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A ESCRITA DO REAL 

Programa on-line 2022



Apresentação

No ano em que o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 reacende uma discussão que
toca nos efeitos das produções artísticas e culturais nos sujeitos e na pólis, a escolha do tema
“A escrita do real” para enlaçar os trabalhos do Fórum do Campo Lacaniano Salvador, em
2022, é um convite a nos dedicarmos ao laço entre a arte e a psicanálise. Daremos partida a
essa tessitura orientados pelas recomendações de Freud e de Lacan de nos voltarmos à arte
para nos inspirarmos e interrogarmos a psicanálise, uma vez que o artista desbrava os
caminhos que estamos a percorrer. Nessa direção, abriremos as atividades com Almandrade,
artista plástico, poeta e arquiteto baiano, cuja obra se localiza “entre a poesia, o conceito e o
visual, entre a forma e a palavra”[1], bem como escolhemos uma das suas pinturas, um óleo
sobre tela de 1973, para ilustrar o nosso programa.

É possível ler em Freud e, mais ainda, em Lacan que a escrita é fundante da estruturação do
sujeito, “naquilo que prende cada um de nós a um farrapo de discurso mais vivo que nossa
própria vida”[2]. Em uma análise, pela contingência do que cessa de não se escrever, o sujeito
tem a chance de ler e reescrever o próprio romance familiar, um saber-fazer com as letras,
“pedaços de real”[3]. Desse modo, a escrita como efeito do discurso analítico faz borda,
sulcagem, ao impossível do não há relação sexual.

Lacan elabora o RSI para enunciar que a experiência analítica escapa ao sentido e aponta para
o real. “O [...] nó borromeano pode ser escrito, pois ele é uma escritura. Uma escritura que
suporta um Real. Só isso já designa que não somente o Real pode suportar-se em uma
escritura, mas também, que não há outra ideia sensível do Real"[4]. É com Joyce, um escritor
ao pé da letra, que Lacan demonstra que artista, analista e analisante se entrecruzam, ainda
que por caminhos diversos, em um saber-fazer com o real pela via do sinthoma.

____________________________________
[1] ALMANDRADE, O conceito entre o verbo e a visualidade. Obras de Arte, 20 mar. 2017. Disponível em:
https://www.obrasdarte.com/almandrade-o-conceito-entre-o-verbo-e-a-visualidade/. Acesso em: 23 jan. 2022.
[2] LACAN, Jacques. A psicanálise e seu ensino [1957-1958]. In: ______. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p.438-460.  p. 447.
[3] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 23: o sinthoma [1975-1976]. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 119.
[4] LACAN, Jacques. O Seminário 22: RSI. Aula de 17 de dezembro de 1974. Inédito. Publicação não comercial.

https://www.obrasdarte.com/almandrade-o-conceito-entre-o-verbo-e-a-visualidade/


Apresentação

As atividades do FCL-SSA seguirão, durante o ano, na modalidade on-line, via Plataforma
Zoom, e privilegiarão os laços em torno do tema do ano. O Espaço Escola, orientado pelos
princípios éticos da Escola proposta por Lacan, se destinará à (de)formação do analista e à
transmissão, estando em interface com o Espaço letraC que discutirá questões e impasses do
dispositivo de cartel; o Seminário das Formações Clínicas colocará o nosso tema central, “A
escrita do real”, em debate, contando com apresentações de membros do FCL-SSA e de
convidados de outros fóruns e espaços; a Ciranda – Rede de Pesquisa Psicanálise e Criança
seguirá com “Uma questão preliminar a todo tratamento possível com uma criança”; a Rede
Clínica debaterá sobre a direção do tratamento na clínica, ampliando o espaço de transmissão
e de formação continuada no FCL-SSA; o Seminário de Leitura dos Escritos e Outros Escritos, a
Oficina de Topologia, o curso “O real do sintoma”, o PCINE – Psicanálise e Cinema e os Laços
Epistêmicos serão continuados, cada um com suas voltas e giros. Por sua vez, contaremos com
uma atividade nova, a Oficina de Leitura do Seminário 10 cuja orientação é a angústia como
afeto do real e suas incidências clínicas na atualidade.

Se os tempos árduos e sombrios de desgoverno e de pandemia perduram em nossas vidas, que
as invenções que despontam do que se escreve, já que “escrever é cheio de casca e de
pérola”[5], possam nos relançar com coragem e entusiasmo ao caminho da (de)formação e da
transmissão da psicanálise em nosso Fórum e no laço social.

____________________________________
[5] BARROS, Manoel de. Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. p. 177.



As Instâncias do Campo Lacaniano

O Fórum do Campo Lacaniano Salvador (FCL-SSA) é um dos muitos Fóruns do Campo
Lacaniano que estão distribuídos pelo mundo. Cada um desses Fóruns realiza a insistente
afirmação da psicanálise como um discurso atento às conjunturas do século, portanto, crítico
ao que se diz em seu nome. Além disso, dialoga com os outros discursos, trazendo questões,
propondo leituras e direcionamentos possíveis ao indivíduo e à sociedade. Contrapõe-se às
massificações, às padronizações, à homogeneização, visando, em primeira e última instância,
preservar e cultivar o que há de mais singular e diferenciado em cada sujeito.

