pontolacaniano

Freud, Viena
eLondres
Sigmund Freud viveu em Viena desde os 4 anos de idade. Nesta cidade, cresceu, se formou em Medicina
e constituiu família com a amada esposa Martha Bernays. Em 1891, já pai de três dos seis ﬁlhos que teve
ao longo da vida, instalou-se no número 19 da Rua Berggasse, onde viveu e trabalhou por quarenta e
sete anos. A casa viu nascer e desenvolver a psicanálise, grande invenção de Freud. Deste tempo,
somente a sala de espera onde os analisandos o aguardavam para o trabalho de suas análises e também
onde aconteciam os encontros da “Sociedade das quartas-feiras”, se mantém. Fruto do criterioso trabalho
de reconstituição de sua ﬁlha Anna Freud. No entanto, o endereço proporciona uma emoção ímpar aos
que visitam o Sigmund Freud Museum que ali funciona desde 1971.
Freud ingressou na faculdade de Medicina aos 17 anos, na Universidade de Viena fundada pelo Duque
da Áustria Rodolfo IV, em 1365. É a mais antiga universidade do mundo de língua alemã e uma das
maiores da Europa Central.

Todos os dias, Freud passeava por praças e jardins. Um deles, leva hoje o nome dele. Frequentava
também, quase diariamente, os cafés, marca registrada da cidade. Funciona, ainda hoje, um dos
estabelecimentos mais frequentados pelo pai da psicanálise: o Café Landtmann.
Em 1938, Freud foi obrigado a abandonar a Áustria, após a ocupação nazista, e refugiou-se na Inglaterra,
onde passou seus últimos 15 meses e 25 dias de vida. Apesar do câncer que o acompanhou nos últimos
16 anos de vida, Freud pôde dar seguimento ao seu ofício de psicanalista em Londres, bem como
escrever e publicar alguns dos textos mais importantes para a psicanálise. A casa do subúrbio londrino
hoje também funciona como Museu. O Freud Museum London, situado numa simpática e tranquila rua
da cidade, a Maresﬁeld Gardens no número 20, promove uma experiência arrebatadora! Poder ver o divã,
onde tantos sofrimentos foram relatados e elaborados é de afetar profundamente aqueles que são
intensamente causados pela existência humana.
Não há dúvidas que Viena e Londres fazem parte de um verdadeiro roteiro psicanalítico.

O Projeto
Há uma história interessante que precede este projeto: em maio de 2016, para comemorar o mês de
aniversário do pai da psicanálise, promovi o que chamei de Semana Freud no Snapchat
Pontolacaniano, uma semana dedicada a falar sobre Sigmund Freud. Ao julgar que seria enfadonho
– para as pessoas que me acompanham – me ouvir falar de Freud apenas na poltrona onde me sento
para escutar meus analisandos, tive a ideia de buscar alguém que pudesse invadir o meu snap e
transmitir algum conteúdo diretamente de Viena. Encontrei a Kely do blog Kely Pelo Mundo, ﬁz a minha
proposta e ela topou imediatamente. Foi uma invasão deliciosa mostrando cada detalhe do museu de
Viena!
Nascia uma amizade com trocas de áudios fervorosas pelo whatsapp. Em janeiro de 2017, em sua vinda
ao Brasil, Kely fez escala no Rio de Janeiro. Não pensei duas vezes! Fui até o Galeão ao encontro da
minha amiga virtual. Conversamos por algumas horas e ela me garantiu com um tom de profecia: muito
em breve eu conheceria Viena junto com ela.
Alguns meses depois, em mais um dos inúmeros áudios que continuávamos trocando, ela me fez a
proposta: vamos organizar uma viagem a Viena e Londres com PontoLacaniano? Era a minha vez de
topar imediatamente! Em seguida, convidei a Diana do Mundo 4 Estações para fazer parte do
ousado projeto. Apresentei as duas em uma reunião por Skype. Foi amor de transferência à primeira
vista! Assim, conquistamos mais uma corajosa para a empreitada.
Falar sobre psicanálise para pessoas interessadas em cultura e viagem, nas cidades que Freud viveu, é
um desejo ousado! Dois anos depois da proposta que deu origem a tudo, eis Uma Viagem Psicanalítica
com PontoLacaniano. Fica ainda mais interessante ao saber que o embarque se dará no dia de
aniversário de Freud (06 de maio) e o retorno ao Brasil no dia que eu comemoro meus 40 anos (15 de
maio). Agora é sua vez: topa fazer parte desta comemoração dupla?

