
 

 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
CENTRO DE PESQUISA OUTRARTE (2008 – 2010) 

 
 
 

I. INTRODUÇÃO 
 
 

Cabe aqui começar por lembrar uma outra introdução, isto é, aquela que, no 
momento de sua criação, apresentava os objetivos do Centro de Pesquisa  outrarte: 
estudos entre arte e psicanálise. Nela o neologismo outrarte é justificado por dar nome a 
uma proposta de trabalho que visa a promover o encontro entre campos heterogêneos, a 
literatura e a psicanálise, assim como a reflexão sobre as relações entre outras artes – a 
escultura, pintura, música – e  a psicanálise. Especial relevo é dado também à expressão 
“estudos entre arte e psicanálise”, como se lê a seguir: 

 
 “Diferentemente dos propagadores do “trans”, o estudioso que se 

situa entre não permite que a psicanálise se apresente como um saber, que 
de um ponto de vista exterior e seguro, explicaria a obra artística [...]. O 
texto literário, como lugar do desassossego, homologamente à clínica, é que 
interroga a teoria, coloca-a à prova.” 

 
Coerentemente com essa posição e com o compromisso que por ela se 

estabelece, os principais eixos de reflexão propostos pelo outrarte são: 1) o estatuto da 
arte na produção da teoria psicanalítica; 2) o estatuto da teoria psicanalítica na produção 
da teoria e crítica de arte; 3) A presença da psicanálise na produção da obra de arte.  

 São privilegiados os seguintes temas: 
_ O texto literário nas obras de Freud e Lacan; 
_ O efeito do romance na escrita freudiana e o efeito da poesia na escrita 

lacaniana; 
_  A psicanálise e outras artes; 
_  Escrita, corpo e a psicose; 
_  A arte, o feminino e as mulheres; 
_ Literatura, Linguística e Psicanálise; 
_ A criança, o infantil e o poético. 
 

           Os eixos de reflexão e os temas referidos têm sido contemplados através da 
formação de grupos de pesquisa e de outras atividades mais amplas, a serem descritas 
em outra seção. A fim de sustentar a produção continuada e sistemática dos membros do 
Centro em diálogo com pesquisadores de outras instituições e para submeter à avaliação 
crítica os trabalhos desenvolvidos, foram realizadas Jornadas/Encontros anuais em torno 
de uma temática escolhida e previamente discutida em reuniões preparatórias. Para sua 
realização têm sido convocados tanto os membros do Centro quanto artistas, 
pesquisadores e psicanalistas do Brasil e de outros países. A produção apresentada 
nessas Jornadas tem sido reunida para publicação em livros, dos quais um já foi 
publicado, outro se encontra no prelo e o terceiro, em fase de organização. 



 
São membros fundadores do Centro: 
 
 
Angela Maria Resente Vorcaro (UFMG) 
Claúdia Thereza Guimarães de Lemos (DL-IEL-UNICAMP)   
Edson Luiz André de Souza (UFRGS) 
Fábio Akcelrud Durão (DTL-IEL-UNICAMP) 
Flávia Trocoli (UFRJ) 
Maria Rita Salzano Moraes (DLA-IEL-UNICAMP) 
Nina Virginia de Araujo Leite (DL-IEL-UNICAMP) 
Suely Aires Pontes(UFRB) 
Maria Viviane do Amaral Veras (DLA-IEL-UNICAMP) 
 
Outros membros, incorporados ao Centro na condição de membros convidados 

são, por ordem de entrada: 
 
Sonia Xavier de Almeida Borges (UVA) 
Mario Eduardo da Costa Pereira (Université de Provence Aix Mrseille I) 
Urania Tourinho Peres (Colégio de Psicanálise da Bahia) 
Ana Maria Vicentini Ferreira de Azevedo (UnB e UFSCar) 
Vera Colucci SEMASOMa 
Newton Freire Murce Filho(UFG) 
 
Fazem parte do Centro, na condição de pesquisadores-associados, todos os 

alunos que estejam sob orientação (iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-
doutorado) de um dos membros do Centro, desde que seu projeto se vincule à temática 
contemplada pelas atividades do Centro. Alunos que não estejam sob a orientação dos 
membros poderão eventualmente ser admitidos como participantes, por um período 
determinado, em função da duração de seu projeto de pesquisa. 

 A   Coordenação do Centro, por escolha consensual de seus membros,  esteve a 
cargo da Profa. Dra. Nina Virginia de Araujo Leite durante 2008 e 2009, tendo a Profa. 
Dra. Cláudia Thereza Guimarães de Lemos como vice-coordenadora. Em 2010 o Centro 
ficou sob a coordenação da Profa. Dra. Cláudia Thereza Guimarães de Lemos,  sendo a 
Profa. Dra. Nina Virginia de Araujo Leite a vice-coordenadora.. 

 
 

II. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2008 
 
 

Além de reuniões gerais destinadas à discussão da presença da Literatura na obra 
de Freud e Lacan, durante os meses de agosto e setembro, destaca-se em 2008 a 
realização da VIII Jornada Corpolinguagem e I Encontro Outrarte, cujo tema foi 
Giros da transmissão em psicanálise: Instituição, clínica e arte, no Departamento de 
Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte, 5, 6 e 7 de novembro, financiada pelo CNPq, 
FAPEMIG  e  CENEX. 
           
1)Sobre a relevância do evento: 



A Jornada-Encontro deu efetivamente continuidade às atividades de pesquisa integrada 
por meio da confluência de grandes campos disciplinares com tradição consolidada. 
Articulou o Centro de Pesquisas OUTRARTE, da UNICAMP às produções já 
estruturadas pelo pólo mineiro de pesquisadores, que debatem há muitos anos os enlaces 
e os desencontros entre os campos da Psicanálise, Filosofia, Lingüística, Literatura e 
Artes.  Foi assim estabelecida mais uma modalidade agregadora de  debates e produções 
no panorama cultural e universitário contemporâneos.  
           
