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Freud deixa Viena rumo a Londres, 1937
Foto: Freud Museum, Viena
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Intercâmbio

Novos tempos, novos ventos
Mirian Elisabeth Bender Ritter de Gregorio
Presidente da SPBsb
Estive viajando para cumprir uma
extensa programação no Rio e
Janeiro e em Bogotá – Colômbia.
Reuniões intermináveis que, a meu
ver, poderiam ser mais objetivas
e com mais rendimento. No Rio
de Janeiro, além da Assembleia
de Delegados da qual sou
representante, também participei
da reunião na SBPRJ cujo tema foi
“Sonho/Ato e a Responsabilidade
Social”, cuja representante da SPBSb
foi a Crisélia Sanromán Barral.
A mesa me pareceu excepcional
e curiosa. Era composta por
Marcelo Pedra, representante
do Ministério da Saúde; Cláudio
Barreiros, coordenador do setor
de Saúde Mental do Ministério da
Saúde; Sérgio Zaidhalft, professor
universitário (Faculdade de
Medicina) e Miguel Calmon, nosso
Miguel do Rio de Janeiro. Para
ser breve, vou reproduzir poucas
frases que ouvi: Atenção básica.
Consultório na rua. Possibilidade
de interseção com a psicanálise.
Clínicas do SUS com atendimento
psicanalítico (psicanálise aplicada).
Enfim, qual a possibilidade de
aproximação do Ministério da

Saúde com a nossa psicanálise da
IPA? Com o professor-médico Sérgio
Zaidhalft ouvimos um longo relato
de como se encaminha atualmente
a formação médica. Nós,
psicanalistas, fomos treinados para
exercer a psicanálise nos nossos
consultórios e a nova proposta é
a de ir ao encontro da sociedade.
A plateia se envolveu e longos
comentários foram realizados.
Muitos colegas se mostravam
motivados a explorar os novos
tempos. Existe um movimento
forte para uma psicanálise aberta à
comunidade.

Longas reuniões, muitos temas
desenvolvidos, não haveria espaço
para tantas informações, por isso
vou tentar descrever no meu
grande relatório.

Ainda no Rio de Janeiro participei
da Assembleia de Delegados
da Febrapsi, cujo primeiro item
foi a mudança do artigo 45: “De
Diretoria de Relações Exteriores
e Responsabilidade Social”, com
a aprovação da desvinculação da
Diretoria das Relações Exteriores
e aquela – Responsabilidade
Social – transformou-se em
Diretoria de Comunidade e
Cultura. Novamente a questão da
responsabilidade social estava
presente exaustivamente e o tema
circulou nos almoços e jantares.

A cidade de Bogotá me
surpreendeu e a Agenda do
Conselho de Presidentes me
esgotou. Reuniões e mais reuniões.
Longas discussões ao ponto de,
sábado à noite, o presidente da
Febrapsi, Dr. Aloysio, pedir que
se encerrassem, pois ninguém
conseguia mais prestar atenção em
nada. Antes da primeira reunião
da Fepal tivemos uma reunião da
Febrapsi, onde tive conhecimento
de determinados departamentos
de que nunca havia ouvido falar
e que me motivou a escrever um
longo relatório aos meus colegas
da SPBsb. Fiquei satisfeita ao
saber que a nossa Federação é a
maior e, consequentemente, com
mais força dentro da FEPAL. Novos
tempos, novos ventos, a começar
pelo nosso presidente da Fepal,
um entusiasmado bailarino-atorpsicólogo-filósofo-psicanalista
com atividades artísticas, Fernando
Orduz Gonzáles, que questiona:
O que representa a Fepal para
nós? Para ele, a Fepal representa
o intercâmbio científico das
sociedades e está cumprido esse
objetivo. E as novas tecnologias
estão fortemente incluídas.
Fernando Orduz atendeu ao meu
convite e estará conosco em
Brasília, em setembro deste ano de
2015.

Mesa “Sonho/ato e responsabilidade social” da Febrapsi, em 25 de abril. Da esquerda para
direita: Cláudio Barreiros, Marcelo Pedra, Paula Freitas, Miguel Calmon e Sergio Zaidhaft.
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No avião tive a primeira “reunião”
com Magda Kouri, responsável
pela diretoria do módulo
Responsabilidade Social, que
tempos depois se transformou em
Comunidade e Cultura. A proposta
de Magda Kouri é de muito trabalho
antes da realização do Congresso
de Cartagena, com encontros
prévios na nossa sociedade e a
elaboração de um vídeo.

