
Diretoria
No dia 01 de janeiro de 2020, nossa gestão assumiu a Diretoria da
Associação Brasileira de Candidatos – ABC com o intuito de realizar
um trabalho sério, fértil e comprometido baseado nas premissas
propostas por nossa chapa eleitoral, de pertencimento e
representatividade. Alguns dias antes da nossa posse eclodiu a
pandemia do coronavírus, que nos fez tomar a primeira decisão mais
importante e difícil dessa gestão: cancelar o evento de posse que
estava pronto, preparado e que ocorreria na cidade de São de Paulo,
no dia 13/03/2020. Compreendemos que era a única decisão
possível e a mais acertada naquele momento, primando pelo cuidado
de todos nós. Desde então precisamos nos reinventar e recalcular a 

Prezados Associados ABC, é com enorme satisfação que publicamos o primeiro Boletim ABC, referente às
atividades e iniciativas promovidas pela nossa Diretoria. Este foi um ano, e consequentemente uma
gestão, que começou nos desafiando ao máximo, impondo interdições e frustrações importantes
decorrentes da pandemia do Covid-19. O tom poderia ser de perda, de lamento. Entretanto, ainda que
reconhecendo e solidária aos lutos e renúncias da etapa, esta mensagem propõe que possamos
contemplar as conquistas, em termos de trabalho, que pudemos realizar nos seis primeiros meses.
Contabilizamos fóruns nacional/regionais, um fórum sobre política e psicanálise, o evento ABC Cultural e 

Editorial
dois Encontros Regionais. Contamos, ainda, com a escrita de colegas para a Campanha Janeiro Branco, bem como uma
série proposta por nossa Diretoria para que colegas escrevessem depoimentos referentes à pandemia como forma de
apoio a todos nós. Essas são algumas das ações promovidas por nossa Diretoria, em absoluta parceria com nossos
Conselheiros e Representantes ABC, aos quais deixo um especial agradecimento pela entrega do trabalho. A virtualidade
foi um meio importante, essencial eu diria, para que pudéssemos seguir realizando nossas atividades ainda que de forma
adaptada. Mas esse espaço apenas pode tornar-se interessante porque nossos candidatos ocuparam-o de forma afetiva,
criativa e produtiva. Fica nosso agradecimento a vocês que, através dessa estimulante presença, contribuem para que nós
possamos nos sentir inspirados a seguir criando. De tudo que realizamos neste primeiro semestre de gestão, a
oportunidade de estarmos juntos, pensando a Psicanálise, constitui a grande riqueza do trabalho até aqui. Um afetuoso
abraço a todos.

rota. Fomos tomados pela frustração de não podermos partilhar desse momento tão esperado, buscamos força e apoio
entre os pares da diretoria para seguirmos, procuramos trazer para bem perto nossos Conselheiros e Representantes, e
contamos com a generosidade e afeto dos colegas candidatos de todo o país. Nos lançamos ao desconhecido e tomamos
mais uma importante decisão para o primeiro ano de gestão: todas as atividades precisariam ser virtuais.  Desde então
temos trabalhado incansavelmente para nos mantermos próximos, dialogando com os colegas, propiciando trocas. No
primeiro semestre de gestão lançamos vários eventos que tiveram esse objetivo e mantivemos os já tradicionais e
importantes Encontros Regionais, nessa modalidade remota. como alvo uma comunicação clara e transparente,
conservando os eventos atualizados em nossas mídias, oferecendo notícias das atividades realizadas, mantendo os nossos
canais de comunicação vivos e ativos. Dessa forma, seguimos nosso trabalho confiantes, convidando a todos que ocupem
os espaços oferecidos, que privilegiam o pensar, especialmente o coletivo. Agradecemos por nos acompanharem neste
trajeto, esperando que sigam conosco. Contamos brevemente neste 5º Boletim Informativo, o primeiro da gestão atual,
notícias das nossas ações que alguns já conhecem e acompanham regularmente.
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FÓRUM ONLINE ENTRE CANDIDATOS
15 e  16 de abri l  de  2020

Nos dias 14 e 15 de abril de 2020
realizamos o Fórum Virtual de
Candidatos, distribuído em duas datas,
visando contemplar as diferentes regiões
das federadas.  Dentre muitas percepções
oriundas dessas atividades, a sensação de
satisfação entre os colegas que
participaram preponderou. A 
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oportunidade de podermos, criativamente, utilizarmos as
possibilidades a nosso favor, tornaram as salas virtuais opções
interessantes e absolutamente necessárias para os tempos atuais.  
Em ambos os dias de discussão, ocupados por colegas de todas as
regiões ABC, muitos assuntos coincidiram - o que pareceu
traduzir a proximidade de vivências que todos nós temos
experimentado. As redes sociais, através de suas mídias, talvez
nunca tenham sido ocupadas por tanto desejo de conexão e de
vida. Os encontros foram muito produtivos e afetivos.