 
2 –  Sobre os acontecimentos da Jornada/Encontro:  
2.1. Abertura: A coordenadora do evento Angela Maria Resende Vorcaro deu início 
aos trabalhos às 9:00 horas do dia 5 de novembro de 2008.  
2.2. Comunicações Coordenadas: Durante todo o dia 5 de novembro, foram 
apresentados 19 trabalhos selecionados pela comissão científica do evento, 
privilegiando os que versavam sobre a articulação da transmissão da psicanálise na 
instituição, na clínica e na arte. No período da manhã do dia 5 de novembro, os 
trabalhos foram coordenados por Oswaldo França Jr. (UFMG) e os da tarde por 
Cristóvão Giovani Burgarelli (UFG).  
 
Trabalhos apresentados em 05/11/2008 
 
Giros da psicanálise e instituição - Comunicação 1: 09h00min às 10h00min 
1. Patrícia Tôrres, Dâmaris Campos (UFMG) - “Acolhimento de Demandas na Clinica-
escola” 
2. Ana Clélia de Oliveira Rocha (UNICAMP) - “Ainterdisciplinaridadeencena” 
3. Flávio Durães (PUC/MG) - “Psicanálise e Instituição: apostar na invenção e 
transmissão” 
 
Giros dos discursos - Comunicação 2: 10h00min às 11h00min 
1. Maria Teresa G. de Lemos (EPC, Campinas) - “Criação sem sublimação: a-
temporalidade no chiste” 
2. Claudia Leite (Parlêtre) - “Confidências de um caleidoscópio” 
3. Carolina Esselin de Sousa Lino (UFMG) - “O giro do saber _ da histeria ao saber-
fazer do psicanalista” 
 
Transmissão do singular - Comunicação 3: 11h00min às 12h00min 
1. Ariana Lucero (UFMG) - “A transmissão da Psicanálise em Françoise Dolto” 
2. Maria Cristina Poli (UFRGS) -“Leituras da clínica, escritas da cultura” 
3. Eliana Benguela (UNICAMP) - “O Enigma na Reflexibilidade do Olhar: da literatura 
à escrita de caso” 
 
Transmissão em cena: teatro, cinema e ópera - Comunicação 4: 13h00min as 
14h00min 
1. Newton Murce (UFG) - “Atrás do pensamento en(m)cena a criação de um corpo” 
2. Rita de Cássia Segantini Bonança (UNICAMP) - “‘TUDO SOBRE MINHA MÃE’ – 
a obra de ficção como sujeito de pesquisa em psicanálise” 
3. Maurício Eugênio Maliska (UFSC/UNISUL) - “A voz e a ópera”  
 
Psicanálise e vanguarda - Comunicação 5: 14h00min as 15h00min 



1. Jarbas Couto e Lima (UFMA) - Maranhão“A psicanálise e sua transmissão com o 
modernismo no Brasil” 
2. Carla Derzi (PUC/MG) - “Manifestações da Clínica Psicanalítica na atualidade pela 
via da arte contemporânea” 
3. Edmundo Narracci Gasparini (UNICAMP) - “Estádio do Espelho e ideologia”  
 
Psicanálise, transmissão e filosofia - Comunicação 6: 15h00min as 16h00min 
1. Adrián Villalba Francia (UdelaR, Uruguai) - “.el amor ciertamente, hace señas” 
2. Paulo Sérgio de Souza Júnior (UNICAMP) - “O todo do não-todo: a língua como 
artifício do ocaso” 
3. Lucas Mello Carvalho Ribeiro (UFMG) - “Rousseau e a transmissão da experiência 
de si” 
 
Psicanálise, transmissão e filosofia - Comunicação 7: 16h00min às 17h20min 
1. Ana Ma. Fernández (UdelaR, Uruguai) - “Los mensajeros del Amor: de dáimones y 
ángeles” 
2. Vera Colucci (UNICAMP) - “A cartas de Freud a Fliess: giros no jogo de seus 
lugares” 
3. Mauro Marchese Devincenzi (UdelaR, Uruguai) - “Transferencia y transmisión en la 
práctica del psicoanálisis o En qué habría fracasado Sócrates con Alcibíades” 
4. Moisés de Andrade Júnior (UFMG) - “Final de análise e a produção do desejo do 
analista: elementos de uma ética da psicanálise 
 
2.3. Conferência de Abertura: A abertura foi contemplada pela conferência de Erik 
Porge (Lettre Lacanienne-Paris) sendo traduzida concomitantemente para a audiência.  
Título: "L´erre de la metaphore" 
2.4. Eventos 
2.4.1) Lançamento do Livro: “Um Retorno à Freud", 5° livro da Coleção do projeto 
SEMASOMa. Org. Nina Virginia de Araújo Leite e Flávia Trócoli X. Silva. Editora: 
Mercado das Letras, Campinas, 2008. 
2.4.2. Lançamento do Livro: O OLHO CLINICO de Guilherme Massara Rocha, 
scritptun, Belo Horizonte, 2008. 
2.4.3. Lançamento da Revista de Psicanálise e Filosofia da UFOP.             
 
3 .1.  Mesa-Redonda 1 
Tema: "Transmissão da Psicanálise e Instituição" 
Expositores:  
Urânia Peres (UFBA): A divisão do Analista 
Rinaldo Voltoline (USP):Transmissões e as instituições: os lugares pré-interpretam 
Maria Rita S. de Moraes (UNICAMP): Transmissão e instituição em Freud 
Coordenador da mesa: Conceição Aparecida Costa Azenha (UNICAMP) 
 
3.2.  Mesa-Redonda 2 
Tema: "Transmissão da Psicanálise e Clínica" 
Expositores:  
José Guillermo (ELP/Campinas): Transmissão e teoria psicanalítica 
Ana Costa (UERJ): Do saber do psicanalista 
Christian Dunker (IPUSP): Clínica, cura e psicoterapia: qual psicanálise? 
Coordenador da mesa: Isabel Haddad Massara (UFMG) 
  



3.3 Mesa Redonda 3 
Tema: "Transmissão da Psicanálise e Arte" 
Expositores:  
Guilherme Massara (UFMG):Corpolinguagem:arte depois do fim da arte 
Tânia C. Rivera (UNB): Trans-missões entre psicanálise e arte contemporânea  
Paulo César de Carvalho Ribeiro (UFMG): Alteridade e sedução na criação artística 
Coordenador da mesa: Newton Freire Murce Filho (UFG) 
  
