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CURSOS



O objetivo desta formação é capacitar analistas para 
atender crianças de 0 a 24 meses que demonstrem 
sinais de um início de autismo. As aulas serão baseadas 
em casos clínicos, tendo como suporte o uso de sessões 
fi lmadas em articulação com a teoria psicanalítica. Os 
temas trabalhados compreendem a diferença entre as 
depressões do bebê, o retraimento e o início do autismo; 
a questão da transferência e as possíveis recaídas. 
O programa compreende 4 módulos:
1º Módulo:
1. O estado atual das pesquisas sobre as escalas de 

avaliação de risco de autismo
2. Apresentação de um caso clínico; o tratamento e um 

bebê em retraimento relacional. Filme do tratamento 
e discussão sobre o diagnóstico diferencial entre 
depressão do recém-nascido e o risco do autismo.

3. A questão da prosódia do manhês: as pesquisas 
cientifi cas e suas aplicações clínicas.

4. O caso Marine: o primeiro em risco de autismo 
5. Retomada do caso Marine considerando a empatia
6. A questão da fratria 
2º Módulo: 
1. O tratamento conjunto de um bebê em psicanálise e 

sensório-motricidade: o caso Catarina
2. Apresentação de uma avaliação sensório-motora
3. Os três tempos da pulsão: o caso de Sonia
4. A questão da pulsão no plano teórico e sua aplicação 

na clínica
5. Retomada do caso Sonia e a função paterna 

3º Módulo:
1. A intervenção transdiciplinar de um bebê em risco de 

autismo: Enrico
2. Dor e esquema de extensão 
3. Sinais sensório-motores do risco de autismo e a 

questão da oralidade
4. Movimentos gerais e fi dgety nos bebês em risco de 

autismo
5. Porque a escassez de movimentos de um bebê pode 

desorganizar a cadeia signifi cante do bebê com seu 
Outro. 

6. Caso clínico: uma patologia autística em uma 
síndrome de origem genética 

4º Módulo  
1. Caso clínico de um bebê que teve uma recaída com 1 

ano: Annaelle
2. Caso clínico de um bebê com difi culdade orgânica e 

risco de autismo 
3. Apresentação de um caso de uma criança cuja família 

tem vários membros autistas: “Ma bulle a éclaté”
4. Apresentação do caso de Claude
5. Retomada da questão dos movimentos gerais com 

vídeos 
Encerramento

Marie Christine Laznik

PROFESSORA

Psicanalista. Membro da ALI. Pesquisadora 
do Centre Alfred Binet. Fundadora do RiePPi. 
Autora dos livros: “A Voz da Sereia: o Autismo e os 
Impasses na Constituição do Sujeito” Ed. Ágalma, 
“A hora e a vez do Bebê” e “Distinção clínica e 
teórica entre autismo e psicose na infância” ambos 
do Instituto Langage, entre outros.

Duração
Março de 2021
à junho de 2022
(aulas quinzenais: 
março a junho de 2021; 
setembro a dezembro de 
2021 e de março a junho 
de 2022)

Horário
Quarta-feira das 13h30 
às 15h (exceto durante o 
horário de verão francês, 
passando para as 12h30) 

Carga horária
36 horas 

Investimento
6.500,00 (podendo ser 
parcelado em até 12 
vezes)

Online

O curso será ministrado 
em português 

Vagas Limitadas
os interessados deverão 
enviar carta de interesse 
e currículo por email 
para institutolangage@
institutolangage.com.br

O tratamento precocíssimo 
de bebês em risco de
autismo com seus pais



Este é um projeto que o Instituto vem desenvolvendo 
há  um longo tempo. Temos estabelecido 
contatos e parcerias com vários pesquisadores, 
laboratórios e clínicos renomados que trabalham 
com o bebê, com o intuito de criar um espaço de 
transmissão e ao mesmo tempo de produção de 
conhecimento. Estes profi ssionais convidados, 
produzem hoje o que há de mais atual neste campo 
que reúne uma grande diversidade de áreas do 
conhecimento. Juntos, eles proporcionarão um olhar 
transdisciplinar fundamental para a construção 
de novos saberes sobre o bebê. Reuniremos neste 
espaço a cada ano, antropólogos, biólogos, fi lósofos, 
geneticistas, ginecologistas, historiadores, linguistas, 
neurologistas, neurocientistas, psicanalistas, 
psicólogos, psiquiatras infantis, sociólogos de diversos 
países. Nossa proposta é favorecer o encontro com 
as produções mais inovadoras que fazem avançar as 
fronteiras do conhecimento sobre o humano neste 
tempo em que o nomeamos de bebê.
Neste Ano 1, trataremos diversas dimensões que 

envolvem o bebê, destacando: as diferenças e 
semelhanças transculturais, os avanços verifi cados 
pelas pesquisas, as transformações provocadas 
pela reprodução assistida, as diferentes formas de 
acolhimento institucional, as concepções históricas, 
ideológicas e políticas...
Os participantes terão acesso a uma bibliografi a 
indicada por cada professor antes de sua aula para 
favorecer o diálogo e a problematização dos temas 
tratados com a prática dos participantes.
As fronteiras são limites que conhecemos e que 
nos convocam a ir além. Quando estamos munidos 
das condições necessárias para avançar, este passo 
ultrapassa barreiras, e promove o desejo de criar com 
um compromisso de trabalho que privilegia o que 
podemos vir a fazer e saber em detrimento do que já 
era suposto. Transpor as fronteiras, fazê-las avançar, 
é uma ação que exige o reconhecimento de que o 
que não sabemos supera o que já é conhecido. Bem-
vindos todos aqueles que buscam criar novas formas 
de compreensão e atuação junto aos bebês.

Erika Parlato-Oliveira Bernard Golse

COORDENADORES

Psicanalista. Mestre em Linguística (UNICAMP). 
Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). 
Doutora em Ciências Cognitivas e Psicolinguística 
(LSCP-Paris). Pós-doutora em Psiquiatria da Criança 
(UPMC-Paris). Professora do Programa de pós-
graduação em Saúde da Criança e do Adolescente 
da Faculdade de Medicina da UFMG. Orientadora de 
Doutorado do Programa Estudos Psicanalíticos da 
Université de Paris. Membro do C.A. da “Associação 
La Cause des Bébés”. Co-Coordenadora do curso 
de Pós Graduação “Psychisme face à la naissance” 
do Hospital Necker Enfants Malades/Universidade 
Paris Descartes. Membro do Comitê de Pesquisa 
sobre Autismo da Federação Francesa de Psiquiatria. 
Diretora da Coleção Começos e Tropeços na 
Linguagem do Instituto Langage. Autora do livro 
“Saberes do bebê”, dentre outros.

