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Editorial
Mais de sete anos depois de sua formalização, em julho de 2014,
período ao longo do qual não só recebemos diversos colegas de
outros Fóruns como também muitos de nossos membros
apresentaram seus trabalhos em eventos nacionais e
internacionais, o Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora pode
comemorar a realização de várias atividades de ensino e
transmissão da psicanálise. 

Hoje podemos oferecer à comunidade de Juiz de Fora e região
diversas atividades regulares de ensino, todos os dias da semana,
além das Laços Epistêmicos e dos Encontros, Simpósios e
Colóquios sobre assuntos que têm ocupado o melhor do debate
psicanalítico mundo afora.

Este caderno apresenta todas as atividades regulares que o FCL-
JF desenvolverá ao longo do segundo semestre de 2021. Além
disso, há informações importantes sobre a Escola de Psicanálise
dos Fóruns do Campo Lacaniano Brasil, a Internacional dos
Fóruns do Campo Lacaniano e suas publicações.

Sinta-se à vontade para conhecer os nossos seminários, grupos e
redes de pesquisa e atividades de extensão, como os encontros
sobre Psicanálise e Literatura e Psicanálise e Cinema. 
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O movimento dos Fóruns do Campo Lacaniano constituiu, no Brasil, a
comunidade psicanalítica que deu origem à Escola de Psicanálise dos Fóruns
do Campo Lacaniano Brasil (EPFCL-Brasil), ligada, por sua vez, à
Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano (IF). Os Fóruns do Campo
Lacaniano acolhem todos aqueles que se interessam pelo estudo da psicanálise,
por suas conexões e por suas relações com outros discursos; atualmente, reúnem
membros e participantes em cerca de 50 cidades do mundo, distribuídas em 4
continentes.

Estabelecido em julho de 2014, no IXº Encontro Internacional da EPFCL, em
Paris, evento que marcou um percurso de pouco mais de uma década junto ao
Campo Lacaniano em nossa cidade, o Fórum do Campo Lacaniano Juiz de
Fora vem trabalhando em consonância com toda essa comunidade, cujo
objetivo, em resumidas contas, é o de contribuir para a presença e a
manutenção dos desafios do discurso analítico nas conjunturas do século
através de uma transmissão da Psicanálise orientada pelos ensinos de Freud e
Lacan e da articulação com outros campos do saber.

O Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora (FCL-JF) não se propõe a
garantir uma ‘formação em Psicanálise’, ainda que alguns de nossos
Seminários, Cursos e Grupos de Estudo sejam orientados para esse fim. De
acordo com os textos teóricos e institucionais nos quais se baseia a transmissão
da Psicanálise no âmbito do FCL-JF, a formação de um psicanalista é
permanente e, mais do que isso, efeito da análise pessoal e da elaboração
teórica do analista na supervisão e grupos de trabalho, não podendo ser
reduzida ao acompanhamento de lições de teoria psicanalítica.

O Fórum tem por objetivo participar da política do Campo Lacaniano de
manter uma crítica aos desvios da Psicanálise, além de assegurar o lugar da
Psicanálise na contemporaneidade e a articulação com outros saberes afins.
Assim, tem as portas abertas não só aos interessados na Psicanálise como
prática clínica, mas a todos aqueles que tenham por ela uma transferência de
trabalho.

Sobre o Fórum 
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O ingresso no Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora, como também na
Federação dos Fóruns do Campo Lacaniano, ocorre segundo seu Regimento
Interno, disponível em www.campolacaniano.com.br. Os interessados devem
entrar em contato com a Coordenação, uma vez que a participação nas
atividades regulares do Fórum tem como pré-requisitos uma ou mais
entrevistas com a Comissão de Acolhimento (CAI) e o pagamento do valor
estipulado pela Tesouraria.

