I CONGRESSO DE PSICANÁLISE EM LÍNGUA PORTUGUESA
VIOLÊNCIA, MEMÓRIA, IDENTIDADE
Lisboa – 12 – 15 de Maio de 2016
(SEGUNDO COMUNICADO)

A FEBRAPSI, como organizadora em parceria com a Sociedade Portuguesa de
Psicanálise (SPP), do I Congresso de Psicanálise em Língua Portuguesa, vem informar as
últimas providências que estão sendo tomadas pelo Congresso.
Antes das informações, gostaríamos de recordar que este encontro, fruto dos
Congressos Luso-Brasileiros promovidos pela FEBRAPSI - inicialmente idealizados na gestão de
Carlos Gari (2003-5), com a colaboração de sua Diretora de Relações Internacionais, Eliana
Mello, e realizados na gestão de Pedro Gomes ( Lisboa, Jun/2006 e Salvador, Set/2007), em
parceria com a colega Luísa Branco Vicente (Portugal) - adquire no momento um novo
formato. Será um encontro que pretende reunir representantes dos oito países da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – e a cidade de Macau (China). Um
amplo universo de tradições científicas, culturais e artísticas capazes de permitir que
pensemos com profundidade os grandes temas de nossos tempos e nossas sociedades. Um
encontro aberto, em que nós psicanalistas receberemos profissionais e estudantes das mais
diversas áreas para um trabalho essencialmente multidisciplinar. Contudo, haverá também o
necessário espaço para a discussão clínica e a troca de experiências quanto à prática da
Psicanálise em nossos países e seus desenvolvimentos teóricos.
Personalidades representativas de nossas culturas estão sendo contatadas e
confirmaremos suas presenças o mais breve possível.

LOCALIZAÇÃO – O Congresso ocorrerá na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Av. D. João II, lote 4.69.01, Parque das Nações, Lisboa (Portugal).

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA :

5ª. FEIRA 12 DE MAIO

18:00 às 18:45

ABERTURA

- Presidente da IPA (vídeo) – Stefano Bolognini
- Presidente da FEPAL – Fernando Orduz
- Presidente da SPP – Rui Aragão Oliveira
- Presidente da FEBRAPSI – Daniel Delouya
- Secretário Executivo da CPLP - Murade Murargy
- Coordenador da Comissão Organizadora Portuguesa – Luísa Branco Vicente
- Coordenador da Comissão Organizadora Brasileira – Ney Marinho

18:45 às 20:15

O mar como fronteira, a língua como ponte

Mesa redonda multidisciplinar – plenária (15 minutos cada participação e 30 minutos de
discussão)
Coordenador – Portugal
Participante 1 – Brasil
Participante 2 – Moçambique/Angola
Participante 3 – Guiné-Bissau

20:30

Porto de Boas Vindas

6ª. FEIRA – 13 DE MAIO

09:30 às 11:00

Tradutores do indizível

Mesa redonda multidisciplinar – plenária (15 minutos cada participação e 30 minutos de
discussão)
Coordenador – Brasil
Participante 1 – Macau ou Timor
Participante 2 – Países africanos
Participante 3 - Portugal
NOTA: EM TODAS AS MESAS OS PARTICIPANTES SERÃO REPRESENTANTES DOS PAÍSES,
COMO ACIMA, REVEZANDO-SE NAS FUNÇÕES (COORDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO). OS
TRABALHOS APRESENTADOS PROCURARÃO PRIVILEGIAR O TEMA CENTRAL DO CONGRESSO:
VIOLÊNCIA, MEMÓRIA, IDENTIDADE; EXCETO OS TEMAS LIVRES.

11:00

11:30 às 13:00

Pausa para café

O que faz de mim quem sou: a trama da identidade

Mesas redondas simultâneas, seguindo os critérios mencionados, em 3 ou mais salas

13:00 às 15:00

Almoço

15:00 às 16:30

Diversidade cultural: histórias e estórias

Mesas redondas simultâneas, seguindo os critérios mencionados, em 3 ou mais salas

16:30

17:00 às 18:30

Pausa para café

Temas livres

Mesas redondas simultâneas, em 3 ou mais salas

18:30

Momento cultural/Música ou Filme

20:30

Jantar/Convívio

SÁBADO – 14 DE MAIO

09:30 às 11:00

Criatividade: caminhos e descaminhos

Mesa multidisciplinar – plenária, com os mesmos critérios da de 6ª. feira
11:00

Pausa para café

11:30 às 13:00 -

Aventura marítima e aventura psicanalítica

Mesas redondas simultâneas, em 3 ou mais salas

13:00 às 15:00

Almoço

15:00 às 16:30

Apresentação de filme, com debates
ou
Casos clínicos (reservado a clínicos)
(1 caso apresentado em cada uma das 3 salas)

16:30 -

Pausa para café

17:00 às 19:30

Psicodrama
ou
Grupos de discussão dos casos clínicos
(6 grupos – reservado a clínicos)

18:30 às 19:30

19:30

Síntese das discussões dos grupos clínicos

Mesa de Encerramento
Escolha do país sede do futuro congresso (2018)

Normas para os trabalhos – Anexamos as normas combinadas pelos organizadores, brasileiros
e portugueses, que visam uma boa apresentação mas também a
publicação dos trabalhos. Viviane Frankenthal (SBPRJ) está
providenciando junto a uma revista psicanalítica – provavelmente a
Trieb – a edição de todas as contribuições e assim garantir uma ampla
difusão do encontro, nos países da CPLP.