Psiquiatra infantil. Psicanalista. Membro da APF. 
Professor Emérito de Psiquiatria Infantil e do 
Adolescente. Presidente da Associação Pikler-Lóczy 
da França e  Presidente da CIPPA (Coordination 
Internationale entre Psychothérapeutes 
Psychanalystes et membres associés s’occupant de 
personnes Autistes). Autor dos livros: “Le bébé et ses 
possibles” e “Les destins du développement chez 
l’enfant” ambos da Ed. Érès, “O Desenvolvimento 
Afetivo e Intelectual da Criança” Ed. Climepsi, entre 
outros.

O bebê nas fronteiras
do conhecimento 
Ano 1

Duração
agosto a dezembro de 
2021 (aulas mensais)

Início
7 de agosto 

Horário
3º Sábado do mês
das 13h às 16h  

Carga horária
15 horas

Investimento
R$ 1 .560,00
(podendo ser parcelado 
em até 4x de R$ 390,00)

Online

O curso será ministrado 
em português ou 
traduzido para a língua 
portuguesa

Vagas Limitadas
voltado a profi ssionais. 
Os interessados deverão 
enviar carta de interesse 
e currículo por email 
para institutolangage@
institutolangage.com.br



Partindo do seu trabalho recente sobre o 
“sentimento de existir”, ou o “sentimento de ser”, 
Bernard Golse, nos propõe uma leitura que destaca 
a grande capacidade dos bebês para representar 
psiquicamente a relação que ele estabelece com 
o outro. A clínica com bebês que ele apresentará 
neste curso enfatiza as relações que promovem a 
descoberta do outro, o acesso à intersubjetividade, 
que leva o bebê a se descobrir como sujeito. Como 
ele mesmo destaca, o “desafi o da perinatalidade 
é tratar das relações precoces a fi m de ajudar 
as crianças a melhor nascer psiquicamente, 
sem violência e sem traumatismos no seu 
desenvolvimento”.

Bernard Golse

PROFESSOR

Psiquiatra infantil. Psicanalista. Membro da APF. 
Professor Emérito de Psiquiatria Infantil e do 
Adolescente. Presidente da Associação Pikler-Lóczy 
da França e  Presidente da CIPPA (Coordination 
Internationale entre Psychothérapeutes 
Psychanalystes et membres associés s’occupant de 
personnes Autistes). Autor dos livros: “Le bébé et ses 
possibles” e “Les destins du développement chez 
l’enfant” ambos da Ed. Érès, “O Desenvolvimento 
Afetivo e Intelectual da Criança” Ed. Climepsi, entre 
outros.

Datas
22/05 e 29/05

Horário
13hs às 16hs

Carga horária
6 horas

Investimento
650 reais (parcelado
em até 5 vezes)

Desconto de 20% para membros 
da Associação La Cause des Bébés 
e para membros formação do 
Instituto Langage

Online

Curso com tradução consecutiva

Vagas Limitadas

O nascimento Psíquico
do bebê



Charles Melman um dos discípulos mais próximos 
de Lacan, acompanhou durante um longo percurso 
os seus seminários, e após a morte de Lacan, tornou-
se um dos fundadores da Association Lacanniene 
International em 1987, e um dos mais importantes 
psicanalistas na transmissão da psicanálise e 
na formação de analistas na França. Autor de 
uma bibliografi a importante e numerosa sobre 
a psicanálise e seus desdobramentos, procurou 
sempre estar atento às transformações produzidas 
na cultura.
Neste curso ele tratará destas mudanças 
importantes no campo da família, da moral, do 
discurso cientifi co e da política, para posicionar a 
Psicanálise frente a estas transformações.
Suas indagações e proposições para este curso são:

“A família hoje se desloca, a moral é deixada ao 
gosto de cada um, os saberes se disputam entre 
especialistas, a autoridade política hesita entre 
democracia e ditadura.
O que a Psicanálise, que verifi ca com a transferência 
que há sempre uma autoridade virtual que ex-siste 
em cada um, pode dizer sobre isso?” 

(Charles Melman)

Charles Melman

PROFESSOR

Psicanalista, “Novas Formas Clínicas no Início do 
Terceiro Milênio” Ed. CMC, “A Neurose Obsessiva” Ed. 
Cia. De Freud, “Psicologia da Imigração” Ed. Instituto 
Langage, entre outros.

Datas
27/03 e 03/04

Horário
9hs às 12hs

Carga horária
6 horas

Investimento
650 reais (parcelado
em até 5 vezes)

Desconto de 40% para membros 
da Formação do Instituto Langage

Online

Curso com tradução consecutiva

Vagas Limitadas

O que faz
autoridade hoje?



Este curso apresenta os conceitos fundamentais 
concebidos por Freud para a teoria e a clínica 
psicanalítica. Um percurso que apresenta o 
conceito fundamental, o Inconsciente, como linha 
condutora para a compreensão da Psicanálise. 
Destacando a forma como os fenômenos clínicos e 
o contexto cultural e científi co de sua época marcou 
a produção teórica que alicerça a Psicanálise. O 
curso apresentará, a partir das leituras dos textos 
selecionados, uma sólida descrição da teoria e dos 
fundamentos clínicos que sustentam a prática 
psicanalítica. 

Programa
Introdução ao pensamento freudiano
Pulsões e destinos das pulsões (1915)
O inconsciente (1915)
Fragmento da análise de um
caso  de histeria (1905[1901])
Recalque (1915)
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905)
Sobre a psicopatologia da vida cotidiana (1901)
O mal-estar na civilização (1930)

COORDENADOR PROFESSORES

Datas
24/março/2021 a
30/Junho/2021

Horário
das 20h às 22hs (aulas semanais)

Investimento
300 reais / mês

Gratuito para os alunos da 
formação do Instituto Langage

Online

Conceitos Fundamentais 
da teoria Freudiana

Alfredo Jerusalinsky
Ariana Lucero
Celso Riquena 
Felipe Lessa
Julia Maria Borges Anacleto
Luís Carlos de Araújo Lima
Thereza Cristina Bruzzi
Thomas Barros

Celso Riquena



A contribuição de Jacques Lacan para a teoria e a 
clínica psicanalítica foi, e ainda é, fundamental para 
que ela ganhasse uma consistência importante 
no campo da linguagem. A releitura proposta por 
Lacan, produziu transformações signifi cativas na 
proposta freudiana. Ao ler Lacan temos a certeza de 
que sua obra criou novas possibilidades teóricas e 
uma mudança radical no que concebemos hoje ser 
a clínica psicanalítica. Este curso aborda o seu legado 
fazendo um recorte no que, para nós, concerne a 
linguagem no campo psicanalítico, pois tomamos 
este recorte como o fundamento para a teorização 
sobre o sujeito e a condição de suspenção da ética na 
clínica psicanalítica. 

