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Clínica Lacaniana de Atendimento
e Pesquisas em Psicanálise

“Não há Diploma em Psicanálise em nenhum lugar do mundo. E 
não por acaso ou por inadvertência, mas por razões próprias da es-
sência do que é a psicanálise. (...) Não é algo que qualifique para o 
exercício da psicanálise. O imperativo formulado por Freud a partir 
de 1910, de que um analista seja analisado, não só foi confirma-
do por Lacan, mas também radicalizado a partir do momento em 
que uma análise não tem outro fim próprio que a produção de um 
analista”. 
Jacques-Alain Miller, O Prólogo de Guitrancourt (15 de agosto de 1988) 

A CLIPP, Clínica Lacaniana de Atendimento e Pesquisas em Psica-
nálise, é uma instituição de orientação lacaniana, fundada em 19 
de agosto de 2003 e associada ao Instituto do Campo Freudiano, 
que reúne grupos de investigação e de intercâmbio científico, de 
âmbito internacional.
Os objetivos do Instituto estão voltados ao atendimento clínico 
preferencial à população de baixa renda, à educação e à formação 
continuada em psicanálise, através de estudos, pesquisas, cursos 
e supervisões de trabalho, sendo que as atividades buscam a pro-
dução de conhecimento técnico e científico em psicanálise, saúde 
e cultura.
A estrutura de funcionamento é composta por: Diretoria, Comis-
são Científica, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Associados. 
Os cargos são eletivos e escolhidos pela Assembléia Geral.

Diretoria (2021-2023)
Diretora Geral: Maria Bernadette Soares de Sant’Ana Pitteri
Diretora Secretária-Tesoureira: Márcia Aparecida Barbeito
Diretora de Ensino e Pesquisa: Maria Cristina Merlin Felizola
Diretor de Publicações: Cláudio Ivan Bezerra

Conselho Consultivo (2021-2023)
• Daniela de Camargo Barros Affonso
• Eliane Chermann Kogut
• Maria Helena Barbosa
• Mariana Bacigalupo Martins
• Marizilda de Oliveira Paulino
• Niraldo de Oliveira Santos

Comissão Científica (2021-2023)
• Carlos Ferraz Batista
• José Wilson Ramos Braga Júnior
• Leny Magalhães Mrech
• Rodrigo de Camargo
• Rosangela Carboni Castro Turim

Conselho Fiscal (2020 – 2023)
• Luciana Carvalho Rabelo
• Márcia Aparecida Barbeito
• Vera Lucia Dias



Curso de Psicanálise
2º SEMESTRE / 2022
Os Casos Clínicos de Freud e o Ensino de Lacan

O CASO DO
PEQUENO HANS
Fobia: uma proteção contra a angústia 

O curso de Psicanálise da CLIPP, baseado nos grandes casos 

clínicos de Freud, visa estudar os conceitos fundamentais da 

psicanálise de Orientação Lacaniana, no período de seis se-

mestres, sendo o último dedicado à elaboração de monografia.

O segundo semestre de 2022 aprofunda os conceitos de fobia e 

angústia sendo que a interação com a teoria dar-se-á por meio 

do caso clínico de Freud, “O Pequeno Hans”, base para pensar 

a questão da fobia e da angústia. O ensino de Lacan (Seminário 

4 – A Relação de Objeto e Seminário 10 – A Angústia) e as contri-

buições mais recentes da clínica psicanalítica trazem este caso 

para o século XXI.

O que pode a Psicanálise diante dos novos sintomas que giram 

em torno da fobia e da angústia ?

Cartel de ensino (2º semestre de 2022):
Carlos Ferraz Batista 
Débora Garcia.
Luciana Carvalho Rabelo
Niraldo de Oliveira Santos
Rodrigo Camargo (+1)

Professores:

Carmen Silvia Cervelatti
Célia M. B. Siqueira
Daniela de Camargo Barros Affonso
Eliane Aparecida Costa Dias
José Wilson Ramos Braga Júnior
Leny Magalhães Mrech
Maria Bernadette Soares de Sant ́Ana Pitteri
Maria Cristina Merlin Felizola
Maria Helena Barbosa
Maria Noemi de Araújo
Marizilda Paulino
Sandra Arruda Grostein
e Professores convidados