 4. Palestra 1 
Título: "A escrita na transmissão I" 
Palestrantes: 
Nina V.de Araújo Leite (UNICAMP): Transmissão da psicanálise e  a escrita  
Raquel Capurro (ELP-Uruguai): Hablar a los muros  
Debatedor: Edson Luíz André de Sousa (UFRGS) 
  
5.1.  Mesa Redonda 4 
Tema: "Transmissão da Psicanálise e Filosofia" 
Expositores: Antônio R.Teixeira (UFMG):Do saber suposto ao saber exposto 
Suely Aires Pontes (UFRB):Transmissões e testemunho  
Gilson M. Iannini (UFOP): Será a beleza convulsiva?estilo e metalinguagem em Lacan 
Coordenador da mesa: Sônia Borges (UVA) 
  
5.5. Mesa Redonda 5 
Tema: "Transmissão da Psicanálise e Letras" 
Expositores:  
Frederico Feu de Carvalho (FUMEC):Psicanálise e análise do discurso 
Cristina M. Marcos (PUC-MG): A escrita como modo de gozo  
Ruth J.Silviano Brandão (UFMG): A vida escrita: relato de um passe para a Letra 
Freudiana. 
Coordenador da mesa: Maria Teresa Guimarães de Lemos (ELC) 
6. Palestra 2 
Título: "A escrita na transmissão II" 
Palestrantes: 
Lúcia Castello Branco (UFMG): Traços de um corp´a´screver 
Cláudia T.G. de Lemos (UNICAMP): Fragmentos de verdade e construção – uma 
questão de transmissão da clínica para Freud? 
Debatedor: Flávia Trócoli  X.da Silva (UNIANCHIETA) 
7. Conferência de Encerramento 
Título: "Paixões da Escrita: O estilo e suas relações com o inconsciente" 
Conferencista: Viviane Veras (UNICAMP/UNIBERO) 
 8 – Resultados alcançados 
 Considerando-se o esperado, pode-se dizer que o Encontro foi muito bem sucedido, 
permitindo a divulgação e o debate das perspectivas contemporâneas e impasses da 
psicanálise, em especial aqueles relativos a sua transmissão; a produção de interlocução 
entre pesquisadores de regiões distintas do país sobre o tema, bem como do local de seu 
maior fomento: França. Efetuou-se a submissão e avaliação crítica dos trabalhos 
desenvolvidos por pesquisadores no campo da clínica, artes, filosofia, lingüística, 
literatura e instituição, propiciando ainda o intercâmbio de Centros de pesquisa 
nacionais e internacionais dedicados à psicanálise e suas conexões, internos e externos à 
academia.  



Durante o encontro pudemos contar com a presença de mais de uma centena de 
pesquisadores, professores e alunos de Universidades brasileiras, nas áreas de 
Psicanálise, Filosofia, Lingüística, Literatura e Artes.  
 
 
 
 

III.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2009 
 
 
 
       Entre as atividades desenvolvidas em 2009, cabe salientar a Mesa-Redonda sobre  
‘Literatura e Psicanálise’, organizada conjuntamente com o Programa de Pós-Graduação 
em Teoria e História Literária e  realizada no dia 29 de maio, às 14hs, no Auditório do 
IEL.  Dela participaram André Medina Carone (UFSCar), que discorreu sobre "Forma e 
teoria em A negação de Sigmund Freud”; Markus Lasch (UNIFESP) , cujo trabalho foi 
sobre "Menasse com Scott e van Eyck ou: representações do sujeito em dois romances, 
um filme e um óleo do século XV" e, finalmente, Marisa Corrêa Silva (UEM) que  falou 
sobre "Tudo o que você queria saber sobre literatura (mas receava perguntar a Slavoj 
Zizek)". 
         Em 26 de julho, a convite do outrarte, Wladimir Safatle (USP), fez uma 
conferência intitulada “A paixão do negativo” seguida de intensa e calorosa discussão. 
Já as reuniões de agosto e dezembro foram destinadas à preparação do II Encontro 
Outrarte, através da leitura e discussão do Seminário XV, O ato analítico, de Jacques 
Lacan. Em 4 dezembro de 2009, a convite do outrarte Alcir Pécora proferiu a 
conferência “A máquina barroca” no auditório do IEL. 
           Segue-se a programação da IX Jornada Corpolinguagem e II Encontro 
OUTRARTE: entreAto: o poético e o analítico, realizados no Instituto de Estudos da 
Linguagem da UNICAMP,  em 4, 5 e 6 de Novembro de 2009, evento que recebeu 
auxílio da CAPES  e do FAEPEX. 
_________________________________________________________________ 
4 de novembro 
__________________________________________________________________ 
 
9:00 – 10:45 - Mesa 1: Psicanálise: política e cultura I 
Coordenador: Nina Virgínia de Araújo Leite (UNICAMP) 
Palestrantes: Maria Cristina Candal Poli (UFRGS), Caterina Koltai  (PUC-SP), Anna 
Carolina Lo Bianco (UFRJ) 
 
10:45 – 12:30 - Mesa 2: Psicanálise: política e cultura II 
Coordenador: Edmundo Narracci Gasparini (UNICAMP) 
Palestrantes: Miriam Debieux Rosa (USP/PUC-SP), Paulo César Endo (USP), Simone 
Moschen Rickes (UFRGS) 
 
14:00 – 16:00 - Mesa 3: Passar pela escrita / passar ao ato  
Coordenador: Walker Douglas Pincerati (UNICAMP) 
Palestrantes: Flávia Trocoli (UFRJ), José Guillermo Milán-Ramos (UNINCOR), Nina 
Virgínia de Araújo Leite (UNICAMP), Suely Aires Pontes (UFRB) 
 
16:30 – 19:30 - OFICINAS 



 
Oficina 1: Estrutura e História: as estruturas clínicas e os novos sintomas - 
Christian Ingo Lenz Dunker (USP) 
 