Os Fóruns associados à IF-EPFCL (Internacional dos Fóruns – Escola de Psicanálise dos
Fóruns do Campo Lacaniano) pertencem ao Campo Lacaniano. O termo "Campo" foi retirado
do Seminário 17: o avesso da psicanálise, de 1969-1970, em uma referência de Lacan ao campo
do gozo[6]. Os Fóruns do Campo Lacaniano não são Escola, porém têm seu vetor orientado
para esta. Não outorgam nenhuma garantia, pois cabe a cada um fazer o percurso de sua
formação analítica, se assim o desejar, no interior da EPFCL (Escola de Psicanálise dos
Fóruns do Campo Lacaniano).

Embora os Fóruns não sejam Escola, participam, direta e indiretamente, da manutenção de
seus objetivos, de sustentar essa contingência, dando-lhe o apoio de uma comunidade
animada pela transferência de trabalho. Através da análise, da supervisão, do trabalho pessoal
sobre os textos, da elaboração nos vários cartéis, da experiência de transmissão do passe, essa
comunidade se esforça para fazer circular e submeter ao controle o saber que a experiência
deposita e sem o que não existe ato analítico.

O Fórum do Campo Lacaniano Salvador se vinculou à Internacional dos Fóruns (IF) em
2001 e à Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL) em 2002.
Inicialmente, foi nomeado como Fórum do Campo Lacaniano da Bahia, passando a se  chamar

____________________________________
[6] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise [1969-1970]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.



As Instâncias do Campo Lacaniano

Fórum do Campo Lacaniano Salvador a partir de 2004. Desde sua origem, participa do
movimento da IF e da EPFCL em consonância com os demais Fóruns no Brasil. O Fórum
Salvador se constituiu de forma articulada e solidária à EPFCL – Brasil e, consequentemente,
ao seu estatuto e à Carta de Princípios da IF.

A Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – Brasil, a partir de junho de
2019, passou a ser uma Federação Nacional que compõe, até esse momento, um conjunto de
16 Fóruns brasileiros do Campo Lacaniano e 5 Fóruns em formação. Ao se tornar membro de
um Fórum federado à EPFCL – Brasil, passa-se, simultaneamente, a ser membro da federação
EPFCL – Brasil e da IF. Para se tornar membro do Fórum do Campo Lacaniano Salvador, é
preciso dirigir o pedido à Coordenação, através do e-mail epfclforumsalvador@gmail.com, o
qual será analisado junto à Comissão de Acolhimento. A candidatura de cada novo membro
do FCL-SSA é acompanhada pela CAI (Comissão de Acolhimento e Intercâmbio da EPFCL –
Brasil), composta pelos coordenadores dos Fóruns federados à EPFCL – Brasil. Para mais
informações sobre a Federação Nacional – EPFCL – Brasil, acesse o  site:
www.campolacaniano.com.br.

A Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL) foi criada durante o
Encontro Internacional de dezembro de 2001 em Paris. Sua extensão é internacional e dá uma
garantia igualmente internacional, sancionada pelo gradus de Analista Membro da Escola
(AME), para os praticantes, e de Analista da Escola (AE), para aqueles que atravessaram a
prova do passe. Para se tornar membro da Escola, um membro do FCL-SSA deve dirigir seu
pedido à CLEAG (Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e Garantia da EPFCL –
Brasil) através do endereço cleagepfcl@gmail.com. Para mais informações sobre a Escola,
acesse o site: www.champlacanien.net.

https://www.campolacaniano.com.br/
https://www.champlacanien.net/
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Internacional dos Fóruns
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - Brasil 

Fórum do Campo Lacaniano Salvador



Membros

Sérgio Garrido

Delegado do FCL-SSA na IF-EPFCL

Andréa Hortélio Fernandes
Célia Fiamenghi

Ida Freitas

Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano



Espaço Escola

Coordenação: Célia Fiamenghi

Quarta-feira | 20h

Aberto ao Público | Vagas limitadas 

O Espaço Escola é destinado à formação do analista e segue os princípios éticos da Escola

proposta por Lacan, a qual orienta a Internacional dos Fóruns (IF) – Escola de Psicanálise dos

Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL). A aposta do Espaço Escola tem sido trabalhar em

cartéis, uma vez que o cartel é considerado, juntamente com a análise pessoal e a supervisão,

a base da produção de saber que relança a formação permanente do analista.

Desse modo, neste ano, o Espaço Escola também contará com a participação do Espaço letraC,

no qual teremos datas destinadas à discussão de questões e impasses do dispositivo de cartel,

promovendo maior interação entre os cartéis e o Espaço Escola, a fim de nos dedicarmos à

formação e à transmissão.