Para candidatar-se ao curso, cujo número de 
vagas é limitado, a Formação Universitária é 
pré-requisito necessário. 
Antes do início de cada semestre aceitam-se 
as inscrições para a seleção dos candidatos, 
que deverão apresentar, no ato da mesma, 
Curriculum Vitae e Carta de Intenção.
Os candidatos passam por duas entrevistas 
com professores do Curso, ao final das quais 
os entrevistadores se reúnem e discutem os 
candidatos um a um. 
O investimento para as entrevistas e mensa-
lidades é fixado e divulgado no início de cada 
semestre.
O Curso tem obrigatoriamente quatro horas 
semanais, sendo duas horas de aulas teóricas 
(às segundas-feiras, das 20h30 às 22h30) e 
duas horas no mínimo de atividades comple-
mentares.



SEÇÃO ClÍNICA
 
A Seção Clínica gira em torno de um tema central estabelecido a partir das questões 
que emergem nas discussões da própria Seção Clínica, alinhado às questões teórico-
-clínicas propostos pela EBP e pela AMP. Este tema orienta a produção de trabalhos e 
pesquisas da CLIPP no decorrer do semestre.

Às sextas, 13h30
Agosto: 5/8 - Ariel Bogochvol
Introdução à psicopatologia lacaniana p.35

12/8 – Márcia Barbeito e Cláudia Oliveira
Entrevista psicopatológica- o q muda entre a PQ e Psicanálise p. 55

19/8 – Poliana Martins
Semiologia da consciência e das funções do eu p. 73

28/8– Tema e expositor a definir
Coordenação: Sandra Arruda Grostein
Co-coordenação: Maria Helena Barbosa, Rosângela Castro Turim 
 
Investimento
R$150,00 - não-associados
R$125,00 - para associados
Adesão mediante entrevista: psicanalise.clipp@gmail.com 

FORMAÇÃO CONTINUADA
 
A formação de um psicanalista se dá de forma continuada, a partir de um tripé: análise 
pessoal, supervisão, estudo teórico. A ação da psicanálise orienta-se em função da ética 
e não de técnicas (que privilegiam a moral universal). 
A CLIPP é um instituto do Campo Freudiano ligado à EBP/AMP (Associação Mundial de 
Psicanálise) que tem como objetivo a propagação da psicanálise no mundo. A Escola é 
para psicanalistas, oferece formação para psicanalistas: análise, supervisão, ensino. Por 
outro lado, os Institutos também falam de formação. Como diferenciá-los?
Estamos diante de duas lógicas distintas: a Escola se sustenta em um saber suposto e o 
Instituto em um saber exposto. Escola e Instituto mantêm uma tensão entre estes dois 
saberes; trabalho de transferência e transferência de trabalho; psicanálise em intensão 
e psicanálise em extensão. 
Miller afirma que “A Escola é uma instituição analítica” onde o discurso do analista é domi-
nante, e o “Instituto uma instituição para-universitária”, o que não significa que esteja no co-
mando o discurso universitário. Pode-se dizer que o Instituto faz “semblante de universidade”.
Se no Instituto circular o discurso universitário, ou seja, se a tentativa for a transmissão de um 
saber em sua totalidade, produz-se o mal-estar com o apagamento, o recalcamento do su-
jeito. 



Para Laurent, os psicanalistas “não aprendem a ensinar, não é seu ofício, seu ofício é a 
prática da psicanálise. Se um analista pode autorizar-se a falar de ensino, é a partir do fa-
lho, do ato falho”. Se o analista ensina, o faz a partir do que falha, levando em conta o real 
que está em jogo. Isso leva à dimensão do impossível no ensinar atrelada a um fracasso 
inerente frente a um ideal preconizado pelo discurso universitário.
Aquele que ensina no Instituto deve saber articular as disciplinas de sua época, discuti-
-las com a psicanálise, o que permite uma interpretação social da época em que vive e 
do que advém como demanda social. A psicanálise lacaniana deve estar sempre ligada 
no seu tempo e este é um ponto fundamental para o “bom ensino” no Instituto.

