Seminário:
A voz e suas incidências na constituição
subjetiva e na clínica psicanalítica
Com Maurício Eugênio Maliska
Auditório da FAFIRE
Recife, 02 e 03 de setembro

O grito dos 3000 - Perron

”A voz (sonora ou não) é um objeto em falta, um
objeto causa do desejo. Por um lado, ela bordeia o
real, onde o simbólico e os seus efeitos subjetivantes
devem advir, e aí ela precisa se calar para o sujeito
falar; por outro lado, ela é o substrato da fala, serve
a ela de veículo para que esta possa engendrar a lei
simbólica.”
Mauricio Maliska

“Nessa conferência propomos discutir a voz na constituição do sujeito e seus
avatares na clínica psicanalítica. Pretendemos partir da voz como objeto a da
pulsão invocante, este objeto que juntamente com o olhar compõe os objetos a
lacanianos, para pensarmos seus desdobramentos na constituição do sujeito, do
fantasma, do supereu, assim como suas relações com a fala, com a letra, com o
silêncio, com o real e o simbólico. Enfim, trata-se de pensar alguns
desdobramentos da voz que fazem do sujeito um “ser de balbucio”, um sujeito
fonante que quando fala, não comunica sentidos, nem mesmo ideias, mas
fundamentalmente soa. Um soar que ecoa na radicalidade da clínica, tal como
Lacan nos mostrou no trabalho com os restos vocálicos, com os jogos
homofônicos, com as chiffonnagens, que conduzem o analista a escutar a voz no
texto, muito mais do que o texto na voz. Um soar que levou Lacan a pensar a
clínica para além das construções imaginárias e das interpretações simbólicas,
mas uma clínica fundada no real que, ao fazer o sujeito ecoar, faz o analista
audicionar, reeditando, de uma outra forma, a atenção flutuante freudiana.”
Para falar dessas e outras questões durante todo o Seminário, estaremos com
Mauricio Maliska, nosso colega membro da Maiêutica Florianópolis – Instituição
Psicanalítica, que, ao longo do tempo, tem nos dado a ver toda a sua implicação
com o rigor da teoria, com a transmissão da psicanálise e, principalmente, com a
sua escrita: Organizador da Coletânea “A voz na Psicanálise: suas incidências na
constituição do sujeito, na clínica e na cultura” e autor de diversos artigos em
periódicos.
Tomados por essa proposta, convidamos todos aqueles que também estejam
instigados pela voz!

PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira: 02/09/16
18h30 :
19h00:
19h30 às 21h00:

Credenciamento
Abertura
Conferência de abertura :
A voz na constituição do sujeito e seus avatares na clínica psicanalítica
Maurício Eugênio Maliska

Sábado: 03/09/16: Programação em elaboração, a ser divulgada até 20/08/16.
Será formada de mesas redondas, compostas por pontuações, as quais serão
debatidas por Maurício Maliska, sob a coordenação de um colega.

VALORES
Duas categorias de pagamento
OBS:
1. Os componentes dos grupos de estudos vinculados à IPB, à PREAUT e ao NINAR terão prioridade às
vagas. Os demais casos, somente se houver vaga.
2. As atividades do sábado serão restritas a profissionais, incluindo estudantes de pós-graduação.
Somente a Conferência
Profissionais
Estudantes:
Graduação
Estudantes:
Pós-Graduação

Julho

Agosto

Setembro

100,00

110,00

120,00

50,00

60,00

70,00

70,00

80,00

90,00

TODO O SEMINÁRIO:
Conferência + Mesas Redondas
Julho
Agosto
Setembro
150,00

160,00

170,00

Veja a observação 2, acima
100,00

110,00

120,00

PROCEDIMENTOS:
1.
2.
3.

4.
5.

Dado o número limitado de vagas, orientamos o seguinte:

Solicitar autorização de depósito ou transferência bancária via email
luanacrb@yahoo.com.br
Efetuar depósito bancário ou transferência online (ambos autorizados) - BANCO ITAÚ –
AGÊNCIA: 0874 – CONTA POUPANÇA: 05677-3/500, em nome de Luana Maria C.R.B.
Siqueira
Enviar email para luanacrb@yahoo.com.br , informando os seguintes dados:
comprovante de pagamento, comprovante de estudante de graduação e pósgraduação, em quais categorias se inscreveu, nome completo, profissão, e-mail e
telefones de contato.
Aguardar e-mail de confirmação da inscrição para as atividades do dia 03/09/16.
INFORMAÇÕES: 81 99754 0142 - 98616 7263
APOIO:

