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GUIA DA PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

Realizar o 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise com o tema “Laços: o Eu e o mundo” em 
formato totalmente virtual colocou novos desafios à diretoria da FEBRAPSI às já não poucas 
incumbências de organizar uma programação científica. Com um espaço reduzido compara-
tivamente a um congresso presencial e com a perspectiva de fornecermos uma programação 
ágil e interativa sem prejuízo do conteúdo, atividades tradicionais foram mantidas e outras 
modificadas para se adequarem ao novo formato.

Neste guia apresentamos um breve roteiro das atividades que o congressista vai encontrar 
ao longo do evento. Esperamos que ajude a orientá-los sobre as diversas modalidades e, prin-
cipalmente, que possam usufruir o melhor que o 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise e a 
FEBRAPSI têm a oferecer. Fiquem atentos também para a programação cultural que será di-
vulgada. Apesar da virtualidade e da distância física procuramos manter o ambiente caloroso 
e o afeto habitualmente presentes em nossos Congressos.

SALAS VIRTUAIS

Ao todo temos sete salas virtuais para as atividades sendo que em dois dias (5af 24/03 e 6af 
25/03) estarão sendo usadas em seu número máximo simultaneamente. Elas estão identifi-
cadas com nomes das obras dos dois escritores gaúchos homenageados, Erico Veríssimo (O 
continente, O retrato, Arquipélago da trilogia O tempo e o vento e Lírios do campo) e Mario 
Quintana (A cor do invisível, Caderno H e Esconderijos do tempo).

WORKING PARTIES

Atividade constante de pré-congressos anteriores ocorrerá no sábado 19/03 ao longo do dia. 
Discussão de casos clínicos de forma extensa e minuciosa em cinco grupos distintos cada 
qual com uma referência metodológica própria. Atividade exclusiva para membros e filiados 
aos Institutos FEBRAPSI.

APRESENTAÇÃO ORAL E PÔSTERES

A apresentação oral substitui os temas-livres através de um resumo acompanhado de um ví-
deo breve sobre o conteúdo do trabalho. Atividade interativa assim como os pôsteres. Ambos 
permanecem no ambiente virtual ao longo de todo o Congresso abertos para o debate com o 
público. Mais informações sobre essas modalidades no hotsite do Congresso.

ESPAÇO COWAP – COMITÊ MULHERES E PSICANÁLISE

Atividade do pré-congresso na 4af 23/03 pela manhã. Este comitê originalmente da Interna-
tional Psychoanalytic Association (IPA) tem participado assiduamente dos nossos Congressos 
através da sua representação brasileira. Serão duas mesas-redondas com temas específicos 
próprios.
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ESPAÇO PSICANÁLISE E INTERFACE SOCIAL

A maior presença da psicanálise no campo social associado ao crescente interesse dos mem-
bros sobre as possibilidades de atuação nessa área nos fez optar por colocá-lo no pré-con-
gresso com quatro mesas-redondas sequenciais na 4af 23/03 à tarde. Um momento inédito 
em nossos Congressos em que todos estarão voltados exclusivamente para o debate dessa 
temática por um período extenso.

CONGRESSO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CANDIDATOS (ABC)

Também ocorrerá no período do pré-congresso na 4af 23/03 pela manhã e à tarde. Exclusivo 
para os filiados aos Institutos das federadas FEBRAPSI, esta atividade tem uma plataforma 
própria sob a responsabilidade da ABC e programação estruturada por sua diretoria.

ESPAÇO UNIVERSITÁRIO

Para os universitários inscritos no Congresso há dois horários na grade científica (5af 24/03 
e 6af 25/03) em que dois a três psicanalistas estarão disponíveis para conversar sobre o Con-
gresso, esclarecer dúvidas e questões relativas aos temas das atividades e, também, sobre a 
formação de um psicanalista.

TEMAS CONTEMPORÂNEOS: ATUALIZAÇÕES

Os tradicionais cursos de três aulas foram substituídos por apresentações únicas de 1h45. 
Ocorrem na parte da manhã, cinco temas em cada dia (24/03, 25/03 e 26/03). Uma gama de 
opções sobre temas importantes da psicanálise contemporânea vista através de diversas ver-
tentes teóricas e clínicas.