Formação continuada

Escritos literários: um
subsídio ao fazer psicanalítico
ao BI. Ele cita Freud em Delírios e
sonhos na Gradiva de Jensen (1907).
Nesse texto, o pai da psicanálise diz
que poetas e escritores “estão bem
adiante de nós, gente comum, no
conhecimento da mente, já que se
nutrem em fontes que ainda não
tornamos acessíveis à ciência”.

Carlos de Almeida Vieira
Diretor do Instituto de Psicanálise VLB
O diretor do Instituto Virgínia
Leone Bicudo, Carlos de Almeida
Vieira, analista didata da SPBsb,
pretende dar continuidade, no
segundo semestre, ao curso sobre
textos literários e subsídios à
psicanálise. Uma primeira versão
do curso ocorreu em janeiro deste
ano e abordou, entre outros temas,
a importância da literatura na
psicanálise; Freud, seus poetas e
escritores; a poética de Drummond e
Machado de Assis.
Com o título Escritos literários: um
subsídio ao fazer psicanalítico, o
curso foi ministrado na formação
continuada neste semestre da
SPBsb, e abordou, entre outros
temas, “O Espaço-tempo Romântico
e Do Império dos Sentidos ao
Império da Paixão”, com o texto do
psicanalista Paulo Cesar Sandler “Os
primórdios do movimento romântico
e a Psicanálise – A Apreensão da
Realidade Psíquica Volume 2”;
“Sexualidade e Ternura: Apreensão
freudiana e drummoniana – o poema
– Caso do Vestido”; e “ Teria Bion
lido Borges?”, trabalho de Carlos
de Almeida Vieira apresentado em
congressos.
“O curso surgiu da leitura de vários
textos literários e de alusões
e afirmações de Freud sobre a
importância da literatura e dos
poetas em relação à observação da
alma humana”, explicou Carlos Vieira

Para Vieira, é importante que
o analista tenha em mãos uma
ferramenta tão rica e primordial
como os textos literários. Primeiro,
naquilo que descrevem a vida
íntima das pessoas e cenas do
real; segundo, por ser a poesia
uma apreensão do invisível, do
indizível e do inaudível. “Na
prática atual, na experiência com
pacientes que tiveram e têm
lacunas sérias na capacidade de
simbolizar, a literatura, a escrita e
a escuta ensinam a ouvir o que a
palavra ainda não consegue dizer”,
observou.
O curso tem ainda a intenção
de “provocar os analistas a
aprofundarem a leitura de autores
clássicos” como Machado de Assis,
Guimarães Rosa, Gustave Flaubert e
Marcel Proust, entre tantos outros
que, na realidade, “primavam
pela escrita e pela busca do
inconsciente”.
Vieira cita o crítico literário Alfredo
Bosi, escritor e doutor em Filosofia,
que diz:
– Quem lida com poesia e ficção
lida com variadíssima gama de
fenômenos comuns à psicanálise e
à interpretação de textos; lida com
o desejo, os sentimentos todos,
todas as paixões, o imaginário, o
sonho em suas múltiplas formas:
ostensivas, mascaradas, reprimidas,
transfiguradas, sublimadas;
lida, em suma, com a intérmina
fenomenologia do inconsciente e
a memória, sem descartar as suas
intersecções com a autoconsciência,
à qual se confia à missão difícil de
conservar-se lúcida e inteira em
face das sombras móveis do Id ou as
pressões terríveis do Superego.

