
7 1  3 2 3 5 . 9 0 2 0  /  7 1  9 8 1 75 . 5 2 2 2
E B P B A H I A @ T E R R A .CO M . B R

R UA  CO M E N D A D O R  J O S É
A LVE S  F E R R E I R A ,  6 0 ,
G A R C I A  -  S A LVA D O R  -  B A

PROGRAMA
IPB           2019





O Instituto de Psicanálise 

da Bahia (IPB-BA), 

associado ao Instituto 

do Campo Freudiano de 

Paris e sob os auspícios 

da Escola Brasileira 

de Psicanálise – Seção 

Bahia (EBP-BA), dedica-

se ao ensino sistemático 

e gradual da doutrina 

e dos fundamentos da 

experiência analítica, bem 

como à investigação em 

psicanálise a partir da 

orientação lacaniana.   



DIRETORIA
Mônica Hage (Diretora Geral)

Carla Fernandes (Diretora de Ensino)
Nilton Cerqueira (Diretor de Planejamento e Finanças)

CONSELHO DELIBERATIVO
Ana Stela Sande (Secretária)

Bernardino Horne (Consultor)
Maria de Fátima Sarmento (Presidente)

Mário Nascimento
Paulo Gabrielli
Sônia Vicente 

ENSINANTES
Alessia Fontenelle
Ana Stela Sande
Analicea Calmon

Bernardino Horne 
Célia Salles

Carla Fernandes
Iordan Gurgel
Lucy de Castro

Luiz Felipe Monteiro
Marcela Antelo
Marcelo Veras

Maria de Fatima Sarmento 
Maria Luiza Motta Miranda

Maria Luiza Rangel
Mario Nascimento 

Marta Inês Restrepo 
Mônica Hage

Nilton Cerqueira
Nora Gonçalves

Pablo Sauce
Paulo Gabrielli 
Sônia Vicente
Tânia Abreu

Vera Lúcia Veiga Santana
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CURSO REGULAR
Fundamentos da Psicanálise: da 
descoberta freudiana à orientação 
lacaniana 
O Instituto de Psicanálise da Bahia 
propõe para o ano de 2019 abordar os 
conceitos fundamentais da Psicaná-
lise: inconsciente, pulsão, repetição e 
transferência, partindo da descober-
ta freudiana à orientação lacaniana. 
Discutiremos, a partir de casos clíni-
cos, as neuroses e as psicoses, pelo 
viés da lógica da interpretação.

Até 22 de Fevereiro: 10 parcelas de 300,00 
Após 22/02/19: 10 parcelas de 330,00
À vista 10% de desconto

*********

ABERTURA I: DA DESCOBERTA
FREUDIANA À ORIENTAÇÃO LACANIANA  

Mônica Hage (Diretora do IPB) 
Data: 12.03.19, às 19:30 

MÓDULO I 
O INCONSCIENTE DE FREUD A LACAN    

Coordenação: Analícea Calmon e Sônia Vicente 
Colaboração: Bernardino Horne
Datas: Março (19 e 26), Abril (02, 09, 16, 23 e 30) e Maio (07 e 14)    

A descoberta do inconsciente tal como proposto por Freud, a partir 
do estabelecimento da relação entre os sintomas apresentados pe-
los pacientes e seus relatos sobre a história do sofrimento, permite 
a invenção de um método de tratamento pautado na fala. Neste 
módulo abordaremos a invenção da psicanálise servindo-nos do 
conceito de inconsciente como bússola. Faremos um percurso da 
primeira à segunda tópica freudiana, considerando as formulações 

TERÇA-FEIRA
das 19h30 às 21h00 – semanal.

INÍCIO: 12/03/2019
Valor da Inscrição: 150,00

Alunos do IPB: 100,00

* Inclui a participação 
opcional nos Ateliês da 

Biblioteca (atividade 
da EBP- Bahia), 
nos Núcleos de 

Investigação do IPB e 
na Teoria da Clínica.
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sobre defesa e recalque, à releitura de Lacan do inconsciente estru-
turado como linguagem, apontando em direção ao inconsciente 
estruturado como lalíngua. 