Refletir sobre a formação do analista e a transmissão da psicanálise se torna questão muito

importante na atualidade, momento em que presenciamos a autorização pelo MEC de um

curso de graduação em psicanálise. A discussão sobre a formação e a transmissão da

psicanálise é imprescindível para que ela se mantenha viva e à altura de sua época,

sustentando o discurso analítico em meio aos outros discursos que circulam na pólis. Em uma

época dominada por discursos universais e totalizantes, precisamos ser ainda mais

cuidadosos com a formação do analista, especialmente diante da crescente mercantilização

do ensino universitário.

(De)formação do analista e transmissão



Espaço Escola

Formação sem forma estabelecida, sem formatos, uma (de)formação que nos remete à

proposição de Lacan de que um analista só se autoriza de si mesmo, a partir de sua análise,

porém não sem alguns outros, ato solitário, mas não sozinho; lembrando a importância da

Escola como lugar entre o ato e a garantia, entre autorizar-se e dar provas.

Nossa proposta é realizar o trabalho em cartéis formados por membros que foram divididos

entre os seguintes temas e datas:

O aturdito 

Andréa Hortélio Fernandes, Carla Góes,

Francisco Dias e Sérgio Garrido (Mais-Um)

Datas: 13/04 e 13/07

 

Passe e final de análise 

Andréa Lima, Célia Fiamenghi, Claudia Saldanha,

Gustavo Chaves de França (Mais-Um), Manoella Jatobá e Pedro Brasileiro 

Datas: 25/05 e 10/08

 

Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola

Ester Gelman, Ida Freitas, Pollyana Almeida,

Romilson Nascimento (Mais-Um) e Vera Edington 

Datas: 08/06 e 24/08



Espaço letraC

Comissão de Cartéis: Andréa Lima, Célia Fiamenghi e Sérgio Garrido

Ao decantar os elementos da palavra CARTEL, entre giros, surpresa: espelhada, encontramos a
letra “C”. Esse espaço do Fórum do Campo Lacaniano Salvador é dedicado ao debate sobre o
dispositivo, órgão de base da Escola, fundamental na formação do psicanalista; e, mais, lugar
de acolhimento das mais diversas construções. Tecido a várias mãos, construído linha a linha,
de maneira a nos permitir pensar toda a sua potência, seus princípios, objetivos e efeitos, não
obstante sua função na própria transmissão.

Em “Ato de fundação” (1964), Lacan apresenta o cartel como base da Escola e como dispositivo
que faz resistência à normatividade, à burocratização e à mestria na psicanálise. Cartel como
uma dobradiça que dá acesso a uma Escola de psicanálise, enlaçando, inclusive, intensão e
extensão; enlace, este, que ata, sem, contudo, obturar o furo no saber. Uma fórmula arriscada e
provocadora, que convoca ao trabalho em favor da causa analítica.

Um pequeno grupo de trabalho. Três a cinco pessoas se escolhem a partir de um tema em
comum, no qual o mais-um, uma função, eleito entre os próprios cartelizantes, relança o
desejo e provoca o avanço da pesquisa. Faz barra aos efeitos de grupo e promove a circulação
da palavra. Com o prazo de até dois anos de trabalho, convoca, antecipadamente, o produto de
cada participante, e, incluindo o princípio de dissolução, prevê a necessária descolagem do
grupo; colar, (de)colar, descolar, que remete uma produção à comunidade analítica, fazendo,
assim, “Escola”.

Ao final é o que causa um a um em sua escolha pela psicanálise; um desejo decidido e uma
aposta, que, para além de amarrar o singular e o coletivo, convoca-nos a dar tratamento ao
real na formação do psicanalista. O Espaço letraC, em interface com o Espaço Escola, este ano,
contará com quatro encontros destinados à discussão de questões e impasses do dispositivo
de cartel, buscando promover uma maior interação entre os cartéis e o Espaço Escola.



Espaço letraC

30/03 – Cartel: que laço é esse?
Apresentação: Fernanda Costa, Isadora Teixeira e Pedro Brasileiro

Coordenação: Andréa Lima
 

11/05 – As 4+1 condições do cartel
Apresentação: Nadir Galrão e Thaine Araújo

Coordenação: Andréa Lima
 

27/07 – Cartel do passe
Apresentação: Andréa Hortélio Fernandes e Andréa Lima

Coordenação: Sérgio Garrido
 

14/09 – Cartel: produto e dissolução
Apresentação: Cassilene Reis, Jaciane Rangel, Olga Amazonas,

Tamiris Sapucaia e Vera Edington 
Coordenação: Andréa Lima

O interessado em participar de um cartel deverá entrar em contato com a coordenadora de
Cartéis do FCL-SSA, Andréa Lima, através do e-mail espacoletrac.forumsalvador@gmail.com.
Poderá, também, lançar um tema de interesse ou ter acesso aos temas já declarados nas
nossas redes sociais.

Pois então: “Vão. Reúnam-se, colem-se vários, durante o tempo necessário para fazer algo e
depois se dissolvam para fazer outra coisa” [7].