EDITORIAL
Por Helena Daltro Pontual
Editora BI

Foi grande minha alegria ao saber
de recente reunião no Rio de
Janeiro, da qual participaram a
presidente da SPBsb, Mirian Ritter,
e a coordenadora da Comissão
de Atendimento Psicanalítico
(Cenapp), Crisélia Sanromán, que
abordou o tema “Sonho/Ato e
a Responsabilidade Social”. Um
sonho cada vez mais próximo
de realização: A psicanálise
atuando com maior desenvoltura
na sociedade, agora com a
possibilidade de aproximação com
o Ministério da Saúde, que também
enviou representantes.
Oxalá possamos chegar mesmo a
esse objetivo, pois não é de hoje
que grupos de psicanalistas pensam
nas possibilidades de aproximar
a psicanálise dos cidadãos, fazer
esse “extramuros” para além do
consultório e conseguir, com um
trabalho sério e aplicado, empregar
a ciência criada por Freud a fim de
que possa cumprir cada vez mais
sua função social.
Ao ler publicações e entrevistas
da psicanalista Melanie Farkas, da
SPBSP, percebi o quanto esse tema
já está sendo desenvolvido há
algum tempo. Homenageada no
livro O psicanalista na comunidade,
de Jassanan Amoroso Dias Pastore e
Sylvia Salles Godoy de Souza Soares,
Farkas desenvolve esse trabalho
há mais de quatro décadas, com a
preocupação de lidar com questões
sociais como desamparo infantil,
violência doméstica, desigualdade,
marginalidade, evasão escolar,
violência social e sexual e tantas
questões enfrentadas pela
sociedade brasileira. Que fique
bem claro: O trabalho social passa
longe da caridade, é um trabalho
de construção de uma cidadania.
Não há garantias e, certamente, há
frustrações, mas nós psicanalistas
devemos saber lidar bem com essas
duas variáveis, tão conhecidas nos
consultórios.
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Eventos

Daniel Delouya

Videoconferência da IPSO/AMIP

O psicanalista Daniel Delouya (SBPSP), diretor científico da Febrapsi,
esteve em Brasília nos dias 13 e 14 de março para o primeiro encontro
“Projeto Metapsicologia - Estudo do conceito freudiano”. O próximo
encontro é esperado para o 2ª semestre deste ano, em data a ser
confirmada.

Ignácio Paim

Videoconferência da IPSO/AMIP realizada em 11 de abril, sob coordenação
de Daniela Prieto e Erika Reimann. Na foto 3: Daniela (e), Silvia Valladares,
Erika e Alexandre Pantoja.

Reunião de presidentes

Debate realizado pela Diretoria Científica da SPBsb “Freud: nosso
contemporâneo?”, no dia 8 de maio, no UniCeub. Da esquerda para
a direita: Carlos César Marques Frausino (Instituto de Psicanálise),
coordenador do evento, e os palestrantes Meire Marize Dias (Clínica
Anankê), Ignácio Paim Filho (SBPPA) e Maria de Fátima Silveira dos
Santos (SPBsb).

A presidente da SPBsb, Mirian Ritter, com o presidente da Fepal, Fernando
Orduz González, em reunião dos presidentes das federações, em Bogotá.

Francesca Bion - In memoriam

Na manhã de 9 de maio, Ignácio Paim Filho (na foto, sentado) deu
seminário teórico e clínico na SPBsb. Da esquerda para a direita: Carlos
Frausino, Adriana Brill, Alexandre Pantoja, Cláudia Carneiro e Daniela
Yglesias Prieto.
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1978, residência do casal Maria Helena e Ronaldo de Oliveira Castro. Da
esquerda para a direita: Maria Helena, Virginia Bicudo, Luciano Lírio.
Sentados: Tito Nícias, Bion, Francesca e seu filho Julian, e Márcia dos
Anjos.

Diretoria Científica

Agenda científica diversificada
para 2015
Luiz Tenório de Lima, que apresentou
a palestra “Freud - a descoberta
da transferência e a invenção da
clínica psicanalítica”, dando também
continuidade ao estudo sobre sonhos
para os membros da SPBsb.

Maria Silvia R. M. Valladares
Diretora científica

Fui presidente da SPBsb uma vez e
diretora do Instituto de Psicanálise
três vezes. Com a nova composição da
Sociedade, fui convocada a assumir a
Diretoria Científica, tarefa inicialmente
vista como muito distante de minha
capacidade, particularmente, porque,
por muitos anos, Mirian Ritter
desempenhou essa função com
destreza, dedicação e competência.
Após o susto inicial, pensei bastante
e aceitei a nova missão. Busquei
fazer algo diferente, escolhendo
uma comissão que, junto comigo,
trabalhará para oferecer o melhor à
nossa Sociedade usando a criatividade,
particularmente na atual conjuntura
econômica do país, que também atinge
nossa instituição. Com a preciosa
colaboração de Cláudia Carneiro,
Carlos Frausino, Érika Reimann e
Lourdes Teodoro, que também
assumiu a coordenação da Comissão
de Comunidade e Cultura, elaboramos
um programa para o corrente ano, com
vistas ao aprimoramento científicocultural do nosso grupo psicanalítico.
Tivemos em fevereiro a apresentação
do trabalho das colegas Fátima Silveira
e Eliana Cunha desenvolvido com os
estudantes de medicina na UnB. Em
março, recebemos, juntamente com
a Diretoria do Instituto, o psicanalista
Daniel Delouya, que nos apresentou
o Projeto, trabalho pioneiro de
Freud. Nos dias 27 e 28 de março,
prosseguimos com as atividades de

