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FLASH 01
O VII ENAPOL adquire sua configuração mais ordenada a partir dos acontecimentos de final de 

ano nas Jornadas de cada Escola da América. 

Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, a NEL se reuniu em Lima abordando o tema “O Feminino não 
é assunto só de Mulheres”. Tivemos bons ecos desse encontro. Em novembro, de 21 a 23, será a vez 
da EBP reunir-se em Belo Horizonte em torno do tema “Trauma nos corpos e Violência nas cidades”. 
Uma semana depois, nos dias 29 e 30 de novembro, a EOL terá suas Jornadas em Buenos Aires e o 
tema é “Bordas do Feminino”.

As três Escolas encerram um período de trabalho dedicado ao tema local e começam a aquecer 
os motores para o próximo Encontro Americano. Mesmo que todos estejamos aguardando ansiosamen-
te as férias de verão, desejamos que o tema “O Império das Imagens” nos acompanhe e nos influencie 
nos próximos meses.

O trabalho das Comissões se aperfeiçoa rapidamente atravessando os equívocos apresentados 
por nossas línguas. No site, vocês encontrarão as Comissões mais estruturadas e os e-mails dos coorde-
nadores para que possam entrar em contato, caso necessário.

A Comissão de Acolhimento postou dois endereços na rubrica “Conheça São Paulo”. Os sites e 
filmes que circularão em nossa página têm o intuito de que todos se familiarizem com essa cidade 
enorme e apaixonante.

Neste FLASH, o texto de Ana Lydia Santiago aborda um crime ocorrido na Argentina e que 
circulou também nas mídias brasileiras. A motivação para o crime e a importância das imagens nesse 
episódio nos remetem a uma passagem do texto que cita Jacques-Alain Miller: “extrai três imagens 
rainha referentes ao corpo  -  o próprio corpo, o corpo do Outro e o falo. Assim, destaca que é no 
corpo que o imaginário se amarra ao gozo. Para cada uma dessas imagens, ele designa um operador 
lógico...”.

A autora nos convida a esclarecer o que a clínica psicanalítica, sob o império das imagens, pôde 
nos ensinar neste início de século.

Boa leitura!

Rômulo Ferreira da Silva

EDITORIAL
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NOTÍCIAS

Judith Miller, durante as Jornadas 
da ECF em Paris, nos brinda com um 
sorriso para o VII ENAPOL
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Rumo ao VII ENAPOL
“O império das imagens”
Ana Lydia Santiago

“Irritadas com a beleza da vizinha, duas adolescentes resolveram atacá-la a facadas. A jovem 
bonita demais teve seu rosto cortado e deformado. As imagens foram postadas pela irmã da vítima, na 
Internet”1. Esse fato, divulgado recentemente na mídia argentina, também já foi pauta de colunas 
policiais de jornais brasileiros. No caso referido, uma imagem admirável constitui-se ameaça e impõe 
resposta agressiva. Pela passagem ao ato programada e anunciada, as agressoras eliminam tal ame-
aça, substituindo-a por algo repulsivo e, assim procedendo, cumprem a intenção de transformar uma 
imagem graciosa numa réplica da de Chucky, o boneco assassino, um dos ícones do terror mundial. 

O insuportável em face da imagem perfeita, por outro lado, contrasta com o prazer associado 
à divulgação de fakes, um fenômeno atual de uso de imagens de pessoas bonitas e famosas, que pos-
sibilita a criação de perfis simulados que ocultam a identidade real de usuários da Internet. O fake é 
exemplo de uma nova maneira de inventar-se um “eu” e, mesmo, de acreditar-se nessa nova forma, a 
partir de imagens perfeitas e globalizadas, que imperam como estampas consagradas de fama, su-
cesso e poder. Na mesma vertente, também é comum a simulação de currículos e agendas, para fazer 
crer a outros um perfil falso de profissionais, empresários ou intelectuais bem-sucedidos. 