Oficina 2: A escrita na psicose - Andrea Carvalho Bezerra de Menezes Masagão 
(UNICAMP) 
 
Oficina 3: A passagem ao ato na adolescência - Angela Maria Resende Vorcaro 
(UFMG) e Carla Almeida Capanema (UFMG/FAPEMIG) 
 
Oficina 4: O Cinema na Psicanálise - Ana Maria Medeiros da Costa (UERJ) 
 
Oficina 5: O ato de ensino - Rinaldo Voltolini (USP) e Luis Ernesto Behares (UdelaR) 
 
Oficina 6: Con-dissonâncias: ato analítico, poesia e música - Adrián Villalba Francia 
(UdelaR) e Ana María Fernández Caraballo (UdelaR) 
 
Oficina 7: G) Memória e Censura - Márcio Orlando Seligmann-Silva (UNICAMP) e 
Tânia Cristina Rivera (UnB) 
 
19:30 – 21:30 – Coquetel de lançamento dos livros: 
Giros da Transmissão em Psicanálise: Instituição, Clínica e Arte, Nina Virgínia de 

Araújo Leite / Ângela Vorcaro (orgs.), Editora Mercado de Letras, Campinas; 
Corpoiesis: a criação do ator, de Newton Murce, Editora UFG, Gioânia; 
Transmitir a clínica psicanalítica, de Érik Porge, Editora da Unicamp, Campinas, 

tradução de Viviane Veras e Paulo de Souza Jr.; 
Rio-Durham-Berlim: um diário de idéias, de Fábio Durão, Setor de Publicações do 

IEL/Unicamp, Campinas. 
 

5 de novembro 
 

 
9:00 – 10:30 - Mesa 4: Dor e ato poético 
Coordenador: Flávia Trocoli (UFRJ) 
Palestrantes: Fábio Akcelrud Durão (UNICAMP), Sônia Xavier de Almeida Borges 
(UVA) 
 
10:30 – 12:00 - Mesa 5: – O ato na literatura: o trágico e o contingente 
Coordenador: Nina Virgínia de Araújo Leite (UNICAMP) 
Palestrantes: Ettore Finazzi-Agrò (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), 
Antônio Alcir Bernardez Pécora (UNICAMP), Isabella Tardin Cardoso (UNICAMP)                 
 
14:00 – 16:00 - Sessão de Comunicações 
 
Sessão 1: O ato na clínica (Sala de Aula CL-02) 
Coordenador: Carlos Serafim Martinez (Escola de Psicanálise de Campinas) 
1) Andrea Fricke DUARTE (UFRGS) - Onde onde o começo? Olha o abismo e vê 
2) Gabriela Gomes COSTARDI (UNICAMP) -Da especificidade da Psicanálise fora da 
clínica clássica 
3) Senhorinha Ribeiro de Oliveira Santos SILVA (Parlêtre) - HiAto no corpo Anoréxico 



 
Sessão 2: O infantil na psicanálise (Sala de Aula CL-05) 
Coordenador: Eliana Benguela (UNICAMP) 
1) Conceição Aparecida Costa AZENHA (UNICAMP) - Brincar: ato à toa? 
2) Rita de Cássia Segantini BONANÇA (UNICAMP) - O PODER DA PALAVRA : o 
mago, o poeta e o analista em ato. 
3) Zelma Regina BOSCO (UNICAMP) - Entre o poético e o jogo dos significantes: a 
letra na escrita da criança 
 
Sessão 3: Literatura e psicanálise  (Sala de Aula CL-06) 
Coordenador: Carlos Eduardo Borges Dias (UNICAMP) 
1) Rodrigo Molon de SOUSA - Imagem e ficção: o ato no espelho machadiano 
2) Ariana LUCERO (UFMG) - O objeto na concepção lacaniana da sublimação à luz do 
conto 'The Apple-Tree' de John Galsworthy 
3) Débora Racy SOARES (UNICAMP) - Entre te(at)r(o)s: iludir para desenganar 
(Modos de olhar uma (in)certa poesia de Cacaso) 
 
Sessão 4: O individual e o coletivo (Sala de Aula CL-07) 
Coordenador: Sônia Maria Rodrigues (UNICAMP) 
1) Janaina Cardoso BRUM (UCPel) - Olho muito tempo o corpo de um poema : a 
linguagem do corpo e o corpo da linguagem na poesia de Ana Cristina Cesar. 
2) Cristóvão Giovani BURGARELLI (UFG)  - Em que signo fica isso? Desejo de um 
sujeito 
3) Daniela Figueiredo CANGUÇU (USP) - Ateliê Aberto - interface arte, clínica e 
educação. 
 
Sessão 5: O corpo em psicanálise (Sala de Aula CL-08) 
Coordenador: Maria Teresa Guimarães de Lemos (Escola de Psicanálise de Campinas) 
1) Sílvia Nogueira de CARVALHO (EBEP) - Arte e psicanálise: A.dor.nos femininos 
2) Newton Freire MURCE FILHO (UFG) - O corpo do não-ator no cinema 
3) Daniela Bueno de Oliveira Américo de GODOY (USP) - A topologia lacaniana do 
sujeito corporal 
 
Sessão 6: Língua, ato, lalíngua (Sala de Aula CL-09) 
Coordenador: José Guillermo Milán-Ramos (UNINCOR / OUTRARTE) 
1) Eduardo A. Furtado LEITE (CESPuc) - Uma observação sobre ato analítico e ato 
poético pelo viés da noção de alíngua em Lacan 
2) Paulo Sérgio de SOUZA Jr. (UNICAMP) - Quando o desvio constitui a rota: o ato e 
o contrato na língua e na análise 
3) Karen Alves da SILVA (UNICAMP) - A questão do ato lingüístico em Saussure 
 
Sessão 7: Escrita e rasura e(m) ato (Sala de Aula CL-11) 
Coordenador: Michele Faria (UNICAMP) 
1) Cláudia Aparecida de Oliveira LEITE (FACED) - Entr'oficio 
2) Joana Horst REGINA (UFRGS) - Waly Salomão: movimento-verbo, utopia e alguns 
babilaques 
3) Andrea Menezes MASAGÃO (UNICAMP) - Da sutura a rasura: A costura de Edith 
Derdyk 
 