MÓDULO II: PULSÃO, REPETIÇÃO E GOZO 
Coordenação: Marcela Antelo e Luiz Felipe Monteiro  
Colaboração: Marcelo Veras 
Datas: Maio (21 e 28), Junho (04, 11 e 18) e Julho (09, 16, 23)

Neste Módulo trabalharemos os conceitos de pulsão e repetição, in-
cluindo a mudança de perspectiva na obra freudiana, ao considerar 
a existência concomitante da pulsão de vida e da pulsão de morte. 
Freud aponta em direção a uma reorientação na clínica psicana-
lítica, do sofrimento que se repete, e que não cede ou se decifra 
através da fala. Investigaremos a releitura lacaniana dos conceitos 
de pulsão e repetição e a formulação da noção de gozo em Lacan.   

ABERTURA II: INTERPRETAÇÃO E
A LÓGICA DO TRATAMENTO

Bernardino Horne    
Data: 30.07.19, às 19:30

MÓDULO III: TRANSFERÊNCIA E INTERPRETAÇÃO
NAS NEUROSES 

Coordenação: Fátima Sarmento e Nilton Cerqueira 
Colaboração: Paulo Gabrielli 
Datas: Agosto (06, 13, 20, 27), Setembro (03, 10, 17 e 24)

Este Módulo será dedicado a trabalhar o conceito de transferência 
e os fundamentos das neuroses em Freud e Lacan, considerando 
a lógica da interpretação em psicanálise, pautada na máxima do 
caso a caso. Estudaremos os Casos de Dora e do Homem dos Ratos 
através de uma perspectiva lacaniana, contemplando uma discus-
são sobre a abordagem das neuroses na atualidade.  
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MÓDULO IV: TRANSFERÊNCIA E INTERPRETAÇÃO
NAS PSICOSES

Coordenação: Iordan Gurgel e Lucy de Castro
Colaboração: Marta Restrepo
Datas: : Outubro (01, 08, 15, 22 e 29) e Novembro (05, 12 e 19) 

Neste Módulo abordaremos os fundamentos da psicose em Freud e 
a perspectiva clínica das psicoses a partir de Lacan, orientando-nos 
pelos casos Schreber e Homem dos Lobos. Investigaremos o trata-
mento possível nas psicoses, visando interrogar o estatuto da inter-
pretação na prática. Faremos um aporte sobre a psicose ordinária, 
considerando a clínica na atualidade, apontando a perspectiva do 
percurso lacaniano desde a clínica da estrutura à clínica dos nós. 

*********

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
TEORIA DA PSICANÁLISE DE ORIENTAÇÃO LACANIANA
CHANCELA: ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
TURMA VIII

OBJETIVO: Estudar a clínica do Real em articulação com o percurso 
teórico de Freud ao último ensino de Lacan, para responder aos de-
safios da Psicanálise no século XXI.

Módulo I – Orientação ao Real
Módulo II – Epistemologia e Metodologia
Módulo III – Neuroses e Psicoses

• CARGA HORÁRIA: 420 horas. 
• DURAÇÃO: Maio de 2019 à Junho de 2021.
• Horário: Mensalmente às sextas-feiras das 8h às 19hs e sábados das 8h às 18hs.
• PÚBLICO ALVO: Graduandos de nível superior.
• INVESTIMENTO: 20 parcelas de R$ 620,00 (10% de desconto à vista)
• COORDENAÇÃO: Célia Salles
• ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO: Rogério Barros
• CORPO DOCENTE: Membros da EBP e AMP
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CURSOS BREVES
Coordenação: Célia Salles
Assistente de coordenação: Rogério Barros
Horário: às sextas-feiras, das 19h às 21h, e sábados, das 9h às 18h

Convidados e datas a serem confirmados oportunamente.  
São cursos designados como atividades de extensão de curta duração, 
destinados a desenvolver temas específicos de modo intensivo e pontu-
al, facilitado por convidados que tenham familiaridade com os assuntos 
sugeridos, priorizando sempre a abordagem da experiência clínica.