 

NÚCLEOS DE PESQUISA

Os Núcleos de Pesquisa buscam aprofundar os conceitos psicanalíticos. As propostas 
dos núcleos de psicanálise para o próximo semestre estão listadas abaixo.

NUCLEO DE PSICANÁLISE E FILOSOFIA
O SABER DO PSICANALISTA
 
O tema proposto por Lacan foi ministrado através de uma série de seminários mensais, aos 
internos de psiquiatria do Hospital Sainte-Anne. Os três primeiros encontros foram editados 
e publicados por Jacques-Alain Miller em “Estou falando com as paredes”. 
Na mesma época, Lacan ofereceu o Seminário 19 “... ou pior”, na Faculdade de Direito que, 
editado por Miller, nele inseriu como Palestras, a continuidade do Seminário de Sainte-An-
ne: capítulos V, VII, XI e XIV.
No primeiro encontro do Seminário  O Saber do Psicanalista, “Saber, Ignorância, Verda-
de e Gozo”, Lacan propõe a ignorância como única paixão (colocada enquanto paixão do 
ser, ao lado do amor e do ódio) que convém ao analista. E ele menciona Nicolau de Cusa 
(1401/1464), autor de De Docta Ignorantiaque, como bom platônico adepto das matemáticas, 
observava ser a ignorância douta o mais elevado saber a que podia aspirar o ser humano. 
Mas se ao analista cabe a paixão da ignorância, qual seria o saber que poderia conduzi-lo à esta?
Do “só sei que nada sei” socrático, passando pela douta ignorância do Cardeal de Cusa 
para chegar a Freud e a Lacan, investigaremos a paixão única que cabe ao analista, se 
analista houver, que oferece a quem o procura em sofrimento, sua ignorância sobre o 
sujeito, para que este confesse seu desejo nos interstícios do gozo: saber sob transferên-
cia, numa posição anti-identitária ao discurso do mestre. 

COORDENAÇÃO: Márcia Barbeito, M. Bernadette S. de S. Pitteri

Frequência: quinzenal, das 18h30 as 20h00
DATAS: Agosto: 15/29; Setembro: 12/26; Outubro: 10/24; Novembro: 7/21. 

BIBLIOGRAFIA
Cusa, Nicolau de. Docta Ignorantia. Tradução, introdução e notas de João Maria André. Lisboa: Edição 
da Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.



Freud, Sigmund.A Dinâmica da Transferência (1912); Observações sobre o amor de transferência (1915. 
Vol. 10. São Paulo: Cia das Letras, 2010.
Lacan, Jacques. Estou falando com as paredes (Je parle aux murs). Jorge Zahar Ed, 2011. _ _____________.O 
Seminário – livro 19 – “ ... ou pior”. Rio de Janeiro, Zahar, 2012. (Palestras:Cap V-Topologia da fala; Cap 
VII-A Parceira Desvanecida; Cap XI – História de Uns; Cap XIV - Teoria das Quatro fórmulas). 
______________.“O Saber do Psicanalista; In: https://doceru.com/doc/
Laurent, Eric.As Paixões do Ser. Publicação da Escola Brasileira de Psicanálise-Bahia e Instituto de Psi-
canálise da Bahia, Salvador. Bahia: novembro de 2000.
Pitteri, M. Bernadette S. S.Douta Ignorância, Subversão da Verdade, Subversão do Saber. In: https://
ebp.org.br/sp/
Platão.Defesa de Sócrates. In: Sócrates. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

NÚCLEO DE PESQUISA DE PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO
O SEMINÁRIO 20 – MAIS, AINDA – O AMOR, O GOZO E A SEXUAÇÃO EM LACAN

Nesse segundo semestre de 2022 daremos continuidade no NUPPE ao O Seminário 20 –
Mais ainda. Ele foi pronunciado entre 12 de dezembro de 1972 e 26 de junho
de 1973. Sua capa se refere a uma escultura de Gian Lorenzo Bernini – O êxtase de Santa
Tereza D`Avila.
O Seminário 20 – Mais, Ainda ocupa um lugar estratégico na obra de Lacan. Segundo Jac-
ques-Alain Miller ele faz a passagem do último ensino de Lacan para o ultimíssimo
ensino através de O Seminário O Sinthoma – Seminário XXIII.
No Seminário 20 – Mais, Ainda certos temas são estratégicos: o significante, o significado, 
o gozo fálico, o gozo do Outro, o Outro gozo ou gozo suplementar, o amor, o feminino, etc.
Há também uma leitura feita por Lacan dos quatro discursos: discurso do mestre, dis-
curso da universidade, discurso da histérica e discurso analítico. É uma discussão impor-
tantíssima das tábuas da sexuação e seus efeitos nos dias atuais.
Coordenação: Leny Magalhães Mrech