____________________________________
[7] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 27: dissolução [1980]. Inédito.

mailto:espacoletrac.forumsalvador@gmail.com


Espaço letraC 

Não toda
Felipe Grillo, Ida Freitas, Juliana Sperandio Faria,

Larissa Resende Fonseca, Morgana Angeleti e Taoana Padilha (Mais-Um)

Declarado em 2020

Seminário IV – a relação de objeto
Andréa Lima, Carina Nepomuceno,

Fernanda Costa (Mais-Um) e Thaine Araújo
 

Grafo do desejo
Carla Dratovsky, Célia Fiamenghi (Mais-Um), Fernanda Darzé,

Maria Elena Lois e Milene Regis
 

Leitura do Seminário 20 – Mais Ainda
Ana Flávia Petrovcic Fattore, Daniela Batista (Mais-Um), Iago Sampaio Santos,

Marina Diniz Luna do Nascimento e Victor Lima Fraga
 

A Escola de Lacan
Andréa Lima, Fernanda Costa (Mais-Um),

Isadora Teixeira e Pedro Brasileiro

Declarados em 2021

Cartéis em Funcionamento



O aturdito
Andréa Hortélio Fernandes, Carla Góes,

Francisco Dias e Sérgio Garrido (Mais-Um)
 

Passe e final de análise 
Andréa Lima, Célia Fiamenghi, Claudia Saldanha,

Gustavo Chaves de França (Mais-Um), Manoella Jatobá e Pedro Brasileiro
 

Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola
Ester Gelman, Ida Freitas, Pollyana Almeida,

Romilson Nascimento (Mais-Um) e Vera Edington 
 

Psicanálise e Política
Amanda Karoline de Oliveira, Ana Sampaio, Denise Guedes, Pedro Brasileiro,

Tamiris Sapucaia e Tarsila Amaral (Mais-Um)
 

 (a) relação de objeto 
Ana Carolina Santos Oliveira, Carla Góes, Laíse Caldas,

Olga Amazonas (Mais-Um) e Vera Edington
 

Leitura do Seminário II: O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise
Clara Chamusca, Francisca Fontenelle,

Nadir Galrão (Mais-Um) e Ricardo Melo

Declarados em 2022

Espaço letraC 



Seminário das Formações Clínicas

Coordenação: Ester Gelman

Quarta-feira | 20h

Aberto ao Público | Vagas limitadas

A escrita do real

Para o Seminário das Formações Clínicas de 2022, tomamos posição, destacando o papel
central da topologia na relação entre escritura e psicanálise. Avançar nessa proposta, que
intitulamos “A escrita do real”, é uma tentativa que nos aproxima de questões decisivas da
escrita, um momento complexo e importante da obra de Lacan.

Na última lição do Seminário 23, o Ego de Joyce, Lacan incita a fabricação do nó, que, na
verdade, é uma cadeia, confirmando, finalmente, que a expressão "é preciso fazê-lo, ter um
estilo" se reduz a escrevê-lo. Esse nó é um apoio ao pensamento, mas, para obter alguma coisa
dele, há que escrevê-lo para ver como funciona. “Uma escrita, portanto, é um fazer que dá
suporte ao pensamento”[8]. Para ele, a cadeia mudou o sentido da escrita, ou seja, a escrita
não comporta um mero escrever, pois é, pelo contrário, um trabalhar com o nó Bo e com as
consequências derivadas do fazê-lo.

23/03 – O nome e a escrita no caso Dick
Apresentação: Luis Achilles Furtado (Membro EPFCL, FCL-Sobral [em formação])

Debate: Ciranda – Rede de Pesquisa Psicanálise e Criança
Coordenação: Ester Gelman

____________________________________
[8] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 23: o sinthoma [1975-1976]. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 140.



Seminário das Formações Clínicas

06/04 – O feminino de ninguém em Clarice, Duras e Llansol 
(Ou A barata, a mosca e um falcão no punho)

Apresentação: Lucia Castello Branco e Ayanne Sobral
Coordenação: Ester Gelman

 
20/04 – O real do nó

Apresentação: Leonardo Pimentel (Membro EPFCL, FCL-RJ)
Coordenação: Ester Gelman

 
04/05 – A escuta psicanalítica em serviços de

saúde pública e privada: relato de uma experiência
Apresentação: Joanna Neves, Vanessa Santos e Danielle Andrade F. Silva

Debate: Rede Clínica
Coordenação: Ester Gelman          

 
18/05 – Racismo e segregação

Apresentação: Paulo Bueno
Roda Viva: Elisa Cunha (Membro FCL-RJ), Francina Sousa (Membro EPFCL, FCL-MS), 

Jaciane Rangel e Robson Mello (Membro EPFCL, FCL-Curitiba)
Coordenação: Ester Gelman