FÓRUM PSICANÁLISE E POLÍTICA
19 de maio de 2020

No dia 19 de maio de 2020 realizamos o
“Fórum Psicanálise e Política”. O Fórum
nasceu da demanda dos associados por
um espaço de discussão diante do
cenário atual e da necessidade pungente
de pensarmos a dimensão política e
psicanalítica, pontos de relação,
convergência e divergência.  O encontro

contou com a mediação da Vice-Presidente ABC – Renata Arouca
(SPBsb) e do Diretor de Sede ABC – Guilherme Salgado (SBPRJ).
Os colegas ressaltaram a importância de espaços como este para
debatermos temas relevantes como os acontecimentos políticos
que estão ocorrendo e que invadem a nossa clínica. Tivemos mais
um momento muito rico, de muita troca, que propiciou a nossa
capacidade de pensar temas tão complexos e pertinentes às
nossas vidas.

a b c p s i c a n a l i s e . c o m . b r

ABC CULTURAL - ARTE E PSICANÁLISE
28 de maio de 2020

Destacamos que, no dia 28 de maio de
2020, estivemos reunidos com colegas
de todo o Brasil para o nosso primeiro
ABC Cultural - Arte e Psicanálise. Foi um
evento riquíssimo, de trocas férteis e
estimulantes, que contou com a
mediação dos nossos primeiro e segundo
secretários ABC - Caroline Buzzatti 

(SPPA) e Felípe F. De Nichile (SBPSP) e com os comentários de
Anne Lise Di Moisès Silveira Scappaticci - membro efetivo e didata
da SBPSP e Gustavo Machado - membro filiado da SBPRP, a quem
agradecemos imensamente. Agradecemos, ainda, a todos que
estiveram presentes prestigiando e participando desse encontro.

ASSEMBLEIA DE DELEGADOS FEBRAPSI
25 de janeiro  de 2020

A ABC, representada pela presidente
Aline Wageck, participou da reunião
promovida pela FEBRAPSI, que
aconteceu em 25 de janeiro deste ano,
na cidade do Rio de Janeiro. Nessa
ocasião foi escolhido o tema para o 28º
Congresso Brasileiro de Psicanálise, que
ocorrerá na cidade de Gramado/RS, nos

dias de setembro de 2021. O tema escolhido foi: “Laços: O Eu e o
Mundo”, que alude ao centenário da obra freudiana “Psicologia
das Massas e Análise do Eu".A ABC apresentou os temas
sugeridos pela “Campanha” desenvolvida entre seus associados
para sugestão de temas.Agradecemos a todos que participaram e
certamente faremos um grande Congresso.

REUNIÃO COM CONSELHEIROS E REPRESENTANTES
08 de abri l  de  2020

No dia 08 de abril de 2020, foi realizada
a primeira reunião virtual entre diretoria,
conselheiros e representantes. Buscando
uma maior aproximação de todos, foi um
momento de alinhamento de objetivos
importantes do trabalho. Agradecemos a
esse competente grupo, que vem
realizando um trabalho competente,
sobretudo nesse momento.

FÓRUM NACIONAL DE CANDIDATOS
06 de maio de 2020

No dia 06 de maio de 2020 realizamos o
I Fórum Nacional ABC, que abordou o
tema Covid-19 e a Clínica:  Como
enfrentar os desafios?  O encontro
aconteceu com Candidatos de todo o
Brasil através da plataforma virtual
GoToMeeting, um espaço de discussão
cujo diálogo foi enriquecido pelos afetos 

e ideias circulantes.  Foi um fórum muito favorecedor, que nos
deixou desejosos de próximos espaços de encontro.

LANÇAMENTO DO 28º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PSICANÁLISE – LAÇOS: O EU E O MUNDO
10 de julho de 2020

Mais uma vez a ABC marcou presença,
dessa vez, na sessão de abertura do 28º
Congresso Brasileiro de Psicanálise, com
a participação de nossa presidente Aline
Wageck. Esse foi um importante
momento de participação da ABC junto
à FEBRAPSI. Uma ocasião marcada pela 

inserção dos candidatos brasileiros num evento relevante que
destaca a psicanálise no Brasil.Fica desde já o nosso convite para
que participem do Congresso e do Congresso ABC.



contou com a mediação da Vice-Presidente ABC – Renata Arouca
(SPBsb) e do Diretor de Sede ABC – Guilherme Salgado (SBPRJ).
Os colegas ressaltaram a importância de espaços como este para
debatermos temas relevantes como os acontecimentos políticos
que estão ocorrendo e que invadem a nossa clínica. Tivemos mais
um momento muito rico, de muita troca, que propiciou a nossa
capacidade de pensar temas tão complexos e pertinentes às
nossas vidas.

abcpsicanalise.com.br
/abc.psicanalise
secretaria@abcpsicanalise.com.br

Acesse nossos canais oficiais de comunicação:

No mês de junho de 2020, demos início aos Encontros Regionais, contando com
os Encontros Regionais Sudeste I e II, que ocorreram, respectivamente, nos dias
20 de junho e 25 de julho de 2020 com os temas: “E agora José? O que é
psicanálise?” e “Como será o amanhã? Transitando entre pares.”Propusemos, para
os Encontros Regionais, o inédito momento de Ampliação Nacional, que têm
contado com a participação de colegas de outras regiões e contribuído
significativamente para a expansão de ideias e discussões profícuas acerca da
formação psicanalítica e do quarto eixo.Na próxima edição do Boletim
Informativo, maiores notícias e detalhes desses eventos tradicionais e importantes
do calendário de eventos ABC.
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Série de depoimentos dos
colegas, no sentido de
valorização e preservação
da vida e da saúde mental.

Encontros Regionais

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.

ENCONTROS  REGIONAIS  ABC

JANEIRO BRANCO 

Depoimentos e
apresentação dos colegas de
diretoria, relacionando
psicanálise e temas relativos
ao carnaval.

CARNAVAL & PSICANÁLISE

Depoimento dos colegas na
busca de uma reflexão
acerca das emoções,
pensamentos e vivências
nesses tempos de
pandemia.

DO QUE EU NÃO ABRIRIA MÃO?

Um convite aos candidatos
para que conheçam melhor
a ABC. Apresentamos como
é composta e as funções da
Diretoria, Conselheiros,
Representantes, além do
"Por que se associar a
ABC?"  e seus principais
eventos.

CONHECENDO A ABC

Série Especial
REDES  SOCIAIS

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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