Atividade online via plataforma ZOOM, aulas quinzenais às segundas-feiras, das 16h30 às 18h00
Inscrição: psicanalise.clipp@gmail.com
Seleção mediante entrevista com a coordenação

PROGRAMA
• 08/08 – Capítulo V – Aristóteles e Freud: A Outra Satisfação – retomada do
• Seminário XX – Mais, Ainda.
• 22/08 - Capítulo VI – Deus e o Gozo Feminino
• 05/09 - Capítulo VII – Letra de uma Carta de Almor
• 19/09 - Capítulo VIII – O Saber e a Verdade
• 31/10 - Capítulo XI – Do Barroco
• 14/11 - Capítulo X – Rodinhas de Barbante
• 27/11 - Capítulo XI – O Rato no Labirinto

Bibliografia Básica:
LACAN, Jacques. O Seminário 17 – O Avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 1992.
__________________. O Seminário 20 – Mais, Ainda. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 1982.

https://doceru.com/doc/nex1x
https://ebp.org.br/sp/douta-ignorancia-subversao-da-verdade-subversao-do-saber
https://ebp.org.br/sp/douta-ignorancia-subversao-da-verdade-subversao-do-saber


----------------------. O Seminário livro 23 – O Sinthoma. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2007.
MILLER, Jacques-Alain. Perspectivas sobre o Seminário 23. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2009
______________________. El Ultimissimo Lacan – Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller. –
Buenos Aires, Paidós, 2012.

NÚCLEO DE PESQUISA E LEITURA SOBRE APRESENTAÇÃO DE
PACIENTES E PSICOSE 2022

“O ensino de Lacan permite-nos formular que o delírio é um discurso articulado. Trata-se de 
uma combinação de elementos onde a intenção de situar o fenômeno elementar assume 
um valor, um sentido: destacar no conjunto do discurso delirante os elementos mínimos, 
os elementos primeiros a partir dos quais foi construído, desenvolvido e elaborado o resto.”1

Na clínica das psicoses o analista testemunha a transferência, o cotidiano da clínica, o
desencadeamento, a busca dos elementos mínimos, os detalhes para fazer o diagnóstico, 
ou seja, manifestações discretas da psicose, diferentes daquelas ensinadas por Freud e, pos-
teriormente, por Lacan no que diz respeito à paranoia.
Neste segundo semestre o Núcleo de Apresentação de Pacientes e Psicose continua com 
as discussões de caso de Apresentação de Pacientes feita por Jacques Lacan em 1976 e 
outra feita pela Seção Clínica da CLIPP por Sandra Grostein. Isso nos possibilitará discutir a 
importância da Apresentação de Pacientes para a formação do psicanalista, a construção 
do caso, além das questões diagnósticas e de tratamento.

Coordenação: Marizilda Paulino e Perpétua Medrado Gonçalves
Atividade online via plataforma ZOOM, aulas quinzenais às sextas-feiras, das 16h00 às 17h30 ·
Inscrição: psicanalise.clipp@gmail.com
Seleção mediante entrevista com a coordenação

• 05/08 – Um convite a Conversação e a Discussão de Casos
• Comentario de um fragmento de “Puntuaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia 
(Dementia paranoides) descrito autobiográficamente”. 
Apresentação: Márcia Barbeito
• 19/08 - De uma comprensión al rigor de uma lógica de la estructura 
Apresentação: Maria Cristina Felizola
• 02/09  – Fenómenos elementales y delírio en la tesis doctoral de Jacques Lacan 
Apresentação: Olenice Gonçalves
• 16/09  – Caso clínico: “Yo era el hombre de un padre”
• 30/09  – Discussão do caso
• 14/10 – Caso de AP de Lacan O caso de Mademoiselle B
• 28/10 – Discussão do caso
• 11/11 - Caso de A P da CLIPP
• 18/11  – Discussão do caso