 
01/06 – A angústia é um excesso de real 

Apresentação: Sérgio Garrido e Romilson Nascimento
Coordenação: Ester Gelman

 
20/07 – Escrita poética chinesa e o real 

Apresentação: Pollyana Almeida
Escrever(-se) poema

Apresentação: Claudia Saldanha
Coordenação: Ester Gelman



Seminário das Formações Clínicas

03/08 – Badiou, leitor do real em Lacan?
Apresentação: Gustavo Chaves de França

Debatedora: Ester Gelman
Coordenação: Célia Fiamenghi

 
17/08 – Hieróglifos: a escrita no corpo

Apresentação: Célia Fiamenghi
Debatedoras: Fabiana Fontes e Carmen Lavigne

Coordenação: Ester Gelman
 

21/09 – O real do sintoma
Apresentação: Andréa Hortélio Fernandes

Debatedora: Célia Fiamenghi
Coordenação: Ester Gelman

 
28/09 – Há saber no real
Apresentação: Ida Freitas
A letra: escrita do real

Apresentação: Francisco Dias
Coordenação: Ester Gelman

 
05/10 – O real da alucinação 

Apresentação: Tamiris Sapucaia, Cassilene Reis e Olga Amazonas
Coordenação: Ester Gelman



Seminário de Leitura dos Escritos e
Outros Escritos

Coordenação: Ida Freitas

Quarta-feira | 18h30 | Quinzenal 

Inscrições: idafreitas55@gmail.com 

Vagas limitadas

Este Seminário tem por objetivo a aproximação com os textos dos Escritos e Outros Escritos de
Lacan, privilegiando uma linha de estudo e pesquisa que se reverta em mais uma orientação
para a teoria da práxis e a práxis da teoria. Elegeremos, a cada vez, um texto para o qual nos
dedicaremos o tempo necessário para leitura e comentário de forma aprofundada.

Neste ano, iniciaremos com o texto dos Escritos, proferido por Lacan no Congresso de
Bonneval em 1960 e retomado em 1964, “Posição do Inconsciente”, quando acompanharemos
Lacan mais uma vez nos fazendo “ouvir” o que Freud apresenta em suas teses sobre o
inconsciente, afirmando que o “Inconsciente é aquilo que dizemos”.

Após a conclusão da leitura de “Posição do Inconsciente”, seguiremos o Seminário com a
leitura de “Televisão”, texto de Outros Escritos.

Datas 

16/03, 30/03, 13/04, 27/04, 11/05, 08/06, 13/07, 27/07, 10/08, 24/08, 14/09, 28/09, 26/10



Ciranda - Rede de Pesquisa
Psicanálise e Criança

Coordenação: Carla Góes, Manoella Jatobá e Vera Edington

Quarta-feira | 18h30 | Quinzenal

Inscrições: ciranda.forumsalvador@gmail.com

Vagas limitadas

Uma questão preliminar a todo tratamento possível com uma criança

A questão preliminar a todo tratamento possível com uma criança é a sexualidade

feminina. Extrair as consequências dessa afirmação orientou o nosso trabalho ao longo do

ano de 2021. Os fios que vamos entretecendo partem das elaborações de Lacan desde o

Seminário 4 – A relação de objeto, atravessando a construção da metáfora paterna para

alcançarmos as incidências d’Ⱥ Mulher na infância. Percurso que, a partir do texto de

mesmo nome, de Ana Laura Prates (2016), nos convocou a retornar à letra de Lacan e à

leitura do escrito “A significação do falo” (1958/1998), um primeiro tempo do seu ensino,

quando priorizou a lógica do significante e suas consequências no que diz respeito à

sexuação humana. Em 2022, seguiremos nessa instigante travessia, ainda a enfrentar “A

significação do falo”, vislumbrando também um retorno a Freud em seus escritos sobre a

feminilidade.

O trabalho, em interface com outros saberes, será realizado em rede de pesquisa em

conjunto com aqueles que desejem se aproximar da temática e, sobretudo, que se

inquietam ante os desafios gerados pelas especificidades da clínica com crianças e

adolescentes. O convite é para entrar na roda e cirandar conosco, realizando um trabalho

ativo na construção de uma pesquisa sobre a sexualidade feminina e suas implicações

nessa clínica.



Ciranda - Rede de Pesquisa
Psicanálise e Criança

Apostamos em um bordado tecido a várias mãos, dando importância a que cada um, do
seu jeito e no seu tempo, continue trazendo inquietações e elaborações para mantermos a
palavra a cir-andar. E, como acontece em uma ciranda, rodas menores no interior da roda
maior têm surgido com a constituição de novos cartéis de trabalho sobre psicanálise e
criança.

Datas 

23/03*, 06/04, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 15/06, 20/07, 03/08, 17/08, 31/08, 21/09, 05/10, 19/10
 

*A abertura de nossa atividade acontecerá excepcionalmente às 20h, quando nos enlaçaremos
ao Seminário das Formações Clínicas para a apresentação de Luis Achilles Furtado: O nome e
a escrita no caso Dick.



