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Segundo semestre de 2020:
missão cumprida.
Estamos encerrando esse ano de 2020 com a feliz
sensação de que a missão foi cumprida! Dentre tantos
acontecimentos que tivemos, os Encontros Regionais
realizados  pelos candidatos, representantes, conselheiros
e diretoria ABC deixaram, mais uma vez, sua marca registrada. Foram encontros para
pensarmos a formação, as instituições e a Psicanálise de forma mais ampla. Todo o trabalho
foi atrelado às doses nutridoras de muito afeto e conhecimento; além de algumas novidades
que em função da pandemia implementamos. Foram cinco Encontros Regionais, todos no
formato on-line, contemplando as cinco regiões. Os encontros foram organizados de modo
que, em um primeiro momento, contamos com colegas das Sociedades e Grupos específicos
de cada região e, em um segundo tempo oferecido no mesmo dia, associados ABC de todo o
país juntaram-se ao grupo. Diante desse novo formato adotado, objetivamos seguir
reservando um espaço de conversa destinado às singularidades de cada região, propiciando
um olhar mais detalhado acerca das vicissitudes locais, oportunizando, na sequência, a troca
entre pares de todo país. Entendemos que, assim, nos mantivemos atentos às duas frentes de
trabalho: regionalidades e, também, a ampliação da conversa e do intercâmbio de vivências a
nível nacional. Apesar do distanciamento físico, necessário nesse momento como forma de
cuidado a si e ao outro, os espaços foram preenchidos por criatividade, liberdade para pensar
entre os pares e produtividade. Pensamos que a ampla adesão aos eventos propostos pela
ABC demonstra como essa ‘cachaça’ – a Psicanálise (parafraseando Anette Blaya Luz, analista
didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre), é capaz de nos enlaçar como indivíduos e
de nos fazer prospectar dias melhores. Agradecemos a todos os que participaram tornando
este ano possível e, aos que não puderam, fica nosso convite para o próximo ano. Seguimos
juntos e à espera de mais encontros pois as portas dessa “casa”, a Associação Brasileira de
Candidatos, seguem abertas!
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ENCONTRO REGIONAL SUDESTE I
20 de junho de 2020

No dia 20 de junho de 2020, tivemos a
abertura dos Encontros Regionais
promovidos pela Associação Brasileira de
Candidatos - ABC. A Região Sudeste I, que
contempla as sociedades do de São Paulo,
Ribeirão Preto e Campinas - SP (SBPSP,
SBPRP e SBPCampinas), realizou o primeiro
encontro na modalidade virtual. O tema
escolhido pela região foi: “E agora, José? O
que é Psicanálise?”
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A abertura do evento contou com a participação dos Diretores de
Institutos das Sociedades. Na sequência, as mesas de trabalho propostas
no encontro trouxeram a reflexão sobre as repercussões da pandemia na
formação psicanalítica. No momento de ampliação nacional, uma síntese
do que aconteceu na primeira etapa do evento foi apresentada, seguindo
a profícua discussão. Inspirados por Drummond, “Clara manhã, obrigado.
O essencial é viver”, encerrou-se o primeiro encontro.

ENCONTRO REGIONAL SUDESTE II
25 de julho de 2020

O Encontro Regional Sudeste II, ocorreu no
dia 25 de julho de 2020, com a participação
das sociedades do Rio de Janeiro - RJ e Belo
Horizonte - MG (SBPRJ, SPRJ, APERJ e
SBPMG). Esse encontro contou com o tema:
“Como será o amanhã? Transitando entre
pares.”
O evento foi construído com o intuito de se
pensar acerca do futuro da formação, da
pandemia, da quarentena, dos atendimentos.

A proposta foi apresentar aos colegas estímulos (poema, música, arte) na
busca por propiciar associações livres dos colegas. Foi construída a
“árvore das palavras” resultado da discussão rica e afetiva. Entre o
regional e a ampliação nacional, tivemos o Lanche Boêmio Integrador, e
na sequência, foi compartilhada a árvore, as reflexões seguiram e os
ramos dela se multiplicaram.