A literatura fornece, igualmente, algumas expressões de falsa identidade - entre outras, a 
do assassino Scharlach, personagem enfatuado e vingativo de “A morte e a bússola”, de Jorge Luiz 
Borges. Segundo Ricardo Piglia, essa figura exemplifica o herói contemporâneo, pois vive na pura 
representação, sem marcas pessoais, sem identidade: “Herói é quem se dobra ao estereótipo, quem in-
venta para si uma memória artificial e uma vida falsa”. Essa dissolução da subjetividade, tomada como 
produto da política de massa, é apontada por esse autor como um tipo reinventado de consciência, 
que se caracteriza por ambiguidade e duplicidade: “Todos sentem a mesma coisa e recordam a mesma 
coisa, e o que sentem e recordam não é o que viveram”2.

São diversos e acessíveis os recursos que, hoje, favorecem a profusão de imagens, a criação 
de realidades virtuais, à disposição das mascaradas, das fantasias, dos duplos, dos simulacros e dos 
fetiches do corpo. Em que esse quadro mudou, se comparado ao de há 20 anos? 

Não há como negar que mudanças no âmbito da Internet criaram novas condições numéricas, 
em que as informações, estruturadas por dados entre zero e um, de maneira binária, passaram a cir-
cular em uma rede que se torna cada vez mais universal. Alguns sociólogos sustentam que isso, sem dú-
vida, contribui para a ideia geral de uma ausência de diferenciação entre o virtual e o real. Patino3, 
entre eles, defende que as modernas condições numéricas provocaram uma perturbação na própria 
condição humana. Antes, acreditava-se que a Internet era apenas uma mídia. Contudo essa rede mos-
trou-se um espaço social em que coabita uma infinidade de coisas, inclusive relações amorosas, e, por 
isso, se mostra propício ao compartilhamento de imagens, testemunhos, informações e outros dados, 
bem como à compra de objetos e itens os mais diversos. O quem, consequentemente, implica diferentes 
impactos, que transformam não só a vida dos indivíduos como tais, mas também sua condição social e 
política. Tal constatação sugere que, em decorrência de uma sociedade tão conectada e da produção 
de modos de vida diferentes dos anteriormente vivenciados, algo novo está em curso de criação   ̶  
1  Publicado no site El Clarín, diário argentino, e em O Tempo, jornal de Belo Horizonte/MG/Brasil, de 1º de outubro de 
2014, p. 29. http://www.clarin.com/sociedad/Desfiguraron-chica-anos-linda_0_1222077855.html.

2  PIGLIA, Ricardo. Formas breves. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 45.
3  Cientista político, autor de livro sobre as transformações antropológicas, sociais e econômicas induzidas pela entrada na 
era numérica. Ver: FOGEL, Jean-François; PATINO, Bruno. La condition numérique. Paris: Grasset, 2013. 

TEXTOS

http://www.clarin.com/sociedad/Desfiguraron-chica-anos-linda_0_1222077855.html
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uma nova sociedade, um novo poder econômico, uma nova distribuição de poder político. 

 O que interessa à psicanálise, nessa esfera, são os sintomas resultantes de tais transformações. 
E, a propósito, pode-se perguntar: o que esse novo domínio, em que se destacam as imagens na lin-
guagem e nas relações com os objetos, introduz de novo no tocante às formas de manifestação de 
sintomas e à correlação entre estes e o gozo? No império das imagens, o que os sintomas esclarecem 
acerca do real do inconsciente?