Rede Clínica

Coordenação: Ida Freitas e Sérgio Garrido

Terça-feira | 20h | Quinzenal

Aberta a membros de Fóruns da IF-EPFCL e participantes do FCL-SSA

Inscrições: redeclinica.fclssa@gmail.com

Vagas limitadas

A direção do tratamento

A Rede Clínica do Fórum Salvador, sustentada pelo desejo freudiano de ampliar o tratamento
da saúde mental, oferta atendimento psicanalítico às demandas que são dirigidas ao Fórum
Salvador e se constitui, ainda, como um espaço de pesquisa, transmissão e formação
continuada.

Dando seguimento ao percurso do ano de 2021, momento em que revisitamos e debatemos
marcos importantes para a clínica, concluiremos o estudo do texto lacaniano de 1958, “A
direção do tratamento e os princípios de seu poder”. Seguiremos com a finalidade de articular
a Rede Clínica ao Fórum em sua direção à Escola, com o estudo da “Proposição de 9 de
outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”. A Proposição constitui um momento histórico
importante e fundamenta as bases da Escola de Lacan, reorientando a psicanálise em
intensão e extensão; estrutura, formação e garantia, enlaçadas pela transferência e pelo desejo
do psicanalista.

Os encontros da Rede Clínica contarão, também, com a participação trimestral de colegas da
Escola para articular a bibliografia proposta e a clínica psicanalítica, enriquecendo, dessa
maneira, a nossa leitura. Ademais, é objetivo da Rede Clínica para este ano, mediante
requisitos em construção, ampliar a oferta de atendimento psicanalítico para a Rede Clínica
do Fórum Salvador, através do acolhimento de novos praticantes da psicanálise que estejam
participando de nossas atividades.



Rede Clínica

O contato com um dos psicanalistas que participam da Rede Clínica e ofertam atendimento
psicanalítico pode ser realizado por meio dos telefones informados abaixo:

Datas 

22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 31/05, 14/06, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 13/09, 27/09, 11/10

Carla Góes
(71) 98133-7700 

 
Claudia Saldanha 

(71) 99236-4638
 

Ester Gelman
(71) 99122-4729

 
Francisco Dias
(71) 99198-9998

Gustavo Chaves de França
(71) 99985-2772

 
Pollyana Almeida

(71) 99178-4950 
 

Romilson Nascimento
(71) 98881-2439 

 
Sérgio Garrido

(71) 99173-0807 | 3027-9544 

Convidadas

03/05 – Elisabeth da Rocha Miranda (AME EPFCL, FCL-RJ) 

02/08 – Zilda Machado (AME EPFCL, FCL-BH) 

11/10 – Sandra Berta (AME EPFCL, FCL-SP)



Oficina de Topologia

Coordenação: Ester Gelman

Quinta-feira | 20h | Mensal

Inscrições: forum7948@gmail.com

Vagas limitadas

No Seminário 22, na aula de 14 de janeiro de 1975, Lacan recomenda, de Descartes, a regra para
que o espírito adquira sagacidade. O recomendado é indagar.

Com esse espírito, damos início à Oficina de Topologia dos nós. O que é uma clínica dos nós?
Quais as consequências? Com finalidade “didática”, começaremos pela teoria matemática dos
nós. A seguir, observaremos o desenvolvimento teórico em Lacan, que inicia no Seminário 20,
quando introduz o nó borromeo, chegando, se possível, a estabelecer coordenadas que
permitam vislumbrar como Lacan trabalhou efetivamente com os nós.

Bibliografia sugerida:
 

AMSTER, Pablo, Notas matemáticas para ler Lacan. Porto Alegre: Scriptorium, 2015.
CEVASCO, Rithée; CHAPUIS, Jorge. Passo a Passo... rumo a uma clínica borromeana (1).

São Paulo: Aller, 2021.

Datas 

10/03, 14/04, 12/05, 09/06, 14/07, 11/08, 08/09, 13/10



Oficina de Leitura
Seminário 10 - A angústia

Coordenação: Célia Fiamenghi, Romilson Nascimento e Sérgio Garrido

Terça-feira | 20h | Quinzenal

Inscrições: fclssaseminario10@gmail.com

Vagas limitadas

“Que é a angústia? Afastamos a ideia de que seja uma emoção. Para introduzi-la direi que ela
é um afeto”[9]. Partindo da tríade freudiana inibição, sintoma e angústia, e de significantes
como emoção, efusão, embaraço e impedimento, Lacan nos apresenta uma nova perspectiva
para a estrutura da angústia, suas articulações e sua importância para a clínica. Marca a
relação desse afeto que não engana, com o psicanalista; quer seja pela importância de
modalizar o quantum a ser suportado pelo analisante em sua tarefa, quer pelos momentos em
que o próprio analista, no início de sua prática, notadamente, com ela se vê embaraçado.
Colette Soler[10] nos relembra que o significante engana, e a angústia como “afeto da certeza”
tem o psicanalista como seu “ancoradouro”.