Admissão no Fórum



Sobre a EPFCL
       Como o psicanalista do século XXI poderia enfrentar o desafio de fazer valer
seu discurso na especificidade da ética que ele porta? Trata-se de uma discussão
sobre a possibilidade de transmissão da psicanálise - com a virulência que lhe é
própria - e da formação do psicanalista, interrogando a relação entre o coletivo
representado pela instituição psicanalítica e o singular das análises de cada um. A
necessidade e o desejo por uma Escola de psicanálise têm, nesse contexto, o
sentido de tomarmos para nós a responsabilidade de deixar sem resposta a
questão “o que é um psicanalista?”. 
         A aposta por uma Escola que não sobreponha o Ideal ao furo do saber
absoluto mas, ao contrário, que possa suportá-lo. O princípio da permutação, os
dispositivos do cartel e do passe - que merecem cada um deles uma análise
detalhada - são as estruturas que tentam dar conta de sustentar um
funcionamento que possibilite um tratamento analítico ao Real inerente à
formação do psicanalista.
          A Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL) é
internacional e foi criada em dezembro de 2001, por votação da assembleia da
IFCL, como resultado de um amplo debate sobre o que deve ser uma Escola de
psicanálise orientada pelo ensino de Jacques Lacan. Suas estruturas e finalidades
estão definidas no texto “Princípios diretivos para uma Escola orientada pelos
ensinamentos de Sigmund Freud e de Jacques Lacan”, modificada em 2006 a
partir de votação de todos os membros. A Escola de Psicanálise dos Fóruns do
Campo Lacaniano tem como objetivo transmitir a experiência original que
constitui a psicanálise, elaborar um saber sobre isso, permitir a formação de
psicanalistas, fundamentar sua qualificação e garanti-la. O funcionamento da
Escola em nível internacional é assegurado por dois Colegiados: o Colegiado
Internacional da Garantia (CIG) e o Colegiado de Animação e Orientação da
Escola (CAOE). A Escola tem como funções: 1) sustentar “a experiência original”
em que consiste uma psicanálise e permitir a formação dos psicanalistas; 2)
outorgar a garantia dessa formação pelo dispositivo do passe e pela habilitação
dos psicanalistas “que deram suas provas”; 3) sustentar “a ética da psicanálise que
é a práxis de sua teoria”. Os membros da Escola são admitidos nos Fóruns ou
conjunto de Fóruns que agrupam mais de trinta membros sob a responsabilidade
de uma Comissão de Admissão. No Brasil, essa comissão é a Comissão Local
Epistêmica da Acolhimento e Garantia (CLEAG).A Escola de Psicanálise dos
Fóruns do Campo Lacaniano outorga uma garantia cujos títulos foram definidos
por Lacan. O título de psicanalista membro da Escola (AME) é outorgado – a
partir de propostas das Comissões locais – por uma Comissão de Habilitação
internacional. O título de psicanalista da Escola (AE) é outorgado pelos Cartéis
do Passe, compostos dentro do Colegiado Internacional da Garantia.
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TEXTO DISPONÍVEL EM: https://www.campolacaniano.com.br



Atividades abertas
04

ao público
ABERTURA DAS ATIVIDADES

Dia: 02/08 [segunda-feira]
Hora: 19h
INFO: secretaria.fcljf@gmail.com

SEMINÁRIO DE EXTENSÃO
O Avesso da Psicanálise 
Coordenação: Vera Pollo [AME da EPFCL] 

Dia: quinta-feira
Frequência: mensal
Datas: 12/08 - 16/09 - 14/10 - 11/11
Hora: 20h30
INFO: secretaria.fcljf@gmail.com

Pandemia, ódio e violência, com Agnes
Meneguelli [FCL Juiz de Fora]

CONFERÊNCIA

Dia: 01/09 [quarta-feira]
Hora: 18h
INFO: secretaria.fcljf@gmail.com

PSICANÁLISE E CONEXÕES 
Coordenação: Ernani Neto e Luidy Nogueira 

Ao longo do segundo semestre de 2021, o FCL Juiz de Fora vai
realizar a primeira edição do Psicanálise e Conexões, evento
cujo objetivo é promover e formalizar reflexões sobre 
 Psicanálise e outros discursos e/ou campos do saber, como
Saúde, Religião, Política, Economia, Cultura, Artes e Ciência. 
Os detalhes sobre o evento serão divulgados nas redes sociais
do FCL Juiz de Fora 

O amor faz signo, com Vera Pollo [AME da
EPFCL]

A direção do tratamento na clínica da
psicose, com Maria Luisa Rodriguez [FCL Rio
de Janeiro



Atividades abertas

PSICANÁLISE E LITERATURA

Convidado 
Wagner Barbosa [UFJF] 

Dia: 30/08 [segunda-feira]
Hora: 19h
INFO: paulabersanjf@yahoo.com.br

Mrs Dalloway, de Virgínia Woolf
Convidada 
Maria José Mendonça [FCL Juiz de Fora]