*********

NÚCLEOS DE INVESTIGAÇÃO
DO IPB-BA

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO PSICANÁLISE E AUDIOVISUAL
Coordenação: Marcela Antelo e Luiz Felipe Monteiro
Horário: Quinzenalmente às sextas-feiras, às 14:00
Início: Datas a combinar

O sério da série. O Núcleo de Psicanálise e Audiovisual tomará o for-
mato “série” como objeto de investigação. No horizonte das subjetivi-
dades do nosso tempo, a série é a estrutura ficcional que captura o es-
pírito de gozar da época. Nos interessa investigar como as séries ressoam 
aquilo que de sintomático aparece nos divãs, especialmente naquilo 
que toca as parcerias sintomáticas, as politizações dos modos de gozo 
sexual e suas identificações, e os efeitos no falasser da inconsistência 
generalizada da “verdade”. Nessa aposta, seguiremos algumas pistas 
deixadas por Wacjman em seu livro Les séries, le monde, la crise, les 
femmes, e também com outros autores.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO PSICANÁLISE E CRIANÇA – 
CARROSSEL

Coordenação: Analícea Calmon e Mônica Hage
Horário: Quartas-feiras, das 9:30 às 11:00
Início: 13 de Março
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Direcionado pela orientação da NRCEREDA, o Núcleo de Investigação 
de Psicanálise e Criança - Carrossel, este ano se debruçará sobre as 
ressonâncias do ódio e do amor na constituição do sujeito e como eles 
estão ligados à defesa, ao sintoma e à psicose na clínica com crianças.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO HISTÓRIA DA TÉCNICA 
PSICANALÍTICA

Coordenação: Paulo Gabrielli
Assistente de coordenação: Tânia Porto
Horário: Quinzenalmente aos sábados, das 10:30 às 12:00
Início: Datas a combinar  

O conhecimento da história da técnica da psicanálise elucida o per-
curso do seu descobrimento e a introdução de uma nova modalida-
de de laço social ao revelar as origens de seu ensino, assim como as 
fontes de sua inspiração. O objetivo deste Núcleo de Pesquisa será 
acompanhar o desenvolvimento da teoria e a experiência consoli-
dada pelo saber psicanalítico. Daremos continuidade ao estudo do 
“Projeto para uma Psicologia Científica” (Entwurf), onde Freud aborda 
o fator quantitativo (gozo) e extrai da psicopatologia os fundamen-
tos que regem o insondável núcleo do falasser. Ao mesmo tempo 
pesquisaremos a abordagem clínica dessa época.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE PSICANÁLISE
E FEMININO 

Coordenação: Maria Luiza Rangel
Horário: Quinzenalmente aos sábados, das 9:30 às 11:00
Início: 16 de março

O amor, (a) loucura no amor e o feminino. Para Miller, o recurso ao 
amor pelo neurótico visa tamponar o furo da não relação sexual. É 
uma solução ao sinthoma, ao real impossível de simbolizar, tanto para 
os sujeitos situados no todo fálico, como no Não-todo fálico. No femini-
no, há nuances divergentes graças às diversas localizações do objeto a 
o que, muitas vezes, condicionam a loucura no campo amoroso. 

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO PSICANÁLISE E MEDICINA 
Coord: Célia Salles e Lucy de castro
Assistente de Coordenação: Rogério Barros
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Horário: Toda segunda quarta-feira do mês, das 18:30 às 20:00
Início: 13 de março

O Núcleo de Investigação Psicanálise e Medicina tem duas ques-
tões como norteadoras do estudo: Como a Medicina pode se servir 
da Psicanálise? Como pode a Psicanálise escutar a contribuição da 
Medicina? Para esse ano, teremos como objeto de estudo o corpo, 
abordado do enigmático sintoma conversivo ao tórico corpo que 
se goza, para além do simbólico. Trabalharemos a partir do livro El 
cuerpo, estraño: dos formas de entender el cuerpo: medicina y psi-
coanalísis, de Lierni Irizar.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO PSICANÁLISE
E SAÚDE MENTAL 