Programa
Abertura – Releituras e Desleituras –
uma leitura possível 

Pulsão e o sujeito
1. O conceito de pulsão na teoria lacaniana
2. As pulsões nos primórdios do sujeito: a escópica, a 
invocante, a oral, a motora e a tátil

O inconsciente estruturado como linguagem
3. A linguagem e seus códigos linguísticos
4. A linguagem no discurso 

Os registros do sujeito 
5. Os enodamentos do Real, Imaginário e Simbólico
6. A amarração dos registros RSI numa trança 
sem fi m

O sujeito e a singularidade
7. O Édipo no nosso tempo
8. Sexo, gênero e singularidade

PROFESSORES

Datas
17/março/2021 a
30/Junho/2021

Horário
das 20h às 22hs (aulas semanais)

Investimento
300 reais / mês

Gratuito para os alunos da 
formação do Instituto Langage

Online

Fundamentos de uma leitura 
psicanalítica lacaniana
O sujeito na Psicanálise

Alfredo Jerusalinsky
Celso Riquena 
Erika Parlato-Oliveira
Felipe Lessa
Sergio Lopes de Oliveira



O Instituto Langage oferece a oportunidade para 
alunos de graduação que queiram estudar a 
Psicanálise em uma perspectiva transdisciplinar, em 
diálogo com os saberes produzidos atualmente pelas 
mais diversas disciplinas e com uma escuta voltada 
para a cultura de nosso tempo. A Psicanálise é uma 
teoria que possibilita a criação de uma interlocução 
importante com as questões que se impõe nos dias 
de hoje no plano das relações humanas e na relação 
dos sujeitos com o mundo que habitamos.
Este curso é voltado para estudantes universitários, 
de todas as áreas, que se interessam pelo discurso 
psicanalítico e procuram encontrar uma forma de 
refl exão sobre o tempo em que vivemos. Ele será 
realizado inteiramente à distância pelos membros do 
Instituto Langage e não terá custos fi nanceiros para 
aqueles que participarem. Para que a experiência 
com os dispositivos de análise psicanalítica seja 
proveitosa as vagas serão limitadas e a seleção 
dos interessados contemplará a diversidade de 
formações e de regiões do país.

Todos os interessados deverão enviar um email para  
institutolangage@institutolangage.com.br contendo:  
· dados pessoais (nome, data de nascimento, telefone, 
email e endereço), 
· curso, período e Faculdade em se está inscrito,
· uma carta descrevendo o seu interesse pela 
psicanálise.

Programa
Uma leitura crítica dos diagnósticos psicopatológicos 
Novas possibilidades para tornar-se sujeito
Os gêneros humanos em questão 
O bebê e seus saberes 
O sofrimento psíquico do bebê
A clínica do bebê e seus pais
As sexualidades na cultura atual
O feminino na cultura atual
As novas confi gurações familiares
Psicanálise e política
A Psicanálise como discurso antirracista
A ética psicanalítica frente as técnicas de controle

COORDENAÇÃO

Datas
de 18/03 a 03/06

Horário
Curso Semanal com
1 hora de duração
Quintas às 18hs

Investimento
Curso gratuito para alunos de 
graduação de todos as áreas 
e cursos (será privilegiado a 
diversidade)

Os integrantes participarão 
também dos Seminários do 
Instituto Langage, às quintas, às 
19hs

Haverá certifi cado com carga 
horaria total de 36 horas

Psicanálise na
Atualidade

Andrea Lauermann



As teorias que se inscrevem no campo da linguagem 
oferecem à Psicanálise instrumentos importantes 
para a escuta do analista. Estas teorias, cada 
uma com o seu recorte deste campo, analisam 
as particularidades das expressões do sujeito, 
seja através da língua, da fala ou do discurso, e 
nos advertem sobre as presenças marcantes dos 
campos que se entrelaçam nos jogos de linguagem 
do sujeito. Este curso retoma as teorias do campo 

da linguagem, já presentes na teoria psicanalítica, 
para apresentá-las por elas mesmas, para criar 
novas possibilidades de apreensão por parte dos 
psicanalistas.
A pragmática e os usos da linguagem
As funções da linguagem na teoria de Jakobson
A análise do discurso de Michel Pechêux 
A linguagem na clínica psicanalítica

PROFESSORES

Datas
10 e 24/04 e 08 e 22/05

Horário
das 9h às 12hs

Investimento
420,00 (parcelado em até 5 vezes)

Gratuito para os alunos da 
formação do Instituto Langage

Online

Fundamentos da
linguagem para Clínica
psicanalítica

Andrea Lauermann

Psicanalista. Diretor do Instituto 
Langage. Editor responsável 
da Editora Instituto Langage e 
da Maison d’Édition Langage. 
Correspondente Internacional 
do Collège International de 
Philosophie de Paris (1998-2005)

Fonoaudióloga. Mestre em 
Semiótica e Linguística Geral 
pela FFLCH-USP. Especialista em 
linguagem pelo CFFa.
Membro do Instituto Langage.
Associada da ABRALIN.
Vice presidente do Conselho 
Municipal da criança e do 
adolescente do município  
Guaratinguetá/SP.
Coordenadora do Instituto Lucas 
Amoroso.

Sergio Lopes Oliveira

Psicanalista. Mestre em 
Linguística (UNICAMP). Doutora 
em Comunicação e Semiótica 
(PUC-SP). Doutora em Ciências 
Cognitivas e Psicolinguística 
(LSCP-Paris). Pós-doutora em 
Psiquiatria da Criança (UPMC-
Paris). Professora do Programa 
de pós-graduação em Saúde 
da Criança e do Adolescente da 
Faculdade de Medicina da UFMG. 
Orientadora de Doutorado do 
Programa Estudos Psicanalíticos 
da Université de Paris. Membro 
do C.A. da “Associação La Cause 
des Bébés”. Co-Coordenadora 
do curso de Pós Graduação 
“Psychisme face à la naissance” 
do Hospital Necker Enfants 
Malades/Universidade Paris 
Descartes. Membro do Comitê 
de Pesquisa sobre Autismo 
da Federação Francesa de 
Psiquiatria. Diretora da Coleção 
Começos e Tropeços na 
Linguagem do Instituto Langage. 
Autora do livro “Saberes do bebê”, 
dentre outros.