Em 11 de abril, tivemos
videoconferência coordenada
pela AMIP, com a participação de
membros de sete Institutos brasileiros
e do Instituto do Chile. Foi a VII
Videoconferência da IPSO na América
Latina na qual Ravier Ravinet, membro
do Instituto do Chile, apresentou
material clínico comentado por Daniela
Prieto e Leonardo Siqueira, membros
dos Institutos da SPBSB e GEPMG,
respectivamente. O analista didata da
SBPSP, Roosevelt Cassorla, participou
como convidado especial.
Em 8 de maio, comemorando o
aniversário de Freud, realizamos
palestra no UniCeub em homenagem
ao pai da Psicanálise, com a presença
do psicanalista gaúcho Ignácio Paim
e de Meire Marize Dias, diretora do
Anankê, além da colega Maria Fátima
Silveira. No dia 9, seminário clínico com
Paim; e nos dias 29 e 30, receberemos
novamente Luiz Tenório, da SBPSP,
para palestra e curso aos membros da
SPBsb.
Em junho, nos dias 27 e 28, faremos um
exercício clínico com as presenças de
Ivanise Ribeiro, da Sociedade do Recife,
Cláudio Rossi, de São Paulo, e Luciano
Lírio, de Brasília. Em agosto, ainda sem
data marcada, receberemos novamente
Daniel Delouya, para continuarmos o
estudo do Projeto. Também em agosto,
a presidente da SBPSP, Nilde Parada
Franch, dará seminário clínico na
Sociedade.
Setembro será a Jornada da AMIP,
outubro está reservado para
apresentação de trabalhos que serão
apresentados no Congresso Brasileiro
de Psicanálise e, em 20 de novembro,
faremos outro exercício clínico com a
presença de Roosevelt Cassorla e Gisèle
Brito.

ESPAÇO AMIP
Por Daniela Prieto e Erika Reimann
Ex-diretoras da AMIP

Nossa gestão foi concluída em
abril deste ano e queremos
aqui avaliar nossa contribuição.
Começamos com a mudança
do nome ACAN (Associação de
Candidatos) para AMIP (Associação
dos Membros do Instituto de
Psicanálise), com aprovação do
novo estatuto por unanimidade. A
expressão candidato marca uma
exclusão, enquanto a de membros
do Instituto aponta para um lugar
institucional, contribuindo para a
construção do pertencimento e da
identidade de psicanalista.
Fomentamos a comunicação com
os colegas do Instituto pelos meios
virtuais. Investimos na participação
de congressos e eventos nacionais
(Febrapsi e ABC) e internacionais
(IPA/IPSO, FEPAL e OCAL), nos
quais representamos os membros
do Instituto e nos articulamos com
colegas das associações brasileira
(ABC), latino-americana (OCAL) e
internacional (IPSO).
Por meio do projeto de
videoconferências da IPSO,
ajudamos na organização da
edição sobre “Escrita Psicanalítica”
e na discussão clínica entre
os Institutos do Brasil e do
Chile, além de outras edições
nas quais participamos como
ouvintes ou comentadoras. As
videoconferências possibilitam
intensificar o intercâmbio com
colegas e construir pontes
intelectuais. Poder sonhar os
sonhos dos nossos colegas,
atravessando oceanos e fronteiras,
é algo único e extremamente
especial.
Agradecemos aos que nos deram
a oportunidade de representá-los,
experiência que nos enriqueceu
muito, e também às Diretorias
da SPBSB, sempre atenciosas e
abertas ao diálogo.
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NOTÍCIAS
AMIP

Nova diretoria
A Associação dos Membros do
Instituto de Psicanálise - AMIP tem
nova diretoria, eleita no mês de
maio. Na Diretoria Administrativa e
Financeira, Alexandre Pantoja assume
o cargo de diretor e Arnaldo Pastor, o
de secretário. E na Diretoria Científica
e Cultural, Paola Amendoeira é a nova
diretora e Veridiana Guimarães, a nova
secretária.
Intercâmbio

Participações externas
Em março, Carlos de Almeida
Vieira, diretor do Instituto,
apresentou o trabalho Teria
Bion lido Borges?, na Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São
Paulo, com comentários de Luiz
Tenório Lima e coordenação
de Wagner Vidille. Em abril,
a presidente da SPBsb Miran
Riiter participou da Assembleia
Delegado e Presidentes da
Febrapsi no Rio de Janeiro. Ainda
em abril, Crisélia Chaves, membro
da comissão de Responsabilidade
Social da Febrapsi, compareceu
à apresentação de mesa sobre o
tema, no Rio de Janeiro. Em maio,
Mirian Ritter paricipou da reunião
do Conselho de Presidentes da
Fepal, em Bogotá, Colômbia.