16:30 – 19:30 - OFICINAS 



 
20:00 – 21:30 – Encontro Marcado – Memória e Ato 
  Lucia Castello Branco (UFMG), Urânia Tourinho Peres (Colégio de Psicanálise da  
 Bahia) 

 
6 de novembro 

 
 
9:00 – 10:30 - Mesa 6: Cinema, psicanálise e ato 
Palestrantes: Maria Teresa Guimarães de Lemos (Escola de Psicanálise de Campinas), 
Maria Rita Kehl, Ricardo David Goldenberg (PUC-SP) 
Debatedor: Betty Fuks (PUC-RJ) 
 
10:30 – 12:00 - Mesa 7: Tradução, Interpretação e Ato analítico 
Coordenador: Angela Vorcaro (UFMG) 
Palestrantes: Mariângela de Andrade Maximo Dias (Escola de Psicanálise de 
Campinas), Maria Rita Salzano Moraes (UNICAMP), Maria Viviane do Amaral Veras 
(UNICAMP) 
 
14:00 – 15:00 – Encontro Marcado – O Ato na filosofia e na Psicanálise 
Gilson de Paulo Moreira Iannini (UFOP), Suely Aires Pontes (UFRB) 
 
15:00 – 17:00 – Cinema em ato – Exibição do filme O prisioneiro da passagem (Hugo 
Denizart, 1982). Debate: Marlene Iucksch (Association Lacanienne Internationale) / 
Mauro Mendes Dias (Escola de Psicanálise de Campinas). 
 
18:00 – 19:00 – Conferência de encerramento: 
Acordando discursos adormecidos: o que o ato poético diz ao ato analítico 
Cláudia Thereza Guimarães de Lemos (UNICAMP)  
 
 
 

IV.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2010 
 
 
       Às  reuniões de  trabalho em torno do tema “De um discurso sem palavras”, 
realizadas em abril, julho, agosto e outubro, seguiu-se a X Jornada Corpolinguagem e 
III Encontro Outrarte: De um discurso sem palavras, realizadas no Instituto de 
Estudos da Linguagem da UNICAMP, em 3, 4 e 5 de novembro de 2010, com auxílio 
da  CAPES, do FAEPEX  e da FAPESP. 
 
______________________________________________________________________ 
 
3 de novembro 

 
 
09:30 – 10:00 – Abertura – Nina Virgínia de Araújo Leite (UNICAMP)   
  
10:00 – 12:00 – Mesa-redonda 1: Litorais da Psicanálise  
Coordenador: Luigi Barichello (UNICAMP)  



Palestrantes: Andréa Menezes Masagão (UNICAMP) / Viviane Veras (UNICAMP) / 
Suely Aires Pontes (UFRB)  
  
14:00 – 15:30 – Sessão de Comunicações  
 
Sessão 1: Mal-estar (Sala CL03)  
Coordenação: Nina Virgínia de Araújo Leite (UNICAMP)   
1. Magali Milene Silva (UERJ): Pós-modernidade: ainda o mal-estar?  
2. Camila Backes dos Santos (UFRGS): Freud e a Ficção: do mal-estar ao declínio da 
experiência no contemporâneo  
3. Geruza Zelnys de Almeida (USP): “Quem é o eu que diz eu?”: considerações acerca 
do nome em Amuleto, de Roberto Bolaño  
  
Sessão 2: Fracasso e melancolia em questão (Sala CL04)  
Coordenação: Andréa Menezes Masagão (UNICAMP)   
1. Edson Santos de Oliveira (UFMG): O Amanuense Belmiro, Bartleby e a desistência 
da escrita  
2. Sílvia Nogueira de Carvalho (EBEP): Dança à capela  
3. Glória Maria Monteiro de Carvalho (UFPE): Um discurso sem palavras: tempo 
trágico e poesia  
  
Sessão 3: Clínica (Sala CL 08)  
Coordenação: Conceição Azenha (UNICAMP)  
1. Simone Lerner (UFRGS): Entre dobras e bordas: anagramas em oficina  
2. Carla de Abreu Machado Derz (PUC-MG), Cristina Moreira Marcos (PUC-MG): De 
um discurso sem palavras: o ato no feminino e sua singularidade  
3. Mariana Inês Garbarino (USP): A criança e a pergunta pela origem: considerações 
sobre as teorias sexuais infantis e os mitos endopsíquicos  
  
Sessão 4: Alteração nos sentidos (Sala CL 06)  
Coordenação: Walker Douglas Pincerati (UNICAMP)  
1. Paulo Sérgio de Souza Jr. (UNICAMP): Que não fosse do semblante: do genitivo da 
fala rumo aos limites do escrito  
2. Joana Horst Regina (UFRGS): ALTERAR – reflexões a partir de uma escrita 
rasurada  
3. Milton Cesar da Costa (UFRGS), Maria Cristina Poli (UFRGS): O Transexualismo e 
a Cirurgia de Redesignação Sexual: um ato em busca de palavras  
  
Sessão 5: Voz e subjetivação (Auditório do IEL)  
Coordenação: Edmundo Narracci Gasparini (UNICAMP)  
1. Maurício Eugênio Maliska (UNISUL): De uma voz sem palavras  
2. Cristóvão Giovani Bugarelli (UFG): Discurso é semblante, mas o sangue vivo o 
colore  
3. Cláudia Aparecida de Oliveira Leite (Parlêtre): Invocação e os três tempos do Édipo: 
móbiles do discurso  
  
  
16:30 – 19:00 – Mesa-redonda 2: Autismos e Psicoses  
Coordenador: Edmundo Narracci Gasparini (UNICAMP)  



Palestrantes: Angela Vorcaro (UFMG) / Mário Eduardo Costa Pereira (Université de 
Provence – Aix Marseille I e UNICAMP) / Paulina Schmidtbauer Barbosa Rocha 
(Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem / Círculo Psicanalítico de 
Pernambuco) / Simone Moschen Rickes (UFRGS)  
 
 
19:30 – 20:30 – Conferência de Abertura: Si un discours peut être sans parole(s), 
peut-il être sans voix?  
Jean-Michel Vives (Université de Nice-Sophia Antipois - França)  
  

 
4 de novembro 

 
  
09:00 – 10:30 – Mesa-redonda 3: Psicanálise e discurso   
Coordenador: Edmundo Narracci Gasparini (UNICAMP)  
Palestrantes: Bethânia Sampaio Corrêa Mariani (UFF) / José Guillermo Milán-Ramos 
(UNINCOR) / Ricardo Goldenberg (PUC-SP)   
 
10:30 – 12:00 – Mesa-redonda 4: Matema e Poema  
Coordenador: Maria Rita Salzano Moraes (UNICAMP)  
Palestrantes: Alcir Pécora (UNICAMP) / Ciro Inácio Marcondes (UnB) / Flavia Trocoli 
(UFRJ) / Ana Maria Vicentini Ferreira de Azevedo (UnB / UFSCar)  
 
 
14:00 – 15:30 – Sessão de Comunicações  
  
Sessão 6: Biografias e arte (Sala CL 01)  
Coordenação: Maria Rita Salzano Moraes (UNICAMP)   
1. Rozane Margarete de Oliveira Santos (FACED), Cláudia Aparecida de Oliveira Leite 
(Parlêtre): Inventário da (in)pronúncia: Althusser, a escrita e o nome  
2. Mariana da Costa Schorn (UFRGS): O cinema enquanto possibilidade de um 
afastamento de si  
3. João Felipe G. M. S. Domiciano (USP): Do papel de Goethe em "Poesia e Verdade 
na Neurose"  
  
Sessão 7: Vida e obras (Sala CL 02)  
Coordenação: Flávia Trocoli (UFRJ)   
1. Cristina Schwarz (UFRGS): Fimcomeço entre som e silêncio: um texto-partitura de 
Haroldo de Campos  
2. Andrea Fricke Duarte (UFRGS): Vida e Obra, Letra e Corpo em Louise Bourgeois e 
Hilda Hilst - Como o corpo se torna letra e como a letra se torna corpo (?)  
3. Débora da Fonseca Seger (UFRGS): Ondas sonoras, azul de palavras - Musicalidade, 
poesia e a obra de Gilberto Mendes  
  
Sessão 8: Lalíngua e discurso (Sala CL 03)  
Coordenação: Walker Douglas Pincerati (UNICAMP)   
1. Eduardo Afonso Furtado Leite (UNICAMP): Alguns elementos a respeito da alíngua 
e da voz  
2. Edmundo Narracci Gasparini (UNICAMP): Língua, lalíngua, discurso  



3. Fernanda Gontijo de Araújo Abreu (UFMG), Janaina Rocha de Paula (UFMG): A 
voz escrita: corpopoema  
  
Sessão 9: Freud e escritos (Sala CL 05)  
Coordenação: José Guilhermo Milán Ramos (UNICAMP)   
1. Vera Lúcia Colucci (UNICAMP): O escrito / a verdade / a fala  
2. Érico Bruno Viana Campos (UNIMEP / UNIARARAS): Notas sobre os Limites da 
Representação na Metapsicologia Freudiana  
3. Tânia Maron Vichi Freire de Mello (UNICAMP): Freud e a invenção poética: o 
homem Moisés e a letra  
  
Sessão 10: Arte e corpo (Sala CL 06)  
Coordenação: Andréa Menezes Masagão (UNICAMP)   
1. Monica Toledo Silva (PUC-SP): Exercício de olhar: Alain Resnais e os sentidos de 
um corpo em movimento  
2. Marielle Kellermann Barbosa (USP-RP): Corpo em movimento, corpo falante  
3. Alessandra Affortunati Martins Parente (Sedes): Mira Schendel e psicanálise: 
sussurrar do invisível  
  
16:00 – 19:30 – Oficinas (1º dia)  
  
Oficina 1: Discurso ensinante, verdade e ‘conseqüências obscuras’ (Sala CL 14) - 
Luis Ernesto Behares (UdelaR)  
  
Oficina 2: Vida e Arte (Sala CL 07) – Urânia Tourinho Peres (Colégio de Psicanálise 
da Bahia)  
  
Oficina 3: Metalinguagem, Estilo e Verdade (Sala CL 15) – Gilson Iannini (UFOP)  
  
Oficina 4: A Psicanálise e o Discurso Pedagógico (Sala CL 05) – Rinaldo Voltolini 
(USP)  
Oficina 5: Práticas da Letra (Auditório do IEL) – Lúcia Castello Branco, José Marcos 
Resende Oliveira, João Rocha e Erick Gontijo (UFMG)  
  
Oficina 6: Freud e Agamben: tiranias, soberanias e os confins da memória (Sala 
CL 01) – Paulo César Endo (USP)  
  
Oficina 7: O lugar do conceito de discurso (Sala CL 06) – Carlos Serafim Martinez 
(Escola de Psicanálise de Campinas)  
  
Oficina 8: O espírito das formas utópicas: psicanálise, arte e política (Sala CL 02) – 
Edson Luiz André de Sousa (UFRGS)  
  
Oficina 9: A clínica psicanalítica com os que não falam: voz, sujeito e clínica do 
autismo (Sala CL 09) – Inês Catão (UNB)  
  
Oficina 10: Palavra poética, ausência e esquecimento (Sala CL 04) – Eduardo Félix 
Milán-Damilano (México)  
  



19:30 – 20:00 – Performance com o ator Newton Murce, texto de Virgínia Woolf, 
Lettres, um conto para escutar  
  
20:00 – 21:00 – Encontro Marcado - Psicanálise e Aquisição de Linguagem  
Cláudia Thereza Guimarães de Lemos (UNICAMP) / Nina Virgínia de Araújo Leite 
(UNICAMP) / Jose Guillermo Milán-Ramos (UNINCOR)   

 
5 de novembro 

 
  