Erika Parlato-Oliveira



Considerado como um dos maiores lógicos do século 
XX, pode hoje, após a publicação de suas obras 
completas, em 2003, ser apreciado em toda a sua 
magnitude. O curso apresentará os desdobramentos 
lógicos que os trabalhos de Gödel representaram 
para este campo do conhecimento. 

PROFESSOR COORDENAÇÃO

Datas
08 e 22/05 e 12 e 26/06

Horário
das 16h às 18h30

Investimento
500 reais
(parcelado em até 5 vezes)

Desconto de 40% para membros 
da Formação do Instituto Langage

Online

A incompletude
de Gödel

Edélcio Gonçalves de Souza João Vitor dos Santos

Mestre e doutor em Filosofi a 
pela Universidade de São Paulo. 
Fez estágio de pós-doutorado na 
Stanford University - Center for the 
Study of Language and Information 
e na Universidade de Miami. 
Atualmente é professor doutor da 
Universidade de São Paulo. Tem 
experiência na área de Filosofi a, 
com ênfase em Lógica, atuando 
principalmente nos seguintes 
temas: lógica, lógica abstrata,lógicas 
paraconsistente e teoria de 
categorias.



O que pode um trauma? 
Trauma tende a gerar uma dissociação ou uma 
desorientação psíquica que se não for minimamente 
elaborado tende a ser repassado para as gerações 
seguintes. Neste sentido, esse curso tem como 
objetivo entender o fenômeno trauma, seus impactos 
no corpo e sua passagem para as futuras gerações. A 
psicanálise, a psicopatologia e teoria crítica serão as 
abordagens neste curso.
Professor: Wanderley Moreira dos Santos

Programa
Aula 1
Conceitos básicos no campo do trauma
A função da memória e do silêncio no trauma na sua 
transgeracionalidade
Aula 2
Tipos de traumas:
· Agudos
Guerras / tragédias naturais  
· Crônicos
Bullying, abuso, violência e racismo 
· Complexos 
O holocausto e a escravidão
Aula 3 
A epigenética e o trauma transgeracional
Aula 4
A escravidão transatlântica e seus processos 
transgeracionais

PROFESSOR

Datas
10 e 24/04 e 08 e 22/05

Horário
das 14h às 16hs

Carga horária
8 horas

Investimento
400 reais (parcelado
em até 5 vezes)

Desconto de 40% para membros 
da Formação do Instituto Langage

Online

Trauma e a sua
intergeracionalidade

Wanderley Moreira dos Santos
Wanderley Moreira dos Santos é psicólogo pela PUC-Minas e mestre em Psicologia 
Clínica do Departamento de Estudos Pós-Graduados da PUC-SP, Núcleo de 
Subjetividade, sob a orientação de Suely Rolnik. Foi bolsista do Programa Internacional 
de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford. É mestre em terapia psicodinâmica e
psicoterapeuta intercultural ambos pela Tavistock Clinic em Londres. Trabalha como 
psicoterapeuta na Casa do Brasil, instituição de apoio a brasileiros, em uma escola de 
segundo grau e em sua clínica particular. É professor auxiliar na The Minster Centre, 
instituição de formação em psicoterapia. Foi aceito no doutorado na Goldsmiths,
University of London com o tema: o trauma transgeneracional da escravidão no Brasil. 
Recebeu menção honrosa referente a pesquisa “A relação entre o fracasso escolar e a 
discriminação racial” pela PUC- Minas em 2004.



Este curso tem como proposta apresentar uma 
nova interpretação para o que denominamos como 
registro simbólico. O plural do título reforça nossa 
ideia de que vivemos atravessados por diversos 
registros que se entrelaçam ao imaginário e ao real 
compondo um nó em que a pluralidade simbólica 
presente na cultura complexifi ca as amarrações 
produzindo efeitos importantes para o sujeito. Estes 
registros são oriundos dos discursos que constroem 
o que conhecemos como realidade, como o possível, 
como o natural. Nossa proposta visa desmantelar 
estes discursos para podermos desnaturalizar o 
existente e romper com os limites do possível, para 
que possamos inventar uma prática que suporte o 
impossível.

Datas
27/03 e 03/04

Horário
das 13h às 16hs

Carga horária
6 horas

Investimento
300 reais (parcelado
em até 5 vezes)

Desconto de 40% para membros 
da Formação do Instituto Langage

Online

Vagas Limitadas

Os registros simbólicos
da cultura

Doutor e mestre em Psicologia 
Social pela (PUC-SP). Membro 
permanente do Instituto 
Langage. Integra o Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Trabalho 
e Ação Social (NUTAS). Professor 
em cursos de Psicologia e 
supervisor de estágios voltados 
para as Políticas Públicas de 
Saúde e Assistência Social. 
Integrou o Conselho Estadual 
de Entorpecentes (CONEN 
1998- 2000), a direção da ABEP 
(Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia) no período de 
2006 a 2008, e o Conselho 
Municipal de Saúde de São Paulo 
no Biênio 2012-2013 coordenando 
a Comissão Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador (CIST).

Psicanalista. Diretor do Instituto 
Langage. Editor responsável 
da Editora Instituto Langage e 
da Maison d’Édition Langage. 
Correspondente Internacional 
do Collège International de 
Philosophie de Paris (1998-2005)

PROFESSORES

Luiz Carlos Araujo Lima Sergio Lopes Oliveira



CURSOS
(em continuação)



PROFESSORAS

Datas
12/02; 12/03; 09/04; 14/05 e 11/06

Horário
2ª sexta-feira do mês
das 15h30 às 17h

Online

Vagas esgotadas

Idioma Português e Francês com 
tradução consecutiva

Esta é mais uma atividade em 
parceria do Instituto Langage e a 
Associação “La cause des bébés”

Seminário teórico-clínico
“La cause des bébés”

Este seminário tem por objetivo apresentar as 
bases teóricas e clínicas que fundamentam o 
trabalho da Associação “La cause des bébés”. As 
duas psicanalistas desenvolverão as temáticas que 
nos últimos anos tem destacado a importância da 
escuta dos bebês na clínica psicanalítica.  A partir 
da experiência institucional em diferentes hospitais 

pediátricos e na clínica particular, elas apresentarão 
por meio de casos clínicos a expressão, por parte dos 
bebês, dos conhecimentos que hoje são produzidos 
no campo da pesquisa cientifi ca que permite 
sustentar o lugar de sujeito do bebê na sua posição 
de interprete das experiências que ele vive.