MESAS-REDONDAS

Ocupam a maior parcela da grade científica distribuídas pelos três dias do Congresso. Temas 
diversos com a pluralidade característica da FEBRAPSI dentro dos eixos da teoria, da clínica 
e da cultura com a participação de membros de todas as 18 federadas, além de convidados 
psicanalistas e representantes de outras áreas do saber.  Parte significativa dos temas está re-
lacionada ao tema geral do Congresso, tanto com Laços quanto com o Eu e o mundo, e outros 
homenageiam o centenário da obra de Freud “Psicologia das massas e análise do Eu” e sua 
atualidade. O congressista irá encontrar também algumas subdivisões nas mesas-redondas e 
as especificamos aqui para melhor situá-lo:

1 - Comissões e atividades vinculadas à diretoria da FEBRAPSI 
Mesas-redondas com temáticas específicas do Conselho Profissional (ética), Observatório 
psicanalítico (acontecimentos sociopolíticos, culturais e institucionais), Revista Brasileira de 
Psicanálise (escrita), Comissão de práticas antirracistas (políticas afirmativas nas federadas), 
Fórum Científico (apresentação e debate sobre artigo de revistas das federadas), Psicanálise 
solidária (trabalho voluntário de atendimento durante a pandemia pelas federadas). Os te-
mas relativos à Comissão de Infância e Adolescência estão distribuídos por todo o Congresso 
através das federadas. A FEBRAPSI também apoia o SOS Brasil de atendimentos voluntários 
emergenciais que estará em uma mesa-redonda com um comitê similar da IPA.
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2 - O Eu e o mundo em três tempos: gênero, narcisismo e sensorialidade
Os três temas terão continuidade durante os três dias do Congresso. Um tempo a cada dia de 
cada um dos temas que serão identificados pelo título geral: a - O Eu qual gênero? qual sexo? 
e o mundo (duas mesas-redondas e um Conversando sobre transexualidade com participa-
ção de sujeitos trans)  b – O Eu e o mundo como espelho (três mesas-redondas sobre narci-
sismo na cultura, na teoria e na clínica)  c – O  Eu sensorial e o mundo (três mesas-redondas 
sobre laços sonoros, laços visuais e laços táteis).

3 - Mesa-redonda com os presidentes das Federações IPA, FEPAL e FEBRAPSI
Movimento de integração científica institucional para debater o tema “Um novo Eu? Um novo 
mundo?” com as interrogações que a pandemia e a situação mundial colocam a nós como 
cidadãos e como psicanalistas. 

4 - Congresso didático 
Duas mesas-redondas com temas voltados para questões institucionais da formação psicana-
lítica e reflexões correlatas. Exclusivo para membros e filiados aos Institutos FEBRAPSI

5 - Debates clínicos 
Serão seis debates. Quatro relacionados a fases do desenvolvimento (criança, adolescente, 
adulto e idoso) e dois temáticos (início de análise e final de análise). Exclusivo para membros 
e filiados aos Institutos FEBRAPSI.

DIÁLOGOS

Atividade tradicional nos Congressos FEBRAPSI que acontecem na 5af 24/03 e na 6af 25/03 
com dois apresentadores com visões opostas ou complementares. Também aqui o congres-
sista irá encontrar temas dentro dos eixos da teoria, da clínica e da cultura com a diversidade 
de visões que os bons diálogos conseguem integrar.

CONVERSANDO SOBRE

Atividade inédita sobre temas gerais e contemporâneos de psicanálise com apresentações 
breves destacando pontos referentes ao assunto em questão. A proposta é que sirvam de es-
tímulo para um debate em formato de Roda de conversa.

. . .

Tantas boas opções de atividades científicas devem trazer dúvidas ao congressista sobre o 
que privilegiar já que ao escolher uma automaticamente abre mão de outras.  Uma das van-
tagens do congresso virtual é que não há necessidade de se preocupar tanto por isso já que, 
diferente do congresso presencial, as gravações da programação científica permanecerão 
acessíveis na plataforma aos inscritos (exceto working parties e debates clínicos) por mais um 
mês. Façam suas escolhas e aproveitem o que o 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise e a 
FEBRAPSI têm a oferecer.

Bom Congresso a todos!
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