09:00 – 10:30 – Mesa-redonda 5: Sem palavras: paixão do negativo  
Coordenador: Luigi Barichello  
Palestrantes: Fábio Ackelrud Durão (UNICAMP) / Luiz Alberto de Miranda (UFG) / 
Markus Lasch (UNIFESP) / Betty Bernardo Fuks (ECO/UFRJ)  
 
10:30 – 12:00 – Encontro Marcado – Conversando com Beatriz Bracher  
Beatriz Bracher (escritora) e Maria Eugênia Boaventura Dias (UNICAMP)  
  
12:00 – 14:00 – Almoço  
  
14:00 – 15:30 – Mesa-redonda 6: Laço social no OUTRARTE  
Coordenador: Carlos Eduardo Borges Dias (UNICAMP)   
Palestrantes: Sônia Maria Rodrigues (UNICAMP), Vera Colucci (UNICAMP), Gabriela 
Costardi (UNICAMP)  
 
16:00 – 19:30 – Oficinas (2º dia)  
  
20:00 – 21:00 – Conferência de Encerramento: O semblante no discurso sem 
palavras  
Vladimir Safatle (USP)   
  
 
A coletânea que conterá os trabalhos apresentados no Encontro, após sua avaliação por 
uma Comissão Editorial especialmente designada para esse fim, está em fase de 
organização. 
 

 
 
V. ATIVIDADES DOS GRUPOS DE PESQUISA (2008-2010) 
 

1. A autobiografia depois de Freud: estudos sobre memória, narração e 
subjetividade 

      Coordenadora: Profa. Dra. Flavia Trocoli - UFRJ 
 
2008-2009 
 
Durante dois semestres, o último de 2008 e o primeiro de 2009, o grupo de 

estudos empreendeu uma leitura cerrada da construção de Paisagens da memória, 
autobiografia de Ruth Klüger. Paralelamente às discussões das propostas de Néstor 
Braunstein - em Memoria y espanto, no que concerne ao sujeito da enunciação e do 



enunciado articulados às questões em torno do trauma e de sua (im) possibilidade de 
recordação, escrita e transmissão – foram lidos e discutidos os seguintes textos de 
Freud: “Lembranças encobridoras” (1899); “Psicopatologia da vida cotidiana”. 
Capítulo IV. Obras completas, vol. VI; “Uma recordação infantil de Leonardo da 
Vinci” (1910). Obras completas, vol. XI. “Uma recordação de infância de Dichtung 
und Wahrheit”(1917). Obras Completas, Vol. XVII.  

Neste período, participaram das atividades: Eliana Benguela, Ligia Maria 
Winter, Lívia Scarapicchia, Maria Muriel Prado, Maria Guadalupe Bernal, Rodrigo 
Molon, Sonia Rodrigues e Tauan Tinti. 

Periodicidade dos encontros: quinzenal. 
 
2009-2010 
 
Em um primeiro momento, foram discutidos fragmentos selecionados de Em 

busca do tempo perdido, de Marcel Proust, as questões em torno da memória voluntária 
e involuntária, do hábito e do acaso, da metáfora e da literalidade, da unidade e da 
heterogeneidade, da relação e da não-relação, do palimpsesto. Em seguida, foi feita 
uma leitura mais detida do quinto volume da obra proustiana, A prisioneira. Nele foram 
pensadas questões do ciúme, do amor, da fantasia, da representação do sujeito em 
ausência. Textos trabalhados: 

GENETTE, Gérard. Proust palimpsesto. Figuras. São Paulo: Perspectiva. 
LACAN, Jacques. Lituraterra. Outros Escritos. Tradução: Vera Ribeiro. Versão 

Final: Angelina Harari e Marcus André. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
PROUST, Marcel. No caminho de Swann. Tradução: Mario Quintana. São 

Paulo: Globo,2006. 
                                A prisioneira. Tradução: Manuel Bandeira e Lourdes Sousa 

de Alencar. São Paulo: Globo, 1994. (fragmentos selecionados) 
      O tempo redescoberto. Tradução: Lúcia Miguel Pereira. São 

Paulo: Globo, 2004. (fragmentos selecionados) 
De Freud: Alguns mecanismos neuróticos no Ciúme, na Paranóia e no 

Homossexualismo; "Bate-se numa criança”. 
Participantes: Eliana Benguela, Patrícia de Oliveira Leme, Sonia Maria 

Rodrigues, Tauan Tinti. 
Periodicidade: Mensal. 
 
2. ELIPSI: Espaço, linguagem e psicanálise 

 
       O ELIPSI resultou de discussões iniciadas em 2004 sobre a possibilidade de criar 
no IEL uma atividade de atendimento psicanalítico de crianças com suspeita de 
psicopatologias graves, os autismos e as psicoses. Psicopatologias que já se constituíam 
como um tema de interesse e pesquisa de vários participantes do projeto SEMASOMa. 
Em 2008 o projeto foi iniciado como um núcleo de trabalho ligado ao Centro de 
Pesquisa Outrarte. O núcleo concentra três modalidades de atividades: estudos em 
grupo, discussão clínica e atendimento de crianças e seus pais. As reuniões acontecem 
quinzenalmente: atualmente três crianças estão sendo atendidas em agendamentos 
semanais. A proposta visa trabalhar a partir de diagnóstico estrutural e longitudinal, mas 
não sem manter em seu horizonte de reflexão as questões éticas implicadas na 
colocação em ato da escuta psicanalítica. O trabalho do núcleo visa à intervenção 
precoce e a agilização do acesso da criança, e seus pais, a um tratamento psicanalítico, 
quando este for o caso. Consideramos a pontuação do lugar da criança na história 



familiar uma prerrogativa a ser cumprida para que algo da ordem de uma retomada ou 
da instituição de sua condição de sujeito possa advir num percurso de escuta de suas 
produções simbólicas.  
            O projeto não se caracteriza como um serviço aberto de atendimento a 
população, já que o trabalho é desenvolvido por membros que dedicam alguns horários 
para a realização das atividades clínicas, sendo os encaminhamentos acolhidos à medida 
que esses horários são disponibilizados.  Além dos atendimentos que visam à escuta da 
criança e seus pais dentro de sua particularidade, o trabalho também tem como objetivo 
construir uma rede de acolhimento e interlocução que permita uma leitura dos impasses 
do sujeito na sua relação com a linguagem. A proposta é de preferencialmente iniciar o 
atendimento com crianças de até os seis anos de idade. Os atendimentos são realizados 
por membros do grupo que possam dispor de um compromisso clínico de longo prazo.    
             Participam do grupo: Ana Clélia Oliveira Rocha, Conceição Aparecida Costa 
Azenha, Edmundo N. Gasparini, Eliana da Silva Benguela, Flavia Trocoli, Mariangela 
Maximo Dias, Michele R. Faria, Nina Virgínia de Araujo Leite, Paulo Sérgio de Souza 
Junior, Rita de Cássia S. Bonança, Sônia Maria Rodrigues, Vera Colucci. 
 