Psiquiatra. Psicanalista Membro 
do Espace Analytique. Membro 
da equipe de Reprodução 
Humana do Hospital Foch. 
Autora dos livros “Palavras para 
Nascer - A Escuta Psicanalítica 
em Maternidade” da Casa do 
Psicólogo, “Se os bebês falassem”, 
“A aventura do nascimento 
de bebês com Reprodução 
Assistida” e “Questões éticas 
em torno do nascimento” pelo 
Instituto Langage.

Psicanalista. Mestre em 
Linguística (UNICAMP). Doutora 
em Comunicação e Semiótica 
(PUC-SP). Doutora em Ciências 
Cognitivas e Psicolinguística 
(LSCP-Paris). Pós-doutora em 
Psiquiatria da Criança (UPMC-
Paris). Professora do Programa 
de pós-graduação em Saúde 
da Criança e do Adolescente da 
Faculdade de Medicina da UFMG. 
Orientadora de Doutorado do 
Programa Estudos Psicanalíticos 
da Université de Paris. Membro 
do C.A. da “Associação La Cause 
des Bébés”. Co-Coordenadora 
do curso de Pós Graduação 
“Psychisme face à la naissance” 
do Hospital Necker Enfants 
Malades/Universidade Paris 
Descartes. Membro do Comitê 
de Pesquisa sobre Autismo 
da Federação Francesa de 
Psiquiatria. Diretora da Coleção 
Começos e Tropeços na 
Linguagem do Instituto Langage. 
Autora do livro “Saberes do bebê”, 
dentre outros.

Myriam Szejer Erika Parlato-Oliveira



PROFESSORAS

Datas
de Março a Dezembro de 2021

Horário
3ª terça-feira do mês
das 15h às 16h30

Online

Vagas esgotadas

Idioma Português e Francês com 
tradução consecutiva

Clínica pulsional
do bebê

As duas psicanalistas trabalham com a clínica de 
bebê à luz de uma teoria pulsional ampliada que 
permite tomar o bebê como sujeito de suas ações 
frente ao outro e ao mundo. Os novos saberes que 
hoje as diversas disciplinas de pesquisa e clínica 
vem produzindo sobre o bebê são o suporte deste 
trabalho clínico. Elas irão apresentar extratos de casos 
de suas respectivas clínicas e supervisionarão casos 
dos participantes do curso.

(Psicanalista, trabalha no Centro 
Médico Clairs Vallons – Bélgica. 
Professora da Universidade de 
Louvain. Membro da Association 
Lacanienne International. Autora 
do livro “A Clínica Pulsional do 
bebê” do Instituto Langage, 
2020)

Psicanalista. Mestre em 
Linguística (UNICAMP). Doutora 
em Comunicação e Semiótica 
(PUC-SP). Doutora em Ciências 
Cognitivas e Psicolinguística 
(LSCP-Paris). Pós-doutora em 
Psiquiatria da Criança (UPMC-
Paris). Professora do Programa 
de pós-graduação em Saúde 
da Criança e do Adolescente da 
Faculdade de Medicina da UFMG. 
Orientadora de Doutorado do 
Programa Estudos Psicanalíticos 
da Université de Paris. Membro 
do C.A. da “Associação La Cause 
des Bébés”. Co-Coordenadora 
do curso de Pós Graduação 
“Psychisme face à la naissance” 
do Hospital Necker Enfants 
Malades/Universidade Paris 
Descartes. Membro do Comitê 
de Pesquisa sobre Autismo 
da Federação Francesa de 
Psiquiatria. Diretora da Coleção 
Começos e Tropeços na 
Linguagem do Instituto Langage. 
Autora do livro “Saberes do bebê”, 
dentre outros.

Marie Couvert Erika Parlato-Oliveira



CURSOS
(a conf irmar)



em maio

em junho

Um mundo
sem gênero

A autobiografi a:
uma escrita de
si-mesmo



FORMAÇÃO 
PERMANENTE



COORDENAÇÃO GERAL

Datas
Janeiro a Dezembro de 
2021 (semanal)

entrada contínua

Horário
20hs às 22hs, 
quintas-feiras

Investimento
440 reais / mês

Online

Vagas limitadas (Os 
interessados devem 
enviar email para 
agendar entrevista)

Compromisso de 
trabalho: Cada membro 
deve participar de 
ao menos um grupo 
de trabalho com o 
compromisso de 
produção psicanalítica.

Atividades 
complementares: A cada 
semestre os membros 
participam de dois 
cursos de fundamentos: 
Fundamentos da 
Psicanálise (Freud ou 
Lacan) e Fundamentos 
da Linguagem - sem 
custos adicionais.

Formação
permanente

Sergio Oliveira e
Erika Parlato-Oliveira

A formação do analista necessita, no campo do 
estudo, de um trabalho permanente sobre a teoria 
psicanalítica, no tratamento dos conceitos que são 
fundamentais, seja na clínica, seja na análise dos 
fenômenos culturais. Estes conceitos funcionam 
como operadores de análise e criam a possibilidade 
para o psicanalista de interpretar o sujeito e a 
cultura que lhe interrogam e demandam análise, na 
convocação para que se faça psicanálise.
Os conceitos também possibilitam a troca entre os 
participantes do grupo de formação, que podem 
identifi car com mais propriedade o discurso de seus 
pares. Criar uma identidade discursiva, no entanto, 
não signifi ca estabelecer limites intransponíveis, mas 
sim um ponto de partida para o fazer psicanalítico 
dentro de uma perspectiva coerente, onde esses 
conceitos são partilhados entre os membros.

A formação do Instituto Langage elege alguns 
conceitos que, apesar de aparecerem de forma 
variada no campo psicanalítico, promovem um 
alinhamento teórico com psicanalistas e teóricos 
de diversos campos, que oferecem uma concepção 
mais ajustada à forma como tratamos e produzimos 
psicanálise. E nesta interlocução abrimos o diálogo 
com outros campos de saber que contribuem 
hoje para reler a teoria psicanalítica. Alinhados ao 
pensamento lacaniano não hesitamos, porém, em 
nos apropriar dos saberes produzidos além das 
fronteiras imaginárias desse campo, transpondo-
as para enriquecer o repertório e a análise dos 
fenômenos dos quais nos ocupamos e que favorecem 
o fazer da Psicanálise.