Dia: 25/10 [segunda-feira]
Hora: 19h
INFO: paulabersanjf@yahoo.com.br

PSICANÁLISE E CINEMA

Convidada 
Agnes Meneguelli [FCL Juiz de Fora] 

Dia: 13/09 [segunda-feira]
Hora: 19h
INFO: luidy_xnogueira@hotmail.com

Convidada 
Letícia Zampiêr [FCL Juiz de Fora] 

Dia: 08/11 [segunda-feira]
Hora: 19h
INFO: luidy_xnogueira@hotmail.com
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ao público

A angústia existencial em A Náusea, de Sartre 

Filme: Holding the man NETFLIX

Filme: Antes do pôr do sol

Coordenação: Luidy Nogueira 

Coordenação: Elza Bertolo e Paula Bersan



Atividades abertas
06

ao público

CARTEL COM PROSA
Convidada 
Glaucia Nagem [FCL São Paulo]

Dia: 25/08 [quarta-feira]
Hora: 18h
INFO: verakemper@bol.com.br

Convidado 
Luis Achilles R. Furtado [FCL Fortaleza]

Dia: 29/09 [quarta-feira]
Hora: 18h
INFO: verakemper@bol.com.br

Convidado 
Márcio Brandão [FCL Juiz de Fora]

Dia: 27/10 [quarta-feira]
Hora: 18h
INFO: verakemper@bol.com.br

Convidadas
Agnes Meneguelli, Vera Kemper e Paula Bersan
[FCL Juiz de Fora]

Dia: 24/11 [quarta-feira]
Hora: 18h
INFO: verakemper@bol.com.br

CIRANDA DE CARTÉIS
Convidada 
Lia Silveira [FCL Fortaleza]

Dia: 27/11 [sábado]
Hora: 9h30 
INFO: verakemper@bol.com.br



Atividades restritas
07

aos membros
e participantes 

TERÇA-FEIRA
Psicanálise com crianças | REDE DE PESQUISA
Coordenação: Paula Bersan e Vera Kemper 
Dia: terça-feira
Frequência: quinzenal
Horário: 10h 
Datas: 17 e 31/08 - 14 e 28/09 - 05 e 19/10 - 09 e 23/11
INFO: verakemper@bol.com.br

As mulheres na Literatura e o feminino em Freud e
Lacan | REDE DE PESQUISA
Coordenação: Maria José de Mendonça

Dia: terça-feira
Frequência: 2 a 4 encontros por mês
Horário: 19h 
Datas: 10, 17, 24 e 31/08 - 21 e 28/09 - 19 e 26/10 - 09, 16, 23 e 30/11 
INFO: zezenzezen@gmail.com

Dia: terça-feira
Frequência: mensal
Horário: 19h 
Datas: 03/08 - 14/09 - 05/10 - 09/11 
INFO: zezenzezen@gmail.com

O sintoma em Freud e Lacan | SEMINÁRIO TEÓRICO 
Coordenação: Maria José de Mendonça



QUARTA-FEIRA

Dia: quarta-feira
Frequência: quinzenal
Horário: 18h 
Datas: 04 e 18/08 - 01 e 15/09 - 06 e 20/10 - 03 e 17/11 
INFO: agnesmeneguelli@hotmail.com

Atividades restritas
08

aos membros
e participantes 

Introdução aos conceitos fundamentais da
Psicanálise | GRUPO DE ESTUDOS

Coordenação: Márcio Brandão
Dia: quarta-feira
Frequência: semanal
Horário: 20h 
Início: 04/08
INFO: marciobrandaopinto@gmail.com 

Coordenação: Agnes Meneguelli

A estrutura em Psicanálise: 
de Freud à Lacan | SEMINÁRIO AVANÇADO

Coordenação: Vera Kemper
Dia: quarta-feira
Frequência: 2 ou 3 encontros por mês
Horário: 18h 
Datas: 11/08 e 25/08 [Cartel com prosa] - 08/09, 22/09 e 29/09
[Cartel com prosa] - 13/10 e 27/10 [Cartel com prosa] - 10/11 e 24/11
[Cartel com prosa]
INFO: verakemper@bol.com.br

Espaço Escola



QUINTA-FEIRA

Atividades restritas
09

aos membros
e participantes 

As conferências de Freud | SEMINÁRIO DE ENTRADA 
Coordenação: Mafalda Luzia Coelho Madeira da Cruz