O empenho em se confrontar a incidência do imaginário em sintomas do tempo atual, tendo-
se como parâmetro o que acontecia 20 anos atrás, tem uma razão: foi precisamente em 1995 que 
Jacques-Alain Miller4 isolou três imagens diferenciadas na psicanálise. Para fazer jus, na época, ao 
tema por ele proposto para o V Encontro do Campo Freudiano –, denominou-as “imagens rainha” e 
definiu-as como “aquelas imagens que sobrevivem ao naufrágio do mundo das imagens, na psicanálise”5. 
Ao privilegiar o dizer em detrimento do ver, a experiência analítica promove uma verdadeira defla-
ção no mundo das imagens. As que sobrevivem a esse efeito são especialmente correlacionadas com 
o gozo investido na satisfação autoerótica da fantasia e realizam a captura significante do gozo, sob 
o império do olhar, já que este, como se sabe, se caracteriza por ser essencialmente “sem imagem”. 
Miller extrai três imagens rainha referentes ao corpo  ̶  o próprio corpo, o corpo do Outro e o falo. 
Assim, destaca que é no corpo que o imaginário se amarra ao gozo. Para cada uma dessas imagens, 
ele designa um operador lógico, cuja função é a de destacá-las, conferindo-lhes valor de unidade: “A 
partir do momento que há uma imagem Una, ela é significantizada”6.

No caso da primeira imagem rainha, o operador que age no campo da visão é o espelho. O 
próprio corpo é o corpo do estágio do espelho, concebido por Lacan como uma forma visual adqui-
rida não sem o gozo do júbilo, que constitui a matriz do “eu” e a ideia de si mesmo como corpo, com 
que o falasser mantém uma relação de adoração7. 

No que concerne à segunda imagem, o corpo do Outro é aquele sobre o qual o sujeito faz a 
leitura óptica da castração e, ao mesmo tempo, a anatomia é o que atua no campo da visão, possibi-
litando a formalização significante, pois se constitui suporte de uma presença e, simultaneamente, de 
uma ausência. O operador lógico que age no campo da visão é, então, o véu. A roupa vela o nada, 
em alguma coisa, fazendo-o existir.

O falo, a terceira imagem rainha, é a forma erigida do órgão masculino, transformada em 
significante  ̶  o “significante imaginário”, como propõe Lacan  ̶ , que conserva todas as articulações 
imaginárias, de que derivam os objetos chamados fetiches8. O operador lógico do falo é o escabelo. 
Miller enumera uma série de expressões para designar o que age no campo da visão com relação ao 
falo  ̶  apoio, pedestal, fenda, janela, “[...] enfim, toda uma série de operadores visuais que delimita e 
isola o que, por seu oficio, pode ser oferecido exposto como uma imagem una. É nesta série que encontra-
mos os operadores que, de fato, fazem, da melhor maneira, significantes com as imagens”9.

Com vistas a contribuir para o aprofundamento da reflexão sobre o tema do VII Enapol – “O 
império das imagens” –, saliento uma última indicação de Miller a respeito dessas três imagens rai-
nha da psicanálise: o fato de elas realizarem uma captura do gozo precisamente porque estão sob 
o império do olhar. Na extensão da polaridade entre o ver e o mostrar-se, deixo o convite para os 
analistas esclarecerem, com base na prática da psicanálise, o que há de novo na clínica sob o império 
das imagens. 

4  Conferência proferida no V Encontro do Campo Freudiano, realizado no Rio de Janeiro/Brasil, em abril de 1995, e pu-
blicada em: MILLER, Jacques-Alain. Lacan elucidado. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 575-595.  
5  MILLER, op. cit. p. 578.
6  Ibidem, p. 579.
7  LACAN, Jacques. O Seminário, livro 23: o Sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.  p. 64.
8  MILLER, op. cit. p. 579.
9  Ibidem.
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Comissão de Acolhimento
atendimento.enapolvii@gmail.com 

São Paulo é uma cidade com muitas faces, mas para quem aqui chega pode parecer uma esfin-
ge... Nossa finalidade é oferecer aos colegas que virão informações e sugestões de lugares, eventos, 
condições de chegada, hospedagem, diversão e várias possibilidades para o melhor aproveitamento 
de sua estadia durante o VII ENAPOL. 