3.Atividades do Grupo de Estudos Habitats/2010 

Coordenação: Andrea Menezes Masagão 
Participantes: Gabriela Costardi, Carine Sayure e Magali Cavalcanti 
Numero de encontros 18 
Periodicidade: quinzenal 
 No módulo 1 “ considerações sobre o escópico e o especular” trabalhamos a 

incidência dos registros do imaginário, simbólico e real no desenvolvimento do estagio 
do espelho em alguns momentos da obra de Jaques Lacan. Trabalhamos a pulsão 
escópica a partir da disjunção entre olhar e visão tomando como elemento disparador da 
discussão a primeira parte do filme do Zizek “O guia pervertido do cinema “ 

No modulo 2 “A casa assombrada” trabalhamos a relação entre o olhar e a 
assombração tomando como objeto de investigação o conto de  Poe “A queda da casa de 
Usher.” 

No modulo 3 “Considerações sobre o espaço da casa e a intimidade” 
trabalhamos a noção de intimidade enquanto um espaço arquitetônico e escópico que se 
constrói a partir da possibilidade de subtrair-se ao olhar do Outro fazendo surgir a 
dimensão do segredo. 

No modulo 4  “Considerações sobre a extimidade” trabalhamos  a noção de 
extimidade proposta por Jaques Lacan e a relação de exclusão interna do sujeito ao 
objeto a partir da leitura da casa feita de impressões ósseas e viscerais construída pela 
artista brasileira Katsuko Nakano. 

No modulo 5 “ Habitar o escrito” trabalhamos a relação entre o corpo e a letra a 
partir da leitura de Jaques Lacan da obra de James Joyce e da leitura realizada por mim 
da casa da flor construída por Gabriel dos Santos no Rio de Janeiro 
 
4. Cinema, política e psicanálise 

Membros do grupo: Gabriela Costardi, Mariana Moraes, Andressa Bardella e  
José Guillermo Milán-Ramos. 
Periodicidade: quinzenal 
 

Durante 2010, esteve em discussão a noção de escrito, letra e litoral a partir da 
leitura de textos de Lacan como “Lituraterre”, “A instância da letra no inconsciente ou a 
razão desde Freud”e “A metáfora do sujeito”, assim como o livro de Waldimir Safatle, 



A paixão do negativo. A essa discussão foram relacionados os filmes surrealistas de 
Luís Buñuel (Le chien andalou, A idade de ouro, O fantasma da liberdade), a 
filmografia de Sergei Eisentein (Encouraçado Potemkin, A greve, Outubro) e  O livro 
de cabeceira, de Peter Greenway. 

 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 É importante salientar que a partir da criação do outrarte  todas as atividades de 
pesquisa anteriormente desenvolvidas no âmbito do projeto SEMASOMa foram 
integradas em grupos de trabalho que passaram a compor o núcleo orientador de 
atividades do centro. Além disto, vale indicar que a partir de 2010 as publicações do 
centro passaram a ser integradas na coleção TERRAMAR publicada pela editora 
Mercado de Letras, Campinas, sob a coordenação de Nina Virginia de Araujo Leite 
e de José Guillermo Milán Ramos. Tal coleção promoverá o lançamento do livro 
TERRAMAR no dia 2 de dezembro de 2010 no Instituto de Estudos da Linguagem 
seguindo uma conferência do Prof. Alcir Pécora. 
 As atividades do outrarte também incluem o trabalho de coordenação da coleção 
“Litorais da Psicanálise” publicada pela editora da UNICAMP e sob a coordenação 
de Nina Virginia de Araujo Leite. Tal coleção foi inaugurada com a publicação do 
livro “Transmitir a clínica psicanalítica” de Erik Porge. O segundo título a ser 
lançado pela coleção em 2011 encontra-se em fase de preparação; trata-se do livro 
de Jean-Claude Milner “O amor da língua” que recebeu cuidadoso trabalho de 
tradução comentada. 
 Em março de 2011 será lançado o livro “entreAto: o poético e o analítico” 
organizado por Nina Virginia de Araujo Leite e José Guillermo Milan Ramos pela 
Editora Mercado de Letras, na coleção TERRAMAR. Encontra-se já em fase de 
preparação o livro “De um discurso sem palavras” que reúne os trabalhos 
apresentados na última jornada realizada em novembro de 2010. 
 Um dos aspectos inovadores das atividades desenvolvidas pelo outrarte  consiste 
no oferecimento de grupos de trabalho e discussão coordenados por pesquisadores 
que desenvolvem pesquisas de pós-doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem 
sob a orientação de um dos membros fundadores. 
 A partir de uma avaliação feita na última reunião dos membros fundadores no 
segundo semestre de 2010 ficou decidido que em 2011 será realizada uma jornada 
interna no Instituto de Estudos da Linguagem e que em 2012 será realizado um 
evento aberto ao público maior que tem prestigiado os encontros do centro. Tal 
decisão se pauta na consideração da necessidade de privilegiar nesse momento de 
consolidação do centro de atividades de estudo e discussão interna dedicadas ao 
tema abordado na última jornada e que mostrou-se demasiado complexo e instigante 
a ponto de convocar mais atenção e aprofundamento.  
  

 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