Dia: quinta-feira
Frequência: quinzenal
Horário: 19h 
Datas: 05 e 19/08 - 02 e 16/09 - 14 e 28/10 - 11 e 25/11
INFO: mafaldacruzjf@hotmail.com

Seminário sobre a Angústia | SEMINÁRIO AVANÇADO 
Coordenação: Mafalda Luzia Coelho Madeira da Cruz

Dia: quinta-feira
Frequência: quinzenal
Horário: 19h 
Datas: 12 e 26/08 - 09 e 23/09 - 07 e 21/10 - 04 e 18/11
INFO: mafaldacruzjf@hotmail.com

Coordenação: Letícia Zampiêr
Dia: quinta-feira
Frequência: quinzenal
Horário: 18h
Datas: 12 e 26/08 - 09 e 23/09 - 07 e 21/10 - 04 e 18/11
INFO: (32) 98821-4305

Grupo de Leitura da obra de Freud | GRUPO DE ESTUDOS 



Atividades restritas
10

aos membros
e participantes 

SEXTA-FEIRA
As psicoses | SEMINÁRIO TEÓRICO 
Coordenação: Márcio Brandão

Dia: sexta-feira
Frequência: semanal
Horário: 19h
Início: 08/08
INFO: marciobrandaopinto@gmail.com

Lendo Freud e Lacan nos escritos de Colette Soler
[Psicanálise e Civilização] | GRUPO DE ESTUDOS 

Coordenação: Maristela Cabral de Freitas Guimarães

Dia: sexta-feira
Frequência: semanal
Horário: 15h
Início: 06/08
INFO: (32)98403-5659



Cartéis
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           Propor-se à formação em uma Escola de Psicanálise tem como uma de
suas implicações participar de um Cartel tal como Lacan sustenta desde a
fundação da Escola Freudiana de Paris, em 1964. Lacan apresenta o Cartel
como órgão de base em sua proposta de formação de psicanalistas e
transmissão da Psicanálise justamente no ano de sua “excomunhão” da IPA.
Não por acaso, avesso aos efeitos de grupo, ele sugere que seja a transferência
de trabalho o motor de funcionamento do Cartel.
          Cartéis são pequenos grupos de trabalho em que três a cinco pessoas se
escolhem a partir de um tema em comum. Depois, elegem mais-um, cuja
função é a de provocar cada um no avanço de sua pesquisa e de barrar os
efeitos de grupo, fazendo circular a palavra. Ao final, depois de, no máximo,
dois anos de duração, espera-se que cada participante apresente um produto,
consequência desse tempo de trabalho. Assim, incluir de saída um término para
o Cartel é colocar o princípio de dissolução no centro dessa estrutura para que,
ao final, seja possível se descolar desse pequeno grupo. Descolar e poder
endereçar sua pesquisa à comunidade analítica é o que se espera de um
cartelizante, fazendo, desse modo, “Escola”. A entrada na formação
psicanalítica por essa via faz trabalhar aquilo que causa um a um em sua
escolha pela Psicanálise. Fazer parte de um Cartel depende de um desejo
decidido por essa escolha. 
          As produções finais dos cartéis são apresentadas regularmente em
Jornadas de Cartéis, que podem ser regionais ou nacionais. Em âmbito
nacional, a Jornada de Cartéis da EPFCL-Brasil é anual e ocorre dentro do
Espaço Escola de nossos Encontros Nacionais. Esse Espaço Escola, organizado
pela CLEAG, é destinado ao debate das questões cruciais relativas à formação
do psicanalista e à transmissão da psicanálise: garantia, nomeação, passe e
cartel, dentre outras.

sobre o dispositivo
do Cartel 

Caso você queira saber mais sobre o Cartel, ou
mesmo tenha interesse em participar de um, entre
em contato com Vera Kemper, Coordenadora de
Cartéis do Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora 
verakemper@bol.com.br



Cartéis
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A transferência
Raquel Nascimento Pinheiro 
Stefane Ribeiro Silva 
Rogério Santos Filho 
Valkiria Cordeiro Dias de Oliveira 
Agnes Meneguelli [Mais um]

Conceitos fundamentais da Psicanálise
Mateus de Oliveira Duarte 
Danielle Souza Barbosa Barreto 
Mônica Campos de Oliveira 
Vera Kemper [Mais um]

em andamento no 
FCL Juiz de Fora

As perversões 
Paula Bersan
Mafalda Luiza Coelho Madeira da Cruz
Agnes Meneguelli
Márcio Brandão 
Tarcísio Greggio [Mais um]

