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A clínica da SPID oferece atendimento
a crianças, adolecentes, adultos,
casais e famílias.

Todas as quartas

20h:30

Rua Visconde de Pirajá, nº156
Sala 307, Ipanema, Rio de Janeiro
Tel: 2522-0032 ou 2267-8194
spid@uniys.com.br

Reunião da Clínica
Inicio em 15 de março
Semanal (com exceção da última
quarta-feira do mês)

Seminários: 1º Semestre/2017
Seg.

18h:30 às 20h

“Os Casos Clínicos de
Freud II” com Leonardo
Alves
A proposta é continuar a análise
dos 5 grandes casos clínicos de
Freud, no intuito de estudar as
neuroses e a psicose, bem como
discutir os conceitos-chave da
psicanálise.
13 de março a 29 de maio

Ter.

17h:30 às 19h

19h às 20:30h

“Seminário de
Psicanálise e Literatura
/2016” com Sandra Edler
e Daisy Justus

15 de março a 3 de maio

Eixo da Clínica
Psicanalítica

12 Encontros Semanais

“A Via Régia para o
Inconsciente” com
Ary Band

19h às 20:30h
“Psicanálise com
Crianças” com
Katia Alvares

Dificuldade e importância da
interpretação, considerada como
busca de compreensão dos
processos psíquicos primários
em termos dos processos
psíquicos secundários.

A proposta é dar a conhecer,
ampliar e aprofundar o conhecimento teórico-clínico acerca da
clínica psicanalítica com
crianças.

07 de março a 23 de maio

6 Encontros Semanais

20h:30 às 22h

“Contos de um Psicanalista” com Ary Band
Narrativas de histórias interessantes vividas por um psicanalista, uma a cada seminário,
seguidas de discussão a respeito.
07 de março a 23 de maio
12 Encontros Semanais

30 de maio a 04 de julho

8 Encontros Semanais

15h:30 às 17h

17h:30 às 19h

17h:30 às 19h

19h às 20:30h

O propósito do seminário é, a
partir da exposição de textos
fundamentais de Freud e seus
interlocutores, pensar sobre a
relevância do conceito de
fantasia no trabalho psicanalítico.

Partiremos das Estruturas
Clínicas (Neurose, Psicose,
Perversão) para expor e
aprofundar a Errância (enquanto
subestrutura psicótica, traço ou
fenômeno presente nas outras
estruturas).

Discutiremos e aprofundaremos
a Transferência Negativa, através
das tensões provocadas pela
agressividade na relação
analista-analisando.

Discutiremos questões sobre
dinâmicas de Campo
Transferencial a partir dos casos
dos participantes, propondo
uma clínica teorizada de forma
pluralista.

“Reflexões teóricoclínicas sobre o conceito
de fantasia” com
André Avelar

“Estruturas Clínicas:
Errância” com André
Avelar, Bruno Campos e
Márcio Pereira

15 Encontros Semanais

15 de março a 17 de maio

17h:30 às 19h

20h às 21:30h

“Seminário de Psicanálise
e Literatura. Marguerite
Duras e a escrita: é possível elaborar o enigma?”
com Sandra Edler
Destacaremos, no texto da
autora de O Amante, alguns
questionamentos de enigmáticos temas e à possibilidade de
elaboração destes pela via da
escrita e pela análise.
16 de março a 18 de maio
10 Encontros Semanais

Sex.

Mensal (sempre na última quarta-feira
do mês)

12 Encontros Semanais

15 de março a 28 de junho

Qui.

Inicio em 29 de março

Eixo do Pluralismo
em Psicanálise

Thomas Ogden, psicanalista da
Escola inglesa, apresenta nova
teoria abrangendo aspectos
mais primitivos do psiquismo
humano, visando compreender e
atender melhor pacientes
"borderline".
6 de março a 29 de maio

Reunião do Conselho Gestor

Eixo Fundamental
Freudiano

“Teoria de Thomas
Ogden” com
Ruth Goldemberg

11 Encontros Semanais

Será dividido em 2 módulos:
Alice no país do sonho e A
paixão segundo G.H., de Clarice
Lispector. Articulações de
conceitos de Freud e Lacan.

Qua.

20h:15 às 21:45h

20h:30

11h:30 às 12:30h

“Discussão de alguns
aspectos essenciais à
compreensão da obra de
W. R. Bion” com
Sonia Langlands
Esses seminários têm por
objetivo introduzir algumas
ideias fundamentais da obra de
Bion.
10 de março a 05 de maio
8 Encontros Semanais

“Transferência Negativa –
Relatos Selvagens” com
André Avelar, Bruno
Campos e Márcio Pereira.

24 de maio a 28 de junho
5 Encontros Semanais

12 Encontros Semanais

“De uma equivocação do
insabido que sabe e da
operação de unbewustte
a l’une-bévue (Seminário
XXIV de Jacques Lacan)”
com Ivanisa Teitelroit
Martins

“Diálogos da Prática
Clínica” com André
Avelar, Bruno Campos e
Márcio Pereira

13 de março a 29 de maio
11 Encontros Semanais

Palestras: Dra. Anette Tizue sobre as figuras do toro, da
banda de Möbius e do nó
borromeu e Dra. Elisabeth
Freitas - sobre a clínica do nó
borromeu
09 de março a 01 de junho
7 Encontros Quinzenais

De uma equivocação do
insabido que sabe e da operação
de unbewustte a l’une-bévue. As
práticas do nó e o sinthome com
th.

14h às 15:30h

16h às 17:30h

19h às 20:30h

Pretende-se estudar alguns
textos de Freud que abordam o
tema da neurose obsessiva.

Discutiremos a diversidade de
posições teóricas de 13
psicanalistas, em entrevistas
realizadas no início dos anos 80,
a partir da escuta e da
apreciação dos ditos e não ditos.

O texto “Luto e Melancolia” é um
estudo sobre a perda e suas
consequências nas diferentes
estruturas psíquicas.

“Neurose obsessiva: um
percurso teórico” com
Lidia Levy

17 de março a 20 de maio
8 Encontros Semanais

“A escuta dos ditos e não
ditos dos psicanalistas”
com Angela Coutinho

10 de março a 30 de junho
16 Encontros Semanais

“Luto e Melancolia” com
José Otavio de
Vasconcellos Naves

8 de abril a 27 de maio
8 Encontros Semanais