ENCONTRO REGIONAL SUL
15 de agosto de 2020

A Região Sul, que contempla as sociedades e
grupos de Porto Alegre - RS, Pelotas - RS e
Curitiba - PR (SPPA, SBPdePA, SPPel e GPC),
organizou o terceiro Encontro Regional, que
ocorreu no dia 15 de agosto de 2020, e
elegeu o tema: “Cicatrizes do nosso tempo.”

A proposta dos colegas, foi abrir uma fenda
na atualidade, expandir fronteiras  e dialogar
sobre os quatro eixos e as interferências do 

social e político na formação psicanalítica. De forma inédita, no momento
de ampliação nacional, contamos com a participação internacional da
colega Rialda Sebek, da Sociedade Psicanalítica da Sérvia. Regados a
“chimas”, bergamotas e afetos, deu-se esse rico encontro.

ENCONTRO REGIONAL NORDESTE
12 de setembro de 2020

Em 12 de setembro de 2020, tivemos o
Encontro Regional Nordeste, representando
as sociedades de Recife - PE e Fortaleza - CE
(SPRPE e SPFOR), com o tema: “Pulsão de
morte, psicanálise e criatividade”

A abertura do encontro se deu através da
leitura de uma carta que tinha o seguinte
título: “A carta que eu escreveria para você”,
tecendo reflexões sobre o momento de 

isolamento social. Também compuseram o evento, trabalhos apresentados
por colegas da região. Numa atmosfera afetiva, no momento de ampliação
nacional e no estilo de correspondências antigas, trechos de cartas de
autores distintos foram lidas, uma performance viva.

ENCONTRO REGIONAL CENTRO-OESTE
14 de novembro de 2020

O encerramento dos Encontros Regionais,
ocorreu no dia 14 de novembro de 2020, com
a Região Centro-Oeste, da qual fazem parte
as sociedades e grupos de Brasília - DF,
Campo Grande - MS  e Goiânia - GO (SPBsb,
SPMS e GEPG, com o tema: “Ressonâncias da
formação psicanalítica on-line”

O primeiro momento do encontro contou
com a participação dos Diretores dos 

Institutos da região e seguiu com dois trabalhos de candidatos sobre a
experiência no contexto da pandemia. O intervalo contou com uma
apresentação musical e no segundo momento, nacional, com discussões
pertinentes acerca da formação psicanalítica.

AGRADECIMENTO
ESPECIAL

Queremos fazer um agradecimento especial a todos os envolvidos
nesse importante e tradicional evento do calendário da ABC. Aos
queridos colegas associados que participaram dos Encontros
Regionais, aos organizadores, conselheiros, representantes,
diretorias de associações locais, e os demais colegas envolvidos na
construção do evento, além dos diretores de Institutos que
estiveram conosco. Os Encontros Regionais, neste novo formato,
só foram possíveis porque contamos com a presença, viva de cada
um de vocês!

Obrigado!
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Acesse nossos canais oficiais de comunicação:

Particiapações
LANÇAMENTO DA CARTA-CONVITE DO LIVRO CONSTRUÇÕES VII E PRÊMIO VIRGÍNIA BICUDO

No mês de setembro de 2020, demos um importante passo para a consolidação da produção escrita dos candidatos associados à ABC.
Enviamos a todos os sócios, a carta-convite para a submissão de trabalhos para o Livro Construções VII e Prêmio Virgínia Bicudo. Destacamos
através do vídeo apresentado pelos nossos diretores de Comunicação Juliana Zamboneti - Membro filiado ao IP do GPC e de Sede, Guilherme
Salgado - Membro do Instituto da SBPRJ, responsável pela comissão editorial do livro e do prêmio, detalhes acerca do processo. O tema do
nosso livro será, “Entrelaçados: a clínica, a formação e o mundo” e o prazo para o envio de trabalhos: 28 de fevereiro de 2021. Estimulados
pelo universo literário de Veríssimo em que a passagem do tempo e o fiar, o tecer a partir da roca que passa entre as gerações da família
ocupam espaço na narrativa, esperamos que os colegas se inspirem a também tecer histórias.  A amplitude do tema, o qual congrega a clínica,
o quarto eixo e as relações através do mundo, permite que possamos pensar sobre os enlaces e os desenlaces em todos esses âmbitos, suas
(des)articulações e implicações. Vamos juntos trabalhar na tessitura de mais este capítulo da história da ABC? Boa escrita! 