Bibliografia básica
- MILLER, J-A. El saber delirante, Buenos Aires: Paidós, 2005.
- MILLER, J-A. Cuando el Outro es malo... Buenos Aires: Paidós, 2011.
- FREUD, S. Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia

1 MILLER, J-A. A invenção do delírio. Opção Lacaniana Online. nº 5. Jan. 2009. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.
com.br/antigos/pdf/artigos/JAMDelir.pdf



(Dementia paranoides) (1911) ] Edição standard brasileira das obras psicológicas completas.
Rio de Janeiro: Imago, 1980. v. XII, pp.94 e 95 (fragmento escolhido)
- LACAN, J. Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Rio de Janeiro: Forense-
Universitária, 1987.

NÚCLEO DE PESQUISA: PSICANÁLISE E MEDICINA 2° SEMESTRE 2022

Os tempos que correm e a política do sintoma
“Todo mundo é louco, quer dizer, delirante” (Lacan, 1979)2

Para este ano, seguimos com a proposta de extrair consequências do último ensino de Lacan 
que nos permitam sustentar uma clínica e uma política da psicanálise à altura da subjetivida-
de de nossa época.
Em tempos de ascensão do objeto a, de aceleração da civilização e de discursos totalitaristas, 
das neuro-tecnociências e das religiões, como levar adiante o discurso analítico, orientado por 
uma política do sintoma e por uma ética da singularidade, do saber-fazer com o gozo?
Nessa tarefa, seguimos com a leitura das lições de J-A. Miller em seu Curso da Orienta-
ção Lacaniana de 2007-2008: Todo mundo é louco.3

Coordenação: Eliane Costa Dias e Niraldo de Oliveira Santos

Atividade online - via plataforma Zoom. Terças-feiras (mensal), de 20h30 às 22h00.
Início: 16/08. (Solicitação de participação mediante entrevista com a coordenação)
Informações e inscrições: psicanalise.clipp@gmail.com

• 16/08 – Ideología TCC e a política da felicidade. (Lição XV).
• 13/09 – O gozo opaco do sintoma. (Lição XVI)
• 18/10 – A bússola do último ensino de Lacan. (Lição XVII)
• 08/11 – Cada um em seu mundo. Variedade. O sonho do “para todo x”. (Lição XVIII)

NÚCLEO: PSICANÁLISE E TOXICOMANIA

As reuniões serão entre 10 e 11:30 e o tema será o mesmo: apresentação de casos

• 20/08 – Apresentação de casos;
• 17/09 – Apresentação de casos;
• 28/10 – Apresentação de casos;
• 25/11 – Apresentação de casos;

Coordenação: Durval Mazzei Nogueira Filho e Angelino Bozzini.

2 Lacan, J. Transferência para Saint Denis? Lacan a favor de Vincennes! In: Correio – Revista da Escola Brasileira de Psi-
canálise (65). São Paulo: EBP (1979/2010).

3 2 Miller, J-A. Todo el mundo es loco. Buenos Aires: Paidós, 2015

mailto:psicanalise.clipp@gmail.com


NEPPSI - NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA DE PSICOPATOLOGIA
E PSICANÁLISE. ESTUDOS SOBRE O CRIME

PSICANÁLISE EM TEMPOS DE GUERRA 
Em tempos de guerra ocorrem modificações nas condições de exercício, na técnica, 
na clínica, na política e na teoria da psicanálise na medida em que é confrontada com 
novas configurações políticas, sociais, militares, jurídicas, culturais,  sanitárias, tecnológi-
cas, ideológicas, i. é., com mudanças profundas no campo do grande Outro (A). 