Participantes
Camila Popadiuk, Maria Noemi de Araújo 
Milena Vicari Crastelo
Mirmila Alves Musse
Siglia Cruz de Sá Leão
Teresinha N. Meirelles do Prado – EBP-SP (coordenação)
____________________________________________________________

Comissão de Pesquisa Bibliográfica
mbcamargo23@gmail.com 

A comissão de Pesquisa Bibliográfica está a trabalho buscando referências para nosso estudo e 
produção de textos para o VII ENAPOL. Será uma construção progressiva que se estenderá ao longo 
dos próximos meses. Queremos que seja interativa também, assim quem tiver sugestões pode nos en-
viar. Estão todos convidados a fazer parte da Comissão!

PArTICIPAnTes
Ana Paula Lorenzi 

COMISSÕES

COMISSÕES
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Ana Stela Sande  - EBP-Bahia 
Claudia Velásquez - NEL
Eliana Machado Figueiredo
Eliane Costa Dias - EBP-SP
Esteban Klainer - EOL
Laureci Nunes - EBP-SC
Marcela Antelo - EBP- Bahia
Márcia Stival 
Márcia Szajnbok - EBP-SP 
Maria Cristina Maia – EBP- Delegação Paraíba
Maria de Lourdes Mattos – EBP-SP (aderente)
Mirta Zbrun - EBP-RJ
Mônica Bueno de Camargo (coordenação) EBP-SP 
Silvana de Oliveira
____________________________________________________________

Comissão de Mídias Digitais
m_bernadettep@yahoo.com.br 

As mídias digitais são a forma mais poderosa de comunicação já inventada na história humana. 
À psicanálise e aos psicanalistas não é dado furtar-se do que ocorre no mundo, o que faz com que 
usemos as mídias para divulgar a preparação do VII ENAPOL, a acontecer em 2015. Recebemos o 
apoio das diferentes seções e delegações da EBP, além da EOL e da NEL, que nomearam seus repre-
sentantes para compor a “comissão de mídias”.

PArTICIPAnTes
Ana Stela - (Bahia)
Bibiana Poggi - (Pernambuco)
Cassandra Dias - (Paraíba)
Carmen Damous - (Maranhão)
Cláudia Formiga - Rio Grande do Norte
Cristiane Barreto - (Minas Gerais)
Denizye Aleksandra Zacharias - (Goiás/DF)
Doris Diogo - (Rio de Janeiro)
Flávia Cera - (Santa Catarina)
Gabriel Coimbra - (Espírito Santo) 
Júlia Jones - Bahia
Katiuscia Kintschey - (MS/MT)
Maria Bernadette Soares de Sant’Ana Pitteri - Coordenação
Maria Marta Rodrigues - (São Paulo) 
Maria Eugênia Cora - (EOL)
Mario Elkin Ramírez - (NEL)
Teresa Pavone - (Paraná)
Viviana Berger - (NEL)
____________________________________________________________

Comissão de salas e som
lepecego@hotmail.com 

Desde já, queremos dar-lhes as boas vindas e convidá-los ao trabalho. Trabalho vivo e animado 
que começou a nascer, há mais de um ano, pré VII ENAPOL. Temos um espaço acolhedor, e queremos 
fazer com que fiquem muito bem instalados em nossa casa – São Paulo. O Sheraton São Paulo WTC 
acomodará nossos trabalhadores decididos pela psicanálise de orientação lacaniana. Serão dias 
de intensa produção em plenárias, conversações, trabalhos em salas simultâneas e outras invenções. 
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Vamos propor um espaço integrado e confortável, com tradução simultânea nas principais atividades. 
Textos sendo produzidos, discussões, rede de bibliografia se formando, redes sociais disseminando 
“O Império das Imagens”. Esperamos todos vocês e, desde já, dizendo a cada um: a casa é toda sua! 
Desfrute!