Este ano, momento em que o Fórum Salvador se debruçará sobre “A escrita do real” no
Seminário das Formações Clínicas, sentimo-nos convocados a revisitar o Seminário 10 (1962-
1963) e percorrer uma vez mais as construções de Lacan sobre o objeto a. Considerando a
importância da relação do psicanalista com os desafios de sua época, esta Oficina de Leitura
se propõe, inclusive, como um espaço para pensar e debater as diversas questões com as quais
nos deparamos na clínica atualmente. Em tempos de pandemia da Covid-19, os sintomas
insistem, e somos colocados frente a frente com um excesso de real jamais cogitado; pulsão de
morte frouxa e sem precedentes na contemporaneidade.

____________________________________
[9] LACAN, Jacques. O Seminário, livro 10: a angústia [1962-1963]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 23.
[10] SOLER, Colette. Artigos clínicos. Salvador: Fator, 1991. p. 64.



Oficina de Leitura
Seminário 10 - A angústia

Datas 

A leitura comentada do Seminário da angústia contará com a participação semestral de
colegas da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, que nos possibilitarão a escuta de
articulações a trabalhos desenvolvidos em outros fóruns.

29/03, 12/04, 26/04, 10/05, 24/05, 07/06, 26/07, 09/08, 23/08, 20/09, 04/10, 18/10

Convidadas:

07/06 – Elynes Barros Lima (Membro EPFCL, FCL-Fortaleza)

18/10 – Ida Freitas (AME EPFCL, Membro FCL-SSA)



Curso - O real do sintoma

Coordenação: Andréa Hortélio Fernandes

Quarta-feira | 10h30 | Mensal

Inscrições: ahfernandes03@gmail.com

Vagas limitadas

Dando prosseguimento à temática trabalhada em 2021 quando do curso “O sentido e do
tratamento dado ao sintoma pela psicanálise”, no qual examinamos a mudança de posição do
sintoma entre o nó borromeano apresentado por Lacan em “A Terceira” (1974) e o que figura na
lição de 21 de janeiro de 1975 no Seminário RSI (1974-1975), em 2022, vamos abordar o tema do
ano do Fórum Salvador, explorando o real do sintoma e tomando por premissa que é a alíngua
que dá densidade ao real desde a entrada do sujeito na linguagem. Real, Simbólico e Imaginário
aí se imbricam performando a realidade psíquica de cada ser falante. Examinaremos em que
medida o real do sintoma, em jogo na psicanálise, convoca os analistas a manejarem com a
interpretação de forma que leve em conta os equívocos próprios da alíngua.

Datas 

16/03, 27/04, 25/05, 27/07, 24/08, 28/09



PCINE - Psicanálise e Cinema

Coordenação: Andréa Hortélio Fernandes

Quarta-feira | 20h 

Aberto ao público | Vagas limitadas

A atividade Psicanálise e Cinema (PCINE) pretende, a partir da discussão de filmes, examinar
a escrita do real, tema do ano do Fórum Salvador. Para tanto, apoia-se na afirmação de Lacan
de que “há uma certa homologia entre o que temos como obra de arte e o que recolhemos na
experiência analítica”[11], tendo no horizonte examinar em que medida o tratamento dado ao
real pela sétima arte dialoga com a psicanálise.

Filmes a serem debatidos:
 

27/04 - Mães Paralelas (2021) de Pedro Almodóvar
Apresentação: Pollyana Almeida 

 
15/06 - A filha perdida (2021) de Maggie Gyllenhaal

Apresentação: Claudia Saldanha
 

31/08 - Guerra de Algodão (2018) de Cláudio Marques e Marilia Hughes Guerreiro
Apresentação: Carla Góes

 
 
 
 

____________________________________
[11] LACAN, Jacques. Le Séminaire, livre 21: les non-dupes errent [1973-1974]: Leçon de 9 de avril de 1974. Inédito. Disponível em:
http://staferla.free.fr/S21/S21.htm.

http://staferla.free.fr/S21/S21.htm


Laços Epistêmicos

Esta é uma atividade que, por meio do convite a colegas membros de outros Fóruns para
trabalharem em torno de temáticas diversas, objetiva promover a troca epistêmica entre os Fóruns
que compõem a IF-EPFCL, tecendo, assim, laços em torno do saber.