Coordenação: Vera Lúcia Veiga Santana
Horário: Quinzenalmente às quintas-feiras, das 18:30 as 20:00
Início: 21 de março

O Núcleo de Investigação em Psicanálise e Saúde Mental, que vem 
se pautando nas discussões atuais em torno da Saúde Mental, conta 
com participantes que realizam as suas práticas em diferentes institui-
ções, tanto na esfera pública quanto privada. Orientados pela ética da 
Psicanálise e atravessadas por estas questões, nos disponibilizamos a 
pensar alternativas aos impasses através do Discurso da Psicanálise e 
em conformidade com a Programa do IX ENAPOL, que versará sobre: 
“Ódio, Cólera e Indignação: Desafios para a Psicanálise”.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO PSICANÁLISE E PSICOSE 
Responsaveis: Cartel com Marta Restrepo (Mais um), Iordan 
Gurgel, Fátima Sarmento, Marcelo Magnelli e Wilker França 
Horário: às quartas feiras, das 18:30 às 20:00 (exceto na segun-
da quarta-feira do mês)  
Inicio: 20 de março  

Este ano vamos nos dedicar a pesquisa do tema: Sonhos & Delirios, 
em consonância com a temática do XII Congresso da AMP [13 a 
17/04/20 – O sonho. Sua interpretação e seu uso no tratamento analíti-
co]. Para tanto, faremos a leitura e discussão  dos  textos de Freud (For-
mulações sobre os dois princípios do funcionamento da mente e O 
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delírio e os sonhos em Gradiva), de referencias nos Seminários de La-
can e também alguns capítulos da ‘Lógica del delírio’ de J.C. Maleval.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO PSICANÁLISE E TOXICOMANIA 
(TYA-BA)

Coordenação: Carla Fernandes e Pablo Sauce
Horário: Quinzenalmente às sextas-feiras, das 10:30h as 12:00h.
Início: 22 de março

Neste ano de 2019 pretendemos investigar o estatuto da interpre-
tação nos casos que envolvem o recurso à droga como forma de 
tratamento do sofrimento. Abordaremos o discurso capitalista e o 
fazer do analista na clínica das toxicomanias e adições. A questão 
que nos interroga é a seguinte: como situar a interpretação e qual o 
tratamento possível quando não está em jogo a principio a produ-
ção de um saber sobre o sofrimento?

CÍRCULO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DO PIAUÍ – CEEP
Consultora: Sônia Vicente
Responsáveis Locais: Lidia Pessoa e Carlange Castro
Horário e início: a definir

Afetos, seus efeitos e figurabilidades. Elegemos estudar no plano te-
órico os temas da ENAPOL, “Ódio, cólera e indignação”, como também 
outros afetos para trabalhar Seminários, Mesa redonda, III Jornada, Pa-
lestras, Cursos, Ateliê de leitura durante o ano de 2019.  Partiremos dos 
“Afetos” como trajeto para a investigação da clínica do “falasser” nas 
linhas abertas pela Orientação de Jacques Lacan. Como o sujeito é to-
mado pelos discursos de ódio, segregação, indignação, violência que 
estão no comando da sociedade contemporânea? O funcionamento 
das atividades divide-se em períodos definidos previamente e outros 
que vão sendo fixados considerando-se as contingências.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO PSICANÁLISE NA ATUALIDADE 
 Consultora: Analicea Calmon
 Responsáveis locais: Pedro Roberto Ivo das Neves e Nádia 
Kamache
Horário: Quinzenalmente às terças-feiras, das 19:00 às 21:00
Início: Datas a combinar
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Núcleo Sediado em Vitória da Conquista – BA, que se orienta para 
estudo e investigação da psicanálise na atualidade, na orientação 
lacaniana. No primeiro semestre de 2019 será abordado a temática 
do lugar e da atuação do analista na atualidade, trazendo ao estudo 
exemplos de intervenção com o saber psicanalítico.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO EM PSICANÁLISE E SAÚDE 
MENTAL  (NIPSAM BELÉM-PARÁ)