Hotéis e Passagens – Quanto aos hotéis próximos ao Congresso, ver relação anexa, e
lembramos que a Comissão Portuguesa está articulando um pacote
para grupos a preços melhores. As passagens podem ser compradas
através de promoções das companhias aéreas, ou, em grupos, pela
agência Blumoon (21-25326463 – Socorro,
Graça ou Arlinda;
arlinda@blumoon.com.br ). As últimas promoções estavam entre 600
e 700 USD, Rio/Lisboa/Rio, financiados em 10x.

Participação de nossos alunos – Gostaríamos de enfatizar a importância da participação dos
alunos de nossos institutos. Se o comparecimento aos congressos,
nacionais e internacionais, faz parte da formação de futuros
psicanalistas, este encontro, em particular, procurará oferecer uma
inusitada experiência de convívio com culturas muito distantes e ao
mesmo tempo próximas, histórica e socialmente. Por outro lado, é
uma oportunidade, após quase dez anos, de troca de experiências com
nossos colegas portugueses.

Informações suplementares –
1 – Lembramos que o Congresso é aberto a todos os interessados no
intercâmbio científico – cultural entre nossas culturas e no diálogo com
o pensamento psicanalítico. Assim, todos estão convidados.
2 – Não haverá taxa de inscrição para os participantes de fora de
Portugal. Os estrangeiros residentes em Portugal, que necessitarem
isenção, poderão dirigir-se à Comissão Portuguesa.
3 - A importância deste I Congresso de Psicanálise em Língua
Portuguesa acreditamos que somente com o tempo será devidamente
avaliada, mas já sabemos que a possibilidade do encontro é fruto do
amadurecimento científico, cultural, político e institucional da
psicanálise luso-brasileira. Por outro lado, a avaliação do êxito de
nossos esforços poderá ser medida pela participação dos demais
países irmãos da CPLP. A proposta é de um real congresso da lusofonia,
sem exclusões.

4 – Dada a grave crise econômica que atinge todos os países de nossa
comunidade (CPLP), algumas federadas e colegas estão promovendo

atividades para angariar fundos para o comparecimento de pelo
menos um representante de cada país. A produtora Donarosafilmes
que possui um rico acervo de documentários sobre o continente
africano, periodicamente exibido através da mostra Africa Hoje,
ofereceu-nos gratuitamente filmes legendados para exibição
beneficente. A solidariedade é uma de nossas bandeiras. Registramos
o nosso agradecimento à Donarosafilmes e sugerimos que seu belo
catálogo seja visitado ( ver www.mostraafricahoje.blogspot.com.br)
5 – Solicitamos enfaticamente a todos aqueles que já se decidiram a
comparecer que enviem seus nomes e e-mails à secretaria da
FEBRAPSI (a/c Renata e Karel) e, se desejarem participar com trabalhos
científicos (em mesas ou temas livres), encaminhem os mesmos às
colegas: Anna-Maria Bittencourt (annambittencourt@gmail.com) ou
Leda Herrmann (herrmannfl@globo.com). Se desejarem colaborar
com as atividades clínicas, escrevam para Leticia Neves
(neveslet@uol.com.br) ou Roosevelt Cassorla (rcassorla@uol.com.br).
Nossa ênfase se prende ao fato de desejarmos informar
nossos colegas portugueses e, no próximo Comunicado, fornecer se
possível a composição de todas as mesas. Precisamos agrupar
tematicamente os trabalhos. Deste modo, embora os trabalhos
possam ser enviados até 31 de março, os títulos com resumo (no
máximo 200 palavras) e palavras chaves devem ser enviados até 29 de
fevereiro.
Finalizamos reiterando nossos agradecimentos ao carinho,
solidariedade, simpatia e alegria com que nossos colegas portugueses
têm conosco trabalhado, apesar de “ ... tanto mar ... tanto mar ... a nos
separar”.

Rio de Janeiro, 5 de Fevereiro de 2016

Daniel Delouya (Presidente da FEBRAPSI) – Ney Marinho (Coordenador da
Comissão Brasileira) – Vera Benchimol (Secretária do Congresso)
Comissão Portuguesa: Inês Ataíde Gomes, João Mendes Ferreira, Luísa Branco Vicente
(Coord.), Maria Antónia Carreiras e Silvia Erdos.
Comissão Brasileira: Helder Pinheiro Jr. (GEPFOR-Rep. ABC), Ivanise Ribeiro (SPRPE), Leda
Herrmann (SBPSP), Leonardo Francischelli (SBPdePA), Miguel Sayad
(SBPRJ), Ney Marinho (SBPRJ – Coord.), Paola Amendoeira (SPBSB),
Pedro Gomes (SBPRJ), Rui Annes (SPPA), Valton Miranda (GEPFOR),
Vera Benchimol (SPRJ – Secretária).