• 13/8 - A extrema direita e a psicologia de massas;
• 27/8 - A extrema direita e a psicologia de massas;
• Sábados, quinzenalmente, das 10 às 12 h

Referencias bibliográficas:
Psicologia de Massas e Análise do Eu - S. Freud
O Mal Estar na Civilização - S. Freud
Para Alem do Princípio do Prazer - S, Freud
Origens do totalitarismo - H. Arendt
Psicologia de Massas do Fascismo - W. Reich
Estudos da Personalidade Autoritária - T Adorno

Coordenação: Ariel Bogochvol

NÚCLEO DE PESQUISAS EM PSICANÁLISE E ATENDIMENTO
COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CLIPP
Tema do semestre: O diagnóstico na clínica com crianças e a família hoje

Neste semestre iremos trabalhar o sintoma desde Freud até Lacan, do primeiro ensino ao ul-
timíssimo, e pensar o diagnóstico na clínica com crianças, tendo como referência a passagem 
do interpretar o sintoma para ler o sinthoma.
Na Medicina, o sintoma é classificado e tem de ser eliminado ou minimizado a partir do uso 
da medicação. Na Psicanálise, o sintoma é constitutivo do sujeito e não é da ordem da disfun-
cionalidade e sim do particular de cada um.
Outro tema que será trabalhado é a investigação da família na atualidade, cujo principal texto é 
do Daniel Roy “Pais exasperados - crianças terríveis”. Nosso objetivo será verificar quais consequ-
ências que as novas configurações familiares trazem para a constituição subjetiva das crianças.
A Psicanálise se propõe a lidar com o mal-estar que se manifesta através dos sintomas que 
são próprios de cada época.
O que é próprio de nossa época?
O avanço do capitalismo e da ciência geram um mercado globalizado, com um ideal de uni-
versalidade, que não dá lugar ao particular de cada sujeito. “...O real do gozo vem, assim, ‘se 
imprimir’ por debaixo na trama do discurso e dar uma nova perspectiva ao sintoma, aquela 
de um real irredutível entre pais e crianças que os une e os separa, “a um ponto de ‘não se fala 
disso’ presente em cada família.” (Miller J.-A., Assuntos de família no inconsciente. Extraído de 
Asephallus, Revista eletrônica do Núcleo Sephora, v. 2 nº 4, maio a outubro, 2007.)
Os interessados em participar do Núcleo devem entrar em contato com uma das coor-
denadoras para agendar uma entrevista.



Datas dos encontros do 2° semestre de 2022
• 12/08: As conferências de Freud sobre o sintoma e o sintoma de Lacan
• 26/08: Diagnóstico
• 09/09: A questão da medicalização na infância
• 30/09: O sinthoma na criança
• 14/10: Pais exasperados - crianças terríveis
• 28/10: Pais exasperados - crianças terríveis
• 11/11: Convidado
• 02/12: Avaliação

Periodicidade: Quinzenal, sextas-feiras – das 11:00h às 12:30h - Online
Informações: 11-3864.7023 com Dolores

Coordenação: Célia M. B. Siqueira - Luciana Carvalho Rabelo -  Maria Cristina Merlin Felizola 

SEMINÁRIO DE LEITURA 
“O sintoma é o que de mais real a psicanálise nos dá”4

O sintoma em suas faces de sentido e de gozo, examinadas por Jacques-Alain Miller no
capítulo 28 (Seminário sobre as vias de formação dos sintomas) do livro Introducción a
la Clínica Lacaniana, é explorado desde as conferências XVII e XXIII de Freud. Este per-
curso conduz ao estatuto de real do sintoma também desenvolvido por Miller em “Ler 
um sintoma”, que inspirará nossas elaborações desse semestre.
Neste texto, Miller afirma que “o bem dizer próprio da psicanálise se funda em saber ler”. 
De que se trata saber ler um sintoma? Esta pergunta nos levará a investigar a ontologia 
na psicanálise em contraposição ao Um; os fundamentos do termo semblante e do real, 
como aquilo que seria um “para além” do semblante, e as vicissitudes do gozo no ser 
falante.
A psicanálise não é somente escuta, mas também leitura. Pretendemos percorrer o ca-
minho que leva da escuta do sintoma, que diz respeito à linguagem, ao ser, ao sentido 
e, portanto, à interpretação, à leitura do sintoma, que remete ao real, ao gozo, ao Um, ao 
fora de sentido e, finalmente, à letra. Evidentemente, visitando Freud em sua leitura do 
sintoma a partir da 2ª tópica.
Portanto, leremos Freud e Lacan em suas últimas elaborações sobre esse conceito que 
acompanha toda a psicanálise, enquanto conceito e enquanto experiência analítica.