Biblioteca

Livros

A biblioteca da SPBsb recebeu como doação os seguintes livros: Figuras
da sublimação na metapsicologia freudiana, de Ana Maria Loﬀredo; Os
pacientes de Freud - Destinos, de Mikkel Borch-Jacobsen; Gêneros e psicologia
social - interfaces, de Ana Lúcia Galinkin e Claudiene Santos (org); Vida
emocional dos civilizados, de Melanie Klein e Joan Riviere; O filho de mil
homens, de Valter Hugo Mãe.
Site

Artigos no site
A Comissão de Divulgação e Imprensa anuncia aos colegas da SPBsb e
do Instituto VLB a criação de um novo espaço no site da Sociedade, a
quem se interessar em postar textos psicanalíticos ou afins, sobre temas
cotidianos e outros. Confira na homepage www.spbsb.org.br o ícone Post
do Psicanalista - Artigos da contemporaneidade, no lado direito da página.
Aos colegas que quiserem postar textos de sua autoria, entrem em contato
com a comissão ou a secretaria.
IPA

SPBsb no site da IPA
A SPBsb começou contatos com editores do website da IPA para poder
publicar eventos e realizações mais importantes da instituição. A ação está
sendo articulada por meio dos analistas responsáveis pela divulgação das
atividades de cada sociedade brasileira. A responsável pela divulgação
no website da IPA pela SPBsb é Helena Lopes Daltro Pontual, membro
associado.
Instituto

Grupo Casal e Família
O Grupo de Estudo da SPBsb sobre Psicanálise Vincular: Casal e Família,
coordenado pela colega Ana Velia Vélez, iniciou suas atividades em abril.
Os membros da SPbsb que quiserem participar podem se inscrever na
secretaria. A proposta do grupo, segundo a coordenação, é “estimular a
formação de um espaço para pensar a vincularidade na família e no casal,
a fim de ressignificar e recontextualizar nossa prática psicanalítica com
crianças e adolescentes, tomando o vértice da dimensão familiar e seus
vínculos como matriz do psiquismo e da realidade psíquica. ”
Diretoria Científica

Reuniões científicas
Dezembro/2014, 20 - Minha alma está cansada de minha vida - Depressão
e Tentativa de suicídio, com a Helena Pontual e participação de Carlos
Vieira. Fevereiro, 11 - Psicanálise extramuros? Experiência com internos
de medicina na UnB, com Maria Fátima Silveira dos Santos e Eliana Cunha
Machado. Março, 13 e 14 - Projeto Metapsicologia - Estudo do conceito
freudiano, com Daniel Delouya. 27 - Freud: a descoberta da transferência e a
invenção da clínica, com Luiz Tenório de Oliveira Lima. Maio, 8 - Freud: nosso
contemporâneo?, com Ignácio Paim Filho. 9 - Metapsicologia e a Pulsão de
Morte, com Ignácio Paim Filho. 29 - Um sonho de Freud: comentário ao sonho
das três parcas, com Luiz Tenório de O. Lima.
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CURSOS
E GRUPOS DE ESTUDO

MAIO

6 - Reunião
de Diretoria
Reunião da Comissão de Ensino

Curso de Aperfeiçoamento
Coordenação: Luiz Tenório Oliveira Lima (SBPSP)
30/maio

Reunião clínica do Cenapp
Apresentação: Paola Amendoeira

Grupo de estudos preparatórios para o
Congresso de Psicanalistas de Língua Francesa
(CPLF) 2016
Coordenação: Silvia Helena Heimburger
Um sábado por mês

8 - Mesa
redonda: Freud: nosso contemporâneo?
Convidados: Ignácio Paim Filho (SBPdePA),
Meire Marize Dias (Anankê) Maria Fátima
Silveira dos Santos (SPBsb)