PArTICIPAnTes
Alessandra Sartorello Pecego – EBP-SP (coordenação)
André Antunes da Costa
Bianca Vitullo Bedin
Camila Popadiuk 
Cristiana Maria Lopes Chacon Gallo – EBP-SP
Diva Rubim Parentoni 
Eduardo Camargo Bueno
Eliana Machado Figueiredo
Emelice Pereira Prado Bagnola
Emmanuel Nunes de Mello
Hugo Jair Nuñez González
Jovita Carneiro de Lima
Lilian Belgueiman
Lucila Maiorino Darrigo
Maria Célia Reinaldo Kato – EBP-SP 
Maria Marta Ferreira
Marilice dos Santos Guerra
Matheus Kunst
Milena Vicari Crastelo
Mirmila Alves Musse
Paola Alejandra Salinas Martinez Estevão – EBP-SP 
Patrícia Bichara – EBP-SP
Renata de Carvalho Duarte
Rosângela Aparecida dos Santos
Siglia Cruz de Sá Leão
Silvia Sato – EBP-SP
Veridiana Maruccio – EBP-SP
____________________________________________________________

Comissão de Livraria
cynthianffarias@gmail.com 

O ENAPOL 2015 contará com a instalação de uma livraria com a finalidade de divulgar e ven-
der publicações de autores do Campo Freudiano e publicações das Escolas. 

PArTICIPAnTes
Aparecida Andrade Lima 
Claudia Aldigueri 
Cláudio Ivan Bezerra 
Cynthia N. De Freitas Farias – EBP-SP (coordenação) 
Eliana Machado Figueiredo 
Francisca Mentha 
Jovita Carneiro Lima 
Luiz Francisco E. Camargo – EBP-SC
Nicolas Buosoño - EOL
Paula Caio 
Paula Catunda 
Rosa Maria Rodrigues dos Santos 
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____________________________________________________________

Comissão de Tesouraria/Secretaria
carmencervelatti@uol.com.br 

Poderão contar conosco para obter as informações que necessitarem: 7enapol2015@gmail.
com. Cuidaremos do recebimento das inscrições, pagamentos, arquivos, secretaria e patrocínio. 

PArTICIPAnTes
Carmen Silvia Cervelatti – EBP-SP (coordenação) 
Daniela Affonso 
Fernando Gómez – NEL
Helenice de Castro – EBP-MG
Iordan Gurgel – EBP-Bahia
Kátia Ribeiro 
Ruth Gorenberg – EOL
_________________________________________________________

Comissão de Tradução
diasbatista@uol.com.br 

A Comissão tem como objetivo fazer versões do português para o espanhol e o francês, bem 
como revisá-las. Traduções de textos em espanhol e francês para o português também são seu mister. 
Esses textos serão integrados aos diferentes meios de divulgação e comunicação do VII ENAPOL.

PArTICIPAnTes
Aliana Santana – NEL Caracas (coordenação)
Ana Paula Sartori Lorenzi 
Antonia Claudete Amaral Livramento Prado – EBP-SP 
Blanca Musachi – EBP-SP
Cristina Maia – EBP-Delegação Paraíba 
Eucy de Mello – EBP-Bahia
Juan Luis Delmont – NEL Caracas
Maria Bernadette Soares de Sant’ana Pitteri – EBP-SP 
Maria do Carmo Dias Batista – EBP-SP (coordenação) 
Nohemí Brown – EBP-Delegação Paraná
Oscar Raymundo – EBP-Santa Catarina
Paola Salinas – EBP-SP
Pablo Russo – EOL (coordenação) – [Colaboração: Cecilia Parrillo, José Ioskyn (La Plata), Mer-

cedes Ávila (La Plata) / Assessoria: Marina Recalde, Alejandra Antuña y Flavia Machado Seidinger]
Ruskaya Maia – EBP-Delegação Geral Goiás/Distrito Federal
Silvia Emilia Espósito – EBP-Santa Catarina
Zelma Abdalla Galesi – EBP-Delegação Paraná

_______________________________________________

Comissão Boletim
sgrostein@uol.com.br

A lógica utilizada na constituição desta Comissão foi a de escolher colegas da EBP, da EOL e da 
NEL que, de alguma maneira, estejam comprometidos em tornar público o que pensa o conjunto da 
AMP-América sobre o tema do Imaginário, tal qual ele é atualmente, visando preparar esta comuni-
dade e alguns outros para o Encontro de 2015.
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PArTICIPAnTes
Perpetua Medrado – EBP-SP (aderente)
Paula Pimenta – EBP-MG
Ana Tereza Groisman – EBP-RJ
Marcelo Veras – EBP-Bahia
Adela Fryd – EOL
Ernesto Derezensky – EOL 
Marcela Almanza – NEL 
Sandra Arruda Grostein – EBP-SP (coordenação)
 _________________________________________