O feminino
Letícia Soares Zampiêr 
Sueli Rodrigues da Silva
Gabriela Lúcia de Carvalho
Mireny Barbosa G. Fonseca 
Maria José de Mendonça [Mais um]

Casos-limite em Psicanálise
Amanada Cristina F. Dias
Lívia de Oliveira Machado Tomé
Marcella Brito dos Santos
Rogério G. Nunes dos Santos Filho 
Márcio Brandão [Mais um]

Édipo na contemporaneidade
Adir de Oliveira Fonseca Junior
Franscine Aparecida Dias Werneck
Joana D'Arc de Almeida Lopes
Luiz Felipe Marques
Maristela  Cabral de Freitas Guimarães [Mais um]



Cartéis
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Soneide de Sales Lima
Naiza Cristina do Nascimento Thomaz 
Rosana Valeria Mello da Silva 
Anna Luiza Colombo Pedro 
Letícia Soares Zampier [Mais um] 

O feminino 

O feminino
Louise Montes Menescal Salvini
Pablo Alazraqui Fernandes 
Rayanne Caroline da Silva Amorim
Rita de Cássia Leite Ribeiro [Mais um]

interfóruns
O cartel na Escola 

Claudia Lopes Valente 
Luis Achilles R. Furtado
Raiane Clemente Abiraxis
Raissa Dantas
Vera Kemper
Francisco Paiva [Mais um]

Bruna Chime Madrigal Nichele
Luis Felipe Marques Santana 
Maristela Cabral de Freitas Guimarães 
David Charles da Rocha [Mais um] 

Mitologia e Rito

Alexandra Naomi Degaki
Aline Nogueira
Franscine A. D. Werlick Costa
Vanessa Afonso
Sabrina Celles Cordeiro Silva [Mais um] 

Os escritos técnicos de Freud

A filosofia e a psicanálise de Slavoj Zizek
Maria José de Mendonça 
Paula Bersan Oliveira
Maristela Cabral de Freitas Guimarães
Luidy Nogueira Xavier
Pablo  Gabriel Alazraqui Fernandes [Mais um]



Publicações
14

www.campolacaniano.com.br/stylus

Stylus é a publicação semestral da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – Brasil. Em
circulação desde 2000, a revista publica artigos inéditos da comunidades brasileiras e internacionais do
CAMPO LACANIANO, bem como artigos de outros colegas que orientam sua leitura da psicanálise
principalmente pelos textos de Sigmund Freud e Jacques Lacan. Também apresenta artigos provenientes de
outros campos do saber (arte, ciência, filosofia, linguística, literatura, matemática, etc.) que tomam a
psicanálise como eixo de suas conexões reflexivas. Tem como objetivo promover o debate a respeito da
psicanálise e suas conexões com outros discursos. 

STYLUS

STYLETE LACANIANO
www.stylete.com.br

Revista digital da EPFCL-BR desde 2015, a publicação tem como objetivo ser o lugar de gravações de traços,
marcas e vestígios que se escrevem por aqueles que estão decididos a sulcar o campo lacaniano. Recebe
textos curtos, cortes cirúrgicos, curtidas estilosas, além de vídeos, imagens, músicas, áudios e outras produções.
Os textos e temas enviados, todos vinculados à psicanálise, devem ser: conceitos, clínica, arte, conexões,
sociedade e atualidade. 

WUNSCH
www.champlacanien.net/wunsch

Boletim internacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, é publicado semestralmente
em versão eletrônica, desde 2005, sob responsabilidade do Colégio Internacional de Opção Epistêmica. 

ECOS
Publicado após cada reunião do Colegiado Internacional de Garantia (CIG), este boletim visa divulgar entre
os Membros da EPFCL as decisões e os temas debatidos durante as respectivas reuniões. O acesso é restrito
aos membros da EPFCL

O CATÁLOGO
Ele é publicado de dois em dois anos nas línguas da IF-EPFCL sob a responsabilidade do CRIF, em versão
impressa e eletrônica. O acesso é restrito aos membros da EPFCL.

HETERIDADE
www.campolacaniano.com.br/outras-publicacoes

Revista anual da IF e da EPFCL, é publicada em versão eletrônica, retomando as contribuições dos Encontros
Internacionais, as quais poderão, em seguida, ser publicdas em versão impressa nas diversas revistas das
zonas. 

LEGENDO
Publicação eletrônica do Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora..
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