9 - Apresentação:
Seminário teórico
Alexandre Pantoja

Extensão em Psicanálise de crianças e
adolescentes

Coordenação: Ignácio Paim Filho

29 - Palestra “Um sonho de Freud: comentário ao

Coordenação: Ana Velia Vélez e Liliana Avidos
Quartas-feiras - 20h30

sonho das três parcas
Apresentação: Luiz Tenório O. Lima

Grupo de Estudos de Casal e Família

30 - Curso de aperfeiçoamento

Coordenação: Ana Velia Vélez
Quartas-feiras - 19h

Coordenação: Luiz Tenório O. Lima

Extensão em Autores pós-freudianos

JUNHO

Coordenação: Carlos de Almeida Vieira
3º sábado do mês - 9h às12h

Extensão em Introdução e desenvolvimento
na obra de Bion
Coordenação: Carlos de Almeida Vieira
3º sábado do mês - 15h às18h

Extensão em Contribuições da psicanálise à
clínica contemporânea
Coordenação: Carlos de Almeida Vieira
Uma quinta por mês - 20h às 22h

AGENDA

3 - Reunião clínica do Cenapp
10 - Reunião
Reunião da Comissão de Ensino
do Corpo Docente
17 - Reunião de Diretoria
24 - Assembleia Geral Ordinária
26/27 - SP),
Exercícios clínicos: Claudio Rossi (SBP
Ivanise Ribeiro Cabral (SPR) e
Luciano W. G. Lírio (SPBsb)

BIOGRAFIA
Uma memória do futuro, de Bion,
lançou estudos inéditos do marido,
reunidos no livro Cogitations,
três volumes autobiográficos e
papers diversos, culminando com a
organização das obras completas de
seu companheiro.

Francesca Bion

Faleceu no dia 27 de fevereiro
deste ano Francesca Bion, viúva,
estimuladora e editora das obras de
Wilfred Ruprecht Bion, morto em
1979. Francesca terminou de editar

Em função de todo esse trabalho,
foi convidada, em 1960, para ser
membro honorário da Sociedade
Britânica de Psicanálise. O funeral
de Francesca ocorreu no dia 24 de
março, no Memorial Chapel, no
Crematório de Oxford. Suas cinzas
serão enterradas junto às de Bion,
em cerimônia privada, no final do
ano, em Happisburgh, Norfolk.
Francesca veio algumas vezes ao
Brasil e era amiga de psicanalistas

brasileiros, entre os quais Paulo
César Sandler, da SBPSP, autor de
várias obras, estudioso e divulgador
do trabalho desenvolvido por Bion.
Esteve com Bion duas vezes em
Brasília, em 1975 e em 1978.
Da primeira vez, o casal Francesca e
Bion alugou uma casa durante um
mês, ocasião em que Bion realizou
14 seminários clínicos e encerrou
a formação de psicanalistas,
entre os quais Ronaldo Mendes
de Oliveira Castro. Na segunda
estada em Brasília, o casal estava
acompanhado do filho Julian e,
juntamente com Virgínia Leone
Bicudo, participou de almoço
com os psicanalistas da SPBsb,
na residência de Ronaldo e Maria
Helena de Oliveira Castro.
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AGENDA NACIONAL
E INTERNACIONAL
1º Encontro Latinoamericano de observação de
bebês segundo o Método Esther Bick - Aprendendo
com as mães e os bebês sobre a natureza humana
13/06/2015
SPPA - Porto Alegre
Informações: site.sppa.org.br
I Jornada Interface da Psicanálise de Crianças e
Adolescentes com a Psicanálise da Vincularidade de
Família e Casal
26 e 27/06/2015
SBPSP - São Paulo
Informações: sbpsp.org.br
Encontro Associação Brasileira de Candidatos (ABC) Região Sul - A Formação em Expansão
27/06/2015
ABC - Porto Alegre
Informações: site.sppa.org.br
Diálogos psicanalíticos
A mente que faz arte e a que faz ciência
27/06/2015
GEPMG - Belo Horizonte
Informações: gepmg.org
Congresso Internacional de Psicanálise - Changing
World: the shape and use of psychoanalytic tools
today
22 a 25/07/2015
IPA - Boston - Estados Unidos
Informações: ipa.org.uk
Bion por Giuseppe Civitarese na SPPA
20/08/2015
SPPA - Porto Alegre
Informações: site.sppa.org.br
XX Jornada Psicanalítica do Recife
10 a 12/09/2015
SPR - Recife
Informações: spr-pe.org.br
XXV Congresso Brasileiro de Psicanálise
Sonho/Ato - a representação e seus limites
28 a 31/10/2015
Febrapsi - São Paulo
Informações: febrapsi.org.br
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