Comissão de Eventos Satélites
vm.ferranti@gmail.com 

A Comissão de Eventos Satélites tem por função promover as condições necessárias para que 
estes eventos transcorram da melhor forma possível. Vale lembrar que um satélite está intimamente 
ligado a um corpo maior e assim os significantes CIEN, NR CEREDA e TyA se articulam ao Campo Freu-
diano, mas não se configuram como instituições dentro da instituição. São significantes sustentados por 
cada um que está transferencialmente ligado a estas instâncias.

PArTICIPAnTes 
Cristiana Gallo – NR CEREDA / EBP-SP
Maria Célia Kato – TyA / EBP-SP
Maria Luiza Ricupero - NR CEREDA/CIEN
Raquel Degenszjn - NR CEREDA
Silvia Jacobo - NR CEREDA e CIEN
Siglia Leão - CIEN 
Valéria Ferranti – EBP-SP (coordenação) 
_______________________________________

Comissão de Imprensa
pbadari@superig.com.br 

A Comissão de Imprensa e Divulgação do VII ENAPOL tem por finalidade promover o debate 
sobre o tema “Império das Imagens” nos veículos de comunicação das diversas localidades da EBP, 
EOL e NEL.

PArTICIPAnTes
Patrícia Badari – EBP-SP (coordenação)
Rogério de Barros 
Maria de Fátima Ferreira – EBP-MG 
Rosane Vieira da Cunha da Fonte – EBP-Pe
Mariana Mollica 
Laureci Nunes – EBP-SC
Fabíola Ramon 
Maria Noemi Araujo 
Mirmila Alves Musse 
Bartyra Ribeiro de Castro – EBP-Delegação Espírito Santo
Ruskaya Maia – EBP-Delegação Geral Goiás/Distrito Federal
Silvana Sombra 
Fábio P. Barreto – EBP-Delegação Mato Grosso do Sul/Mato Grosso
Maria Cristina Maia de Oliveira Fernandes – EBP-Delegação Paraíba
Nancy Greca de Oliveira – EBP-Delegação Paraná
Ana Eloá Cerqueira 
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VII ENAPOL
Até 31/01/2015 Até 30/06/2015 Até 03/09/2015

Membros da AMP US$ 250 US$ 280 US$ 300

Não membros AMP US$ 200 US$ 230 US$ 250

Estudantes* U$S 125 US$ 140 US$ 150

*As vagas para estudantes são limitadas. Válido somente para estudantes universitários de graduação e residentes de hospitais e/ou centros de saúde, que 

comprovem tal condição. Enviar certificado para a secretaria do VII ENAPOL (e-mail: 7enapol2015@gmail.com), somente assim será válida a inscrição. 

Estamos finalizando os procedimentos para inscrição com cartão de crédito, por isso, inicialmen-
te, os brasileiros podem fazer as inscrições por depósito bancário com os valores abaixo. Futuramente, 
informaremos outras formas de inscrição.

R$ 625,00 - Membros da EBP
R$ 500,00 - não membros EBP
R$ 315,00 - estudantes  

Depósito bancário: Banco Itaú - Ag. 0383 - conta corrente 08494-4. Enviar comprovante para 
o email 7enapol2015@gmail.com. A inscrição somente será válida com envio de comprovante, pre-
enchimento da ficha de inscrição no site do VII ENAPOL e recebimento de email confirmando o paga-
mento e a inscrição.

Não haverá inscrições durante o evento.

INSCRIÇÕES

Nora Cappelletti – EOL 
Laura Petrosino – EOL 

mailto:7enapol2015@gmail.com
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