Formação do analista: contingência e transmissão
Apresentação: Luciana Guarreschi (Membro EPFCL, FCL-SP)

Debatedora: Andréa Hortélio Fernandes
Coordenadora: Célia Fiamenghi

Data: 16/03 | Horário: 20h
 

O fenômeno psicossomático e o objeto a
Apresentação: Joseane Garcia (Membro EPFCL, FCL-Região Serrana/RJ)

O corpo e o fenômeno psicossomático na psicanálise
Apresentação: Marcella Laboissière (Membro FCL-Brasília)

Coordenadora: Célia Fiamenghi
Data: 30/04 | Horário: 9h

 
A letra: (r)isca do real

Apresentação: Ana Laura Prates (AME EPFCL, Membro FCL-SP)
Debatedora: Claudia Saldanha

Coordenadora: Célia Fiamenghi
Data: 30/07 | Horário: 9h

 
Escrita do real e transmissão da psicanálise

Apresentação: Beatriz Oliveira (AME EPFCL, Membro FCL-SP)
Debatedora: Andréa Lima

Coordenadora: Célia Fiamenghi
Data: 19/10 | Horário: 20h

 
Abertos ao público | Vagas limitadas



Eventos

Abertura das atividades do FCL-SSA
Entre a Semana de 22 e a Arte Contemporânea: a escrita do real

Apresentação: Almandrade
Debatedora: Sonia Borges (Membro EPFCL, FCL-RJ)

Coordenação: Célia Fiamenghi e Ester Gelman
Data: 09/03 | Horário: 20h 

Aberta ao público | Vagas limitadas
 

Jornada de Cartéis do FCL-SSA
Data: 11/06

Aberta ao público | Vagas limitadas
 

XVII Jornada do FCL-SSA
A escrita do real

Data: 21 e 22/10
Vagas limitadas

 
XXII Encontro Nacional da EPFCL-Brasil

Data: 04 a 06/11
Local: Curitiba - PR

Clique aqui para acessar o site
 

VII Encontro Internacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano
"Passe a analista"

XI Encontro Internacional dos Fóruns de Psicanálise do Campo Lacaniano
"Tratamentos do corpo em nossa época e na psicanálise

Data: 29/06 a 03/07
Local: Buenos Aires – Argentina
Clique aqui para acessar o site

https://www.campolacaniano.com.br/
http://11cita-if-epfcl-buenosaires.com.ar/home-pt/


Comissões

Comissão de Gestão 2021-2022
Diretora: Célia Fiamenghi

Secretária: Claudia Saldanha
Tesoureira: Carla Góes

Coordenadora das Formações Clínicas: Ester Gelman
Coordenadora de Cartéis: Andréa Lima

 
Comissão de Acolhimento
Coordenação: Sérgio Garrido

 
A comissão de acolhimento, formada por membros do Fórum do Campo Lacaniano Salvador,
oferta, para aqueles que desejarem, um espaço para tratar do programa de atividades, do
dispositivo do cartel, dos eventos, jornadas e encontros – nacionais e internacionais –, das
instâncias e dos princípios da Internacional dos Fóruns e da Escola de Psicanálise dos Fóruns
do Campo Lacaniano, bem como das questões que concernem à formação do analista.

Dessa maneira, os interessados podem demandar uma sessão de acolhimento através do e-
mail epfclforumsalvador@gmail.com para que, além das boas-vindas, possam lançar questões
e esclarecer dúvidas. Em resposta à mensagem, será indicado um dos membros desta
comissão, listados abaixo, para que o solicitante entre em contato e agende o acolhimento.

 
Andréa Lima

Carla Góes
Célia Fiamenghi

Claudia Saldanha
Ester Gelman

Pollyana Almeida
Romilson Nascimento

Sérgio Garrido



Comissões

Conselho Fiscal
Francisco Dias

Ida Freitas
Pollyana Almeida

 
Comissão de Divulgação

Célia Fiamenghi
Claudia Saldanha

Francisco Dias
Pollyana Almeida

 
Comissão de Biblioteca

Manoella Jatobá
Vera Edington



Investimento

A confirmação de inscrição e a participação nas atividades Rede Clínica, Seminário de Leitura
dos Escritos e Outros Escritos e Oficina de Leitura do Seminário 10 ocorrem mediante
pagamento mensal e envio do comprovante bancário para o e-mail:
epfclforumsalvador@gmail.com.

Valores mensais (participação em todas as atividades): 
Profissionais: R$ 80,00

Estudantes e recém-formados até dois anos**: R$ 40,00
 

**O documento de comprovação deve ser enviado para o e-mail:
epfclforumsalvador@gmail.com

 
 

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 3457-6

Conta corrente: 76866-9
CNPJ: 34.174.658/0001-31 (PIX)

Vencimento: quinto dia útil de cada mês



Contatos | Créditos

Endereço:
Rua Agnelo Brito, 187 | Centro Odonto Médico Henri Dunant | Sala S01

Garibaldi | Salvador – Bahia – Brasil | CEP: 40.210-245       
 

Clique nos ícones para acessar nossas redes:  
 
 
 

E-mail:
epfclforumsalvador@gmail.com

 
Imagem da capa:

Almandrade
Óleo sobre tela, 1973
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Comissão de Gestão e Coordenadores das atividades
 

Projeto e Diagramação:
Francisco Dias

 
Revisão:

Solange Mendes da Fonsêca

https://www.instagram.com/fcl.salvador/
https://www.facebook.com/forumcampolacanianosalvador
https://www.fclsalvador.com/


R E A L I Z A Ç Ã O :

Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano

https://www.fclsalvador.com/
https://www.champlacanien.net/