Grupos de Trabalho
· Psicanálise, ética e politica 
Segundas das 20hs às 21h30
Responsável: Celso Riquena
· Psicanálise e cultura
Terças das 19hs às 20h30
Responsável: Sergio Oliveira
· Clinica de bebês
Quintas das 8hs às 9hs (grupo 1)
Quintas das 9h às 10hs (grupo 2)
Responsável: Erika Parlato-Oliveira

· Psicanálise pós-edipiana
Sextas, das 17hs às 18h30
Responsável: Sergio Lopes de Oliveira  
· Psicanálise e Logica 
Terceiro sábado de cada mês, das 16hs às 18hs
Responsável Edélcio Gonçalves de Souza
· Psicanálise e a Produção literária
Quarta sexta-feira do mês das 17hs às 18h30
Responsáveis: Sergio Oliveira e Erika Parlato-Oliveira



EVENTOS



Data
09 e 10/01

Horário
das 7hs às 14:30hs

Online

Bilingue francês/português

Incrições via site do Instituto Langage

Colóquio Langage e ALI (Association 
Lacanienne Internationale)
Aquem do corpo fragmentado
O corpo sensório-motor do bebê 
em risco de autismo

Esse encontro rearticula o questionamento iniciamos 
em setembro de 2018 sobre o corpo fragmentado 
dos bebés em risco de autismo. De fato, desde então, 
algo mudou no nosso trabalho de investigação, 
nomeadamente a descoberta de um aquém do 
corpo fragmentado do bebê. Pois dizer fragmentado 
pressupõe que ocorreu um corte signifi cativo do 
corpo, ao qual foi anexada a imagem da palavra. 
Estamos então no estádio do espelho, que une o 
olhar à voz. No entanto, a prática de bebês em risco 
de autismo mostra que, muito provavelmente, o seu 
futuro já está decidido antes mesmo do espelho, na 
constituição, ou não, de um corpo “sensório-motor”. 
Esta constituição, sobre  a qual trabalhava Geneviève 
Haag bem como André Bullinger, nos levou ao texto 
fundamental de Freud, o Projeto. Esta releitura 
meticulosa é tanto mais fecunda quando retomamos 
os comentários feitos por  Lacan nos seus seminários; 
o que nos favorece a apreender o efeito devastador 
que pode ter a dor sobre a constituição do sujeito. 
Isso também abre o campo para a considerar o 
Real do corpo, por exemplo, o da imaturidade 
do sistema nervoso do bebê, particularmente na 
prematuridade, em relação ao campo do Outro, com 
o qual ele interfere. Pois esse corpo sensório-motor 
não está fechado sobre si mesmo mas em constante 
relação com o Outro através das suas aferências 
sensitivas e sensoriais. Com esse jogo do olhar e da 
voz, reencontramos a questão da pulsão, não só oral, 
escópica ou invocante; mas também aquela que 
alguns de nós propõem de distinguir como pulsão 
motora ou como pulsão de carregar.

No entanto, durante este trabalho de investigação 
sobre o aspecto proprioceptivo do corpo (dor, falha 
do fi ltro, sensibilidade aumentada...), ocorreu uma 
mudança para o aspecto motor deste corpo, e 
particularmente sobre os Movimentos Gerais do bebê 
cuja pobreza poderia indicar um risco de evolução 
autística. Chegou ao ponto de pesquisadores como 
Muratori ou Trevarthen afi rmarem atualmente que, 
se o autismo é uma patologia da “intersubjetividade 
primária” – a forma deles dizerem que a conexão ao 
Outro não vai ser construída, a causa é motora. 
Aqui temos então um novo campo de trabalho para o 
qual reunimos colegas  pesquisadores e psicanalistas 
que, por vezes, vêm de outros horizontes que o 
nosso. Todos juntos, empenhados nestas questões 
cruciais, tanto para o campo do conhecimento 
como para o campo da prevenção destes distúrbios 
“neurodesenvolvimentais”. Tentaremos mostrar 
como tais difi culdades motoras podem impedir a 
constituição da primeira organização signifi cante; o 
que, nestes bebês em risco, impede que o organismo 
venha a ser constituir como um corpo. E como lidar 
com isso. O fato destes problemas estarem na esfera 
orgânica não impede o trabalho de reanimação 
pulsional que o analista fará, e isto, com a ajuda dos 
colegas que trabalham o aspecto sensório-motor, 
bem como dos pais para que possam se tornar 
naquilo que nos pedem: esse “Próximo Cuidador” 
para seu bebê.



Programa
Sábado 9 de Janeiro de 2021
Manhã: das 7h às 10h
Interlocutor : Jean-Marie Forget

As difi culdades motoras de bebês em risco

- Pr Filippo Muratori, neuropsiquiatra, Faculdade de 
Medicina de Pisa (Stella Maris)
Conhecimentos atuais sobre as difi culdades motoras 
encontradas nos fi lmes familiares de bebês que se 
tornaram autistas

- Annik Beaulieu, osteopata e psicanalista
Como o esquema de extensão vem impedir a 
organização pulsional: a questão da dor

- Marie-Christine Laznik, psicanalista
Como a pobreza dos movimentos do bebê vem 
impedir o Outro de sintonizar: a falha da primeira 
organização signifi cante

- Erika Parlato de Oliveira, doutora em neurociências 
e psicanalista
Uma leitura semiótica da falha da primeira 
organização signifi cante

Tarde
Interlocutor : Alain Vanier
Das 11h às 12h30

A prematuridade

- Com a presença de Pessia Grywac (São Paulo), 
Orna Lev Enacab (Center for the Study of child 
development, Haïfa)
A ausência de «Mouvements Fidgety» desorganiza o 
ritmo da mãe

- Catherine Vanier et Monica Peruzzi, psicanalistas
Os bebês grande prematuros e a incidência do 
autismo

Das 12h45 às 14h30

A surdez

- Pr Natalie Loundon (ORL, Chefe da Unidade de 
implante coclear, CH Necker), Dr Claire Favrot 
(psiquiatra infantil e psicanalista), Joanna Carriço 
(psicomotricista, abordagem Bullinger, Polo Paris 
Centre Est)
As difi culdades de organização corporal em alguns 
bebês surdos: avaliação do risco de autismo e 
tratamento transdisciplinar.

Domingo 10 de Janeiro de 2021
Manhã: das 7h às 10h30
Interlocutor: Marika Bergès-Bounes

O corpo sensorio-motor

- Dorota Chadzynski (psicomotricista, psicóloga), 
Muriel Chauvet (psicomotricista abordagem 
Bullinger), Raquel Cassel (psicóloga formada na 
Avaliação Sensório-Motor)
A abordagem sensória-motora de André Bullinger. 
O desenvolvimento sensório-motor do bebê típico e 
os sinais de risco de autismo na Avaliação Sensório-
motora (BSM). Como tratar o sensorial e o motor 
nestes bebês.