O Prêmio Virgínia Bicudo, foi vinculado a essa mesma carta-convite e tem por objetivo fomentar a escrita e o pensar psicanalítico, além de
premiar os três trabalhos melhores avaliados, com uma premiação em dinheiro e uma homenagem no Congresso ABC.

RODA DE CONVERSA
No sábado 12 de dezembro de 2020, tivemos uma importante Roda
de Conversa, estivemos reunidos com os associados da ABC para
discutirmos pontos sobre o Livro Construções VII. A reunião foi
gravada e está disponível no nosso canal do YouTube.

OFICINA DE ESCRITA
No intuito de criarmos um espaço de conversa sobre a escrita
psicanalítica e os processos que dela derivam, convidamos Bernard
Miodownik, Membro efetivo da SBPRJ e Diretor científico da
FEBRAPSI, para uma “Oficina de Escrita”.A oficina ocorreu no dia 29
de setembro de 2020, contou com a participação de mais de 

100 associados da ABC e foi um estimulante encontro, profícuo e de trocas
riquíssimas entres os participantes. O evento está disponível no canal do YouTube
da ABC e também no site.

ABC & OCAL
A ABC, esteve presente no 19º Congresso Virtual OCAL para
Analista em Formação - Transitando Fronteiras, com a
participação da nossa presidente, Aline Wageck - SPPA - Brasil, na
Mesa com Organizações: Transitando a Formação em Tempos de
Virtualidade.Participaram ainda Ximena Palobé - APU - Uruguai, 

Presidente OCAL (Directiva 2018-2019), na coordenação e as colegas Florencia
Biotti - APdeBA - Argentina, VP IPSO América Latina, Javiera Marqués Rosa - APA
- Argentina, MESA ARGENTINA e Patricia Viviani da Silva - SBPRP - Brasil,
Secretária OCAL  (Directiva 2018-2019).

ABC & FEPAL
Em outubro de 2020, aconteceu o 33º Congresso Latino-Americano
de Psicanálise - FRONTEIRAS, o primeiro Congresso Virtual FEPAL.O
Congresso contou com a presença de membros da diretoria,
representantes e associados da ABC, na nova proposta de Relatoria
das Mesas. Destacamos também a presença da nossa presidente,

Aline Wageck - SPPA, em duas importantes mesas do Congresso. No Congresso
Didático - Cartografias na transmissão da psicanálise: Fronteiras e Horizontes.
Transmissão e Transformações. Inéditos cenários no campo psicanalítico e na mesa
Cruzando fronteiras geracionais, como analista em formação.

ABC & FEBRAPSI
A ABC, mais uma vez representada pela sua presidente Aline Wageck
- SPPA, participou da primeira Assembleia de Delegados virtual da
FEBRAPSI, que ocorreu no dia 28 de novembro de 2020 e teve a
participação de Delegados Febrapsi, Presidentes e Delegados das
Sociedades e Grupos, Comissões Febrapsi e Representantes do
Board da IPA.

BOLETIM  INFORMATIVO  - ABC  - 2020 .1

Nesse semestre, através de citações de renomados autores, buscamos
estimular o processo de escrita para o envio de trabalhos para o  Livro
Construções VII e Prêmio Virgínia Bicudo.

Estímulo à Escrita: Vamos juntos trabalhar na tessitura de mais este
capítulo da história da ABC?

OUTROS  EVENTOS

ESTÍMULO À ESCRITA

Aline Wageck - Presidente (SPPA)
Renata Arouca - Vice-Presidente (SBPsb)
Caroline Buzzatti - Primeira Secretária (SPPA)
Geraldo Moura - Tesoureiro (SPRPE)
Juliana Zamboneti - Diretora de Comunicação (GPC)
Felípe F. De Nichile - Segundo Secretário (SBPSP)
Guilherme Salgado - Diretor de Sede (SBPRJ)
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Expediente - Boletim informativo semestral da Associação Brasileira de Candidatos

Série EspecialREDES SOCIAIS

As séries especiais propostas pela comunicação ABC tem como
principal objetivo a participação e contribuição dos Candidatos,
possibilitando que suas ideias, pensamentos e emoções possam ser
compartilhadas, ganhando voz e expressão. Entendemos a importância
de nos mantermos próximos, pensando a psicanálise, a formação
psicanalítica e o seu compromisso social.