Coordenação: Vera Lúcia Veiga Santana
Responsável local: Nazaré Mangabeira
Horário: Quinzenalmente às quartas-feiras, das 19:30 às 21:00
Início: Datas a combinar

O NIPSAM tem entre os seus objetivos, a investigação, o estudo e 
a transmissão da Psicanálise em Belém do Pará, desenvolvendo 
as suas atividades sempre em consonância com a Orientação La-
caniana. Em 2019 continuaremos com o propósito de articular a 
nossa programação ao tema do IX ENCONTRO AMERICANO DE 
PSICANÁLISE DE ORIENTAÇÃO LACANIANA - ENAPOL - “ÓDIO, 
CÓLERA E INDIGNAÇÃO - Desafios para a Psicanálise”.  Interca-
laremos a esta atividade o estudo dos diferentes autores que fo-
ram indicados para sustentar o tema central do ENAPOL. Da-
remos continuidade também ao estudo da Psicopatologia 
Lacaniana iniciado em 2018, garantindo com isso uma sistema-
tização de aprendizado em  conformidade  com o tema da Saú-
de Mental, que  é a proposição do  do NIPSAM enquanto  Núcleo.  

CIEN
CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS 
SOBRE A CRIANÇA 

Coordenação geral: Mônica Hage
Responsáveis: Conversações – Daniela Araújo  / Cine-CIEN: 
Fernanda Dumet
Horário: Mensalmente às quintas-feiras, das 19:30 às 21:00
Início: Datas a combinar 

A proposta de trabalho é promover Conversações interdisciplina-
res, a partir das experiências práticas dos Laboratórios, ou de temas 
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candentes da atualidade que toquem nos impasses vivenciados 
por crianças, adolescentes, ou pelos profissionais que com eles li-
dem. Faremos um recorte a partir do tema proposto pelo Enapol 
(“Ódio, cólera e indignação”), estando atentos às especificidades 
que envolvem a prática do Cien.

REDE DE PSICANÁLISE
APLICADA – RPA - BAHIA

Coordenação: Iordan Gurgel, Paulo Gabrielli e Sônia Vicente
Início: Abril de 2019

A ‘REDE DE PSICANÁLISE APLICADA – BAHIA’ é um projeto do IPB-BA que 
visa oferecer à comunidade de Salvador a possibilidade de acesso a 
um tratamento de orientação psicanalítica.  Esse serviço inclui um 
Núcleo de Investigação e de troca de experiências clínicas, a partir do 
trabalho em cartéis, com os seguintes objetivos: Enriquecer a forma-
ção dos membros da Escola Brasileira de Psicanálise e dos associados 
do IPB-BA, que participam do projeto na condição de consultores e 
praticantes; formalizar teoricamente a psicanálise aplicada à clinica 
de efeitos terapêuticos, articulando-os à psicanálise pura; possibilitar 
uma experiência de discussão clínica no trabalho de cartéis.

TEORIA DA CLÍNICA 
Coordenação: Bernardino Horne
Horário: mensalmente às quintas-feiras, das 19:15 às 20:30, 
pontualmente 
Início: 09 de maio

Desde Freud até nossos dias a teoria psicanalítica é construída teo-
rizando a partir da experiência obtida nos casos clínicos. Esta ativi-
dade consistirá em comentar e fazer teoria da clínica sobre os casos 
apresentados.
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PUBLICAÇÃO DOS ASSOCIADOS
DO IPB – LAPSUS 
LAPSUS é uma publicação semestral do IPB que tem como objetivo 
estimular seus associados a produzirem trabalhos orientados pela 
psicanálise, fazendo circular o que se transmite no Um a Um a partir 
da escrita.  

EVENTOS 2019
VI ENCONTRO DE ASSOCIADOS DO IPB 

Data a definir

XX JORNADA DO IPB 
Datas:  29 e 30 de novembro
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