- Laura Roman Teboul, doutorante, psicanalista
A necessidade de pontos de apoio para olhar o outro: 
pesquisa em andamento sobre os fi lmes familiares 
de bebês que se tornaram autistas. 

- Jean-Claude Fauvin, psicanalista
Corpo e  psiquismo na obra de Geneviève Haag

Tarde/ Das 11h30 às 14h30
Interlocutor: Bernard Vandermersch

Suportes psicanalíticos do tratamento, pulsão e 
«Próximo Cuidador»

- Paula Cacciali, psicanalista
Um encontro difícil

- Hervé Bentata, psiquiatra, psicanalista 
A pulsão de carregar e seu seio: um fundamento 
pulsional essencial

- Marie Couvert, psicanalista
A pulsão motora, uma alavanca terapêutica

Conclusão do colóquio:  Hervé Bentata



Data
06/03/2021

Horário
das 9hs às 20:30hs

Evento gratuito

Online

Inscrições via formulário Google
https://forms.gle/cumWVvMDoWZ6TLBU9

V Jornada do
Instituto Langage

Este evento tem por objetivo apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos membros da formação permanente 
e psicanalistas membros do Instituto Langage. Reunidos em mesas redondas os trabalhos recobrem a 
produção dos Grupos de Trabalho que compõem a formação permanente em clínica e pesquisa: clínica de 
bebês; Psicanálise e Cultura; Psicanálise ética e política e Psicanálise pós edipiana.

Programação

09 Abertura Sergio Oliveira
09h15 – 10h45 Clínica de Bebês  1 Thamy Cristine Carvalho Martins

A possibilidade da falha, o benefício da dúvida e 
a inconsistência do tempo
2 Ana Clébia de Araujo
A Preocupação Materna Primária: à luz do século 
XXI
3 Danielle Barbosa Maciel de Souza Teixeira 
Repercussões da passagem do tempo na subjeti-
vidade das mães de bebês pré-termos em UTIN

Coordenação
Stella Aranha

10h45 – 12h15 Clínica de Bebês 1. Andrea Lauermann 
O olhar para além do visível
2. Priscila Ayres Pimenta, Isabella Marques e Regina 
Macêna
Um, dois três e... já!
Uma análise quantitativa e qualitativa em um 
caso de “atraso de fala” 
3. Katia Reis
Novas possibilidades de intervenções psicanalíti-
cas com o uso de novas tecnologias

Coordenação
Erika Parlato-Oliveira

12h15 – 13h15 almoço 
13h15 – 14h45 Clínica de Bebês 1. Mariana Negri

Biotecnologias e bioéticas frente a gestação por 
substituição
2. Denise Bessa
O impacto das novas tecnologias na constituição 
subjetiva das crianças 
3. Julia T. P. Montenegro
A experiência precoce de dor no bebê: refl exões 
a partir de pesquisas atuais

Coordenação
Ludmila Tavares



14h45 – 16h30 Psicanálise na
atualidade 

1. Helena Gonçalves 
Sobre o curso Psicanálise na Atualidade
2. Marina Piccolo
Corpos que (não) cabem: questionamentos sobre 
autoaceitação e padrões estéticos
3. Carolina Secarechio
Ideal do outro e outro ideal: refl exão sobre a lógi-
ca da patologização da diferença em uma socie-
dade transparente
4. Larissa Duarte
Psicanálise e política: pontes e atravessamentos
5. Bruna Yoná M. Vilasboas
Atravessamentos éticos do não saber na forma-
ção em psicanálise
6. Jucimara Sousa do Nascimento
As mulheres e o Complexo de Édipo: tensionando 
tempos e questionando saberes
7. Carmen dos Santos Godoy Ura
Do divã à atualidade
8. Carolina Campos Moreira de Pontes
A Necessidade de uma Revolução na Psicanálise
9. Mariana Lima Cavalcante Gaia do Couto
Psicanálise de Bebês

Coordenação
Andrea Lauermann

16h30 Pausa
16h45 – 18h15 Psicanálise e

Cultura
1. Sandra Lopes Barroso  e Teresa Badolate
Ler ou não ler, eis a questão: uma abordagem 
acerca das narrativas literárias sobre criança, 
adolescência e sexualidade
2. Catarina Milena Monteiro da Costa
A Constituição do Sujeito no âmbito da Dor: Con-
siderações Psicanalíticas e Fisiopatológicas
3.Claudia Meneghetti
Bebê sujeito de direito, direito a que? 

Coordenação
Luiz Carlos Araujo

18h15-19h15 Psicanálise
Pós-edipiana

1. Naamã Rubert
HIV: a epidemia  discursia e reverberações psí-
quicas 
2. Ademar Gonçalves Silva e Elen Carioca Zerbini
A escuta psicanalítica em casos de genitália am-
bígua e intersexo

Coordenação
Felipe Lessa

19h15 – 20h15 1. Celso Riquena; Julia T. P. Montenegro; Olívia Men-
tone Nogueira; João Vitor dos Santos; Karla Mariana 
Guimarães De Marchi; Naamã Rubet de Almeida e 
Sergio Lopes de Oliveira
O Sujeito para além das categorias estruturais
2. Caroline Luricio
Ter e poder: uma questão para além da sexuali-
dade feminina frente às novas tecnologias repro-
dutivas

Coordenação
Sergio Oliveira

20h15 Encerramento da 
Jornada

Sergio Oliveira



Data
05/06/2021

Horário
das 9hs às 19hs

Evento gratuito

Online

Inscrições via site

Jornada
“A sexualidade infantil
na contemporaneidade”

A psicanálise possui vários desafi os importantes que 
precisam ser enfrentados nos nossos dias, alguns já 
estão presentes no corpo da teoria e outros precisam 
ser totalmente construídos. A sexualidade infantil 
é um destes temas fundamentais da psicanálise 
que está presente desde os primórdios da criação 
psicanalítica executada por Freud. Concebida há 
mais de 100 anos, esta teoria precisa ser confrontada 
com o nosso tempo e a nossa cultura. Os números 
catastrófi cos de violências sexuais contra crianças 
e adolescentes no Brasil, e também no mundo, 
representam um grave problema presente na cultura 
e exigem uma escuta psicanalítica afi nada com 
este tempo em que vivemos. Um novo olhar sobre 
a sexualidade infantil pode produzir um discurso 
importante para promover novas formas discursivas 
e uma nova forma de lidar com esta questão na 

atualidade. Temos que ter a responsabilidade política 
de sustentar um discurso que condena a violência 
e também de construir um discurso que não sirva 
de justifi cativa para atos criminosos contra crianças. 
Este é um terreno complexo e arriscado, pois a moral 
muitas vezes se transveste em ética, tanto quanto 
esta pode se transformar em um discurso moral. 
Sabemos dos riscos, mas não podemos nos furtar 
da problematização e do enfrentamento deste 
tema que não pára de nos mostrar o quão urgente 
precisamos nos ocupar dele.
O evento contará com a presença de convidados de 
diversas áreas que lidam com crianças: pedagogos, 
psicólogos, psicanalistas, juristas, educadores, 
assistentes sociais, pediatras, historiadores, 
psiquiatras infantis, conselheiros tutelares, entre 
outros.



