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SEMINÁRIOS DOS OPERADORES LACANIANOS - SOL 2 

A Escola de Lacan e a Formação do Psicanalista 

 
Este encontro tem por objetivo apresentar panoramicamente  o dispositivo Escola criado 
por Lacan, refletindo sobre a  direta associação da Escola com  a  finalidade da análise, em 
sua dupla acepção: objetivo e término. Objetivo por caber a ela a manutenção da Psicanálise 
no mundo e término por garantir a formação dos analistas. 

 

Encontro 

 
Data: 11/08/2021, 18h30m 

Exposição: Pedro Moacyr das Chagas Brandão Júnior,  Psicanalista, doutor em 
Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Membro do Fórum do 
Campo Lacaniano - Região Serrana  

Coordenação: Cássio Eduardo Soares Miranda 

Referência: FCL-SP. Membro de fórum, membro de escola. disponível in: 
https://issuu.com/forumdocampolacanianosp/docs/livro_zero_lc_issu 

 

Local 

 
Os  encontros serão online, no google meet, enquanto durar a 
situação de pandemia 

 

 

O Ensino de Lacan e o “Retorno a Freud” 

 

Este seminário tem como finalidade apresentar o ensino de Lacan e sua proposta de retorno 
a Freud. Trata-se, assim, de situar o primeiro momento do ensino lacaniano no qual Jacques 
Lacan propõe uma releitura de Freud e inaugura a noção de Escola de Psicanálise. 
 
Data: 08/09/2021 
Exposição: Ricardo Megre, Psicólogo, Psicanalista, mestre em Psicologia pela Universidade 
Federal de Minas Gerais 
Coordenação: Cássio Eduardo Soares Miranda 
Referência:: 
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A noção de estrutura, o signo lingúistico e o 
significante 

 
A atitude estruturalista consiste numa estratégia de implementação de uma nova 
inteligência que inaugura uma nova forma de pensar os objetos. Da mesma maneira, 
os elementos de linguística estrututral possibilitaram às ditas Ciências Humanas a 
ocuparem um novo lugar na produção do conhecimento. Este seminário, assim, tem 
a finalidade de discutir o uso que Lacan faz da estratégia estruturalista em sua proposta 
de retorno a Freud 

 

Data: 06/10/2021 

Hora: 18h30m 

Exposicao: Eulia Rejane Silva, doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade 
Federal de Uberlândia; professora da Educacao Básica 

Coordenação: Cássio Eduardo Soares Miranda 

Referência: 
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Metáfora, Metonímia e a primazia do significante 

 
Os elementos de linguistica estrurural vistos anteriormente, associados à noção de 
ponto-de-estofo, permitirão ser dado um papo um passo a mais nos usos que Lacan 
faz da linguística, o que permitirá Jacques Lacan a elaborar sua “lógica do 
significante”. 

 

Data: 03/11/2021 

Hora: 18h30m 

Exposição: João Bôsco dos Santos, doutor em Estudos Linguísticos pela 
Universidade  Federal de Minas Gerais, professor aposentado da Universidade 
Federal de Uberlândia 

Coordenacao: Cássio Eduardo Soares Miranda 

Referências: 1) LAGAZZI, S. A equivocidade na imbricação de diferentes 
materialidades significantes. 2) FARIAS, Emília. Metáfora e metonímia na geração de 
sentido.  

 

 

 

  

 



SEMINÁRIOS DOS OPERADORES LACANIANOS - SOL 5 

Inscrições 

 
As atividades do NEL são abertas e gratuitas, mas requerem uma inscrição prévia.  

Caso voce tenha interesse em participar desta atividade, envie um email dizendo de sua intencao, 
com os seguintes dados: 

Nome completo, Email e telefone 

 

 

“Se existe a possibilidade de comprometer no jogo algo a ser perdido, é porque a perda já está 
nele”  

 
Jacques Lacan 

 