Coordenação: Carmen Silvia Cervelatti e Daniela de Camargo Barros Affonso

Frequência: quinzenal, às quintas-feiras das 20h30 às 22h30
Formato: On-line
Data de início: 11 de agosto (Dias previstos: 25 de agosto, 8 e 22 de setembro, 6 e 20
de outubro, 3 e 17 de novembro e 1° de dezembro)

Informações e inscrições: psicanalise.clipp@gmail.com Tel: (11) 3864.7023

4 MILLER, J. “Ler um sintoma”. In: Opção Lacaniana 70, junho 2015, p. 18.4 MILLER, J. “Ler um sintoma”. In: Opção Lacaniana 70, junho 2015, p. 18.
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CUSTO DAS ATIVIDADES

Quinzenais:  R$300,00 (semestralidade)  |  Mensais: R$150,00 (semestralidade)

PUBLICAÇÕES

HADES – PUBLICAÇÃO ONLINE

O Hades é um boletim para comunicação da CLIPP cujo objetivo é promover e publicar 
estudos de elaborações se seus associados  visando a transferência de trabalho, via ins-
tituto, via Escola (membros e aderentes).
Trata-se de publicar textos que tragam sinergia com a formação em psicanálise, de for-
ma que seus leitores possam se beneficiar, e até extrair consequências. Se você deseja 
receber o Boletim Hades em seu e-mail escreva fazendo a solicitação: psicanalise.clipp@
gmail.com

ARQUIVOS HADES: https://clipp.org.br/boletim/

https://clipp.org.br/boletim/


PODCAST

ACESSE NO SPOTIFY
https://open.spotify.com/show/0H7WcWG9D8YfHiB1CLjccP

INFRAESTRUTURA CLIPP 

BIBLIOTECA

Contamos com uma biblioteca com obras clássicas da psicanálise, periódicos, artigos, 
revistas e materiais audiovisuais de aulas para consulta local.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 12h e das 13h30 às 17h
Para consulta presencial, requer agendamento por telefone +55 11 3864.7023 ou e-mail: 
psicanalise.clipp@gmail.com
ou (11) 3864.7023
ACERVO DIGITAL:
https://clipp.phlnet.com.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl84.xis&cipar=phl84.ci-
p&lang=por

CLÍNICA CLIPP

A CLIPP possui atendimento psicanalítico feito pelos participantes da Seção Clínica com 
uma ampla rede de possibilidades à população.
Os interessados podem entrar em contato para agendar uma entrevista através do tele-
fone da CLIPP, (11) 3864 7023, com Dolores, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 
e 13h30 às 17h00.

https://open.spotify.com/show/0H7WcWG9D8YfHiB1CLjccP
https://clipp.phlnet.com.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl84.xis&cipar=phl84.cip&lang=por
https://clipp.phlnet.com.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl84.xis&cipar=phl84.cip&lang=por


EVENTOS 

Jam Session – Data a definir 

Clínica Lacaniana de Atendimento
e Pesquisas em Psicanálise

Rua Cardoso de Almeida, 60 cjs. 111/113 - São Paulo
Tel.: 11 3864.7023 - psicanalise.clipp@gmail.com - @clinicalacaniana - www.clipp.org.br

Apresenta

Luiz Felipe Monteiro 
Psicanalista membro EBP/AMP , Diretor de Biblioteca da EBPBA
Coordenador do PsiU/UFBA

Comenta

Maria Cristina Merlin Felizola
Diretora de Ensino (CLIPP)

Coordenação

Maria Bernadette S S Pitteri
(EBP/AMP/ CLIPP)

CURSO DE PSICANÁLISE 2º SEMESTRE / 2022

ENTRADA FRANCA
ATIVIDADE ONLINE 
VAGAS LIMITADAS INSCRIÇÕES PELO LINK

01/08/2022 - 20H30
ONLINE

AULA INAUGURAL

O MEDO DE
sobre fobia, angústia e saber
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Rua Cardoso de Almeida, 60 cjs. 111/113. São paulo - Tel.: 11 3864.7023 |  www.clipp.org.br