Data
7 a 10 de julho

Online

Atividade em parceria com a
Universidade Pierre et Marie Curie -
UPMC/Hospital Pitié Salpêtrière

VII Seminário Internacional 
Transdisciplinar sobre o bebê

Neste ano iremos realizar este congresso, que 
durante 10 anos aconteceu em Paris, de uma forma 
diferente, ele será realizado totalmente online. 
A nossa experiência, muito bem-sucedida do VI 
Congresso de 2020, nos mostrou que podemos 
ampliar e oferecer recursos e possibilidades que os 
eventos realizados em espaços físicos com presença 
de público não permitiam. Apesar de perdemos 
o aspecto relacional do café e das conversas nos 
corredores, além da oportunidade de viajar para 
lugares distantes de nossas casas. 
Estamos convidando profi ssionais que, devido à 
agenda intensa, não dispunham de tempo para uma 
viagem que lhes ocupasse um tempo demasiado 
longo, por vezes vários dias. Assim, estamos 
ampliando o espaço das conferências e simpósios, 

para tornar ainda mais rica a experiência deste 
seminário.
Mantemos, mesmo neste novo formato, a parceria 
de coorganização com a Universidade Pierre et Marie 
Curie e o Hospital Pitié-Salpêtrière, que tem sido 
fundamental para a realização deste Seminário há 
7 anos. Levaremos até vocês um Seminário repleto 
de informações atuais sobre a clínica e pesquisa 
sobre bebês de forma transdisciplinar, e esperamos 
poder contar com a importante participação dos 
profi ssionais de diversos países, que a cada dois 
anos enviam seus trabalhos para apresentação nos 
formatos oral ou pôster, que são um acréscimo 
valoroso para a qualidade do Seminário e que atesta 
a sua importância no campo de estudos sobre o 
bebê.



ATIVIDADES 
GRATUITAS



Ver em eventos

Ver em cursos

Ver em eventos

online

V Jornada do
Instituto Langage

Curso psicanálise na
atualidade para estudantes
de graduação

Seminários abertos
transdisciplinares quintas
das 19h às 20h

Jornada
“A sexualidade infantil na
contemporaneidade”

Estes seminários, que compõem a formação 
permanente, são abertos ao público em geral. Para 
compor estes seminários convidamos profi ssionais 
das mais diferentes áreas para tratar de temas 

atuais que contribuem de forma direta para uma 
leitura sempre atualizada do nosso tempo. O último 
seminário de cada mês é organizado em parceria 
com a Associação “La cause des bébés” do Brasil.



GRUPOS DE
ESTUDOS



Data
de Março a Dezembro de 2021 
(quinzenal)

Início 19 de março de 2021

Horário
1ª e 3ª sexta-feira do mês das 12h 
às 13h

Investimento
8 vezes de 180,00 reais

20% de desconto para membros da 
Associaçao “La cause des bébés” e 
membros da formação do Instituto 
Langage

Online

Vagas limitadas

Clínica do
bebê

O trabalho clínico com bebês e seus pais requer uma 
formação ampla do analista. A complexidade desta 
clínica exige que o analista seja capaz de interpretar 
na ausência de palavras articuladas na língua. O 
bebê, com a sua expressão multimodal, fala do seu 
sofrimento, e de sua satisfação também por meio 
de gestos, olhares, movimentos, sons e tonicidade. 
Esta pluralidade de recursos sem um decodifi cador, 
faz deste trabalho analítico um grande desafi o para 
o psicanalista. Este grupo de estudos irá, através 
da leitura dos textos fundamentais desta clínica, 
proporcionar uma base sólida para a construção do 
lugar do analista no trabalho com o bebê e seus pais. 

COORDENAÇÃO

Erika Parlato-Oliveira



Online

Vagas esgotadas

O bebê nas novas
confi gurações
familiares

As novas confi gurações familiares permitem novas 
possibilidades de arranjos que incidem sobre o bebê, 
fazendo com que este construa novas consistências 
em suas amarrações signifi cantes.

COORDENAÇÃO

Erika Parlato-Oliveira



Online

Vagas esgotadas

Saberes
do bebê

Proponho neste grupo de estudo passar de um 
olhar que vê a sua constituição sendo feita de 
fora para dentro para reconhecermos então, o 
papel determinante que ele tem na sua própria 
constituição psíquica, mesmo na mais tenra idade. 
Vou lhes apresentar um bebê ativo, perspicaz e capaz 
de realizar interpretações complexas sobre aquilo 
que lhe é apresentado, e sobre o que ele percebe 
para poder realizar suas grandes façanhas neste 
tempo de realizações incomparáveis com qualquer 
outro tempo de nossas vidas.

COORDENAÇÃO

Erika Parlato-Oliveira



CLÍNICA DO 
INSTITUTO

LANGAGE



Atendimentos presenciais e à distância

Supervisão individual e em grupos

Reuniões clínicas mensais

WhatsApp 12 99752 0220

institutolangage@institutolangage.com.br

Clínica do
Instituto Langage



AÇÕES
INSTITUCIONAIS



Ações institucionais

Curso de Psicanálise para 
estudantes de graduação

Estágio internacional, para 
membros da formação
permanente, com bolsa
de estudos (moradia,
alimentação) em Paris

Bolsa iniciação científi ca
para pesquisa universitária
sobre raça e gênero
“Estilhaçamentos simbólicos”



Ações institucionais

Projetos de extensão da
clínica psicanalítica do Instituto

Criação da
Biblioteca Pataxó

Projeto “Bibliotecas vivas”
em planejamento com
parceria da tribo Pataxó
de Santa Cruz de Cabrália



INSTITUTOLANGAGE.COM.BR

institutolangage@institutolangage.com.br

(31) 99590 9242

@INSTITUTOLANGAGE

/INSTITUTOLANGAGE