Flávia Albuquerque
Psicanalista

Viena
Você já pensou em tirar uns dias para conhecer uma das cidades mais lindas da Europa? Sabe onde é?
Não!? Então vou te apresentar.
Viena é capital da Áustria, um país relativamente pequeno, com aproximadamente 8 milhões de habitantes
e que está na lista dos países com maior renda per capita do mundo. A belíssima cidade possui cerca de
2 milhões de habitantes e atrai anualmente mais de 12 milhões de turistas devido a sua imponência e
soﬁsticação.
A cidade imperial possui um centro histórico extremamente rico, charmoso e único. É considerada a
capital da música clássica e destino também para os amantes e curiosos interessados em assuntos da
alma, aﬁnal foi aqui que Freud, o Pai da Psicanálise, cresceu e viveu por muitos anos.
É uma cidade que além de atender os anseios dos amantes da psicanálise, se enquadrar no perﬁl de
quem gosta de história, arte, gastronomia, arquitetura, música e muito mais.
Passear por Viena vai te fazer ter a sensação de voltar ao tempo e descobrir a beleza de uma cidade
antiga e ao mesmo tempo moderna com um ar romântico inesquecível.
Esperamos compartilhar essa beleza estonteante dos museus, cafés, restaurantes convencionais e típicos,
seus parques lindos e aconchegantes e promover dias deliciosos em lugar que por si só, encanta. Te
espero por aqui. Há uma Viena linda esperando por você.

Kely Martins Bauer
Jornalista e Blogueira

Londres
Eu tive a oportunidade de conhecer Paris antes de Londres. E assim como 99% das pessoas que visitam
a capital francesa, me apaixonei perdidamente. As viagens foram se sucedendo, outras cidades - grandes
e pequenas - foram me sendo apresentadas em toda a Europa, até que chegou o dia de me aventurar pelo
Reino Unido.
Como era de se esperar, eu já tinha em mente exatamente o que encontraria na capital inglesa. E como
também era de se esperar, eu estava redondamente enganada: Londres não era absolutamente nada do
que eu imaginava. Era muito melhor!

Elegante, vibrante, movimentada, ao mesmo tempo moderna e tradicional (íssima), e muito rica em
manifestações culturais e entretenimento. Não é por acaso que Londres é uma das cidades mais
desejadas em todo o mundo.
A capital da Inglaterra e do Reino Unido, sede da monarquia britânica e desenhada pelo Rio Tamisa
apresenta ao mundo inúmeros de seus ícones mais charmosos como o palácio de Buckingham, a Abadia
de Westminster, o Big Ben, a London Tower, a loja de departamentos Harrods, o museu Victoria and Albert,
Trafalgar Square, a London Eye, Picadilly Circus, Notting Hill... Nenhuma cidade do mundo possui tantas
referências exclusivas!
Sendo assim, prepare-se para dias muito intensos! Prepare-se para andar nos tradicionais ônibus de 2
andares e ter uma visão privilegiada de lugares inesquecíveis. Acerte o relógio para não se atrasar para
o chá das 17 horas. Prepare também os ouvidos para o inconfundível sotaque britânico. E venha explorar
conosco as charmosas ruas, avenidas, praças, parques e construções desta que é a maior, a mais
importante, e na opinião de muitos, a mais charmosa cidade da Inglaterra.

Diana Carvalho
Géografa e Agente de Viagens

Programa
Maio 2018
Importante: A programação poderá ter sua ordem alterada devido a condições climáticas ou para uma
melhor realização do roteiro. As sugestões de restaurantes e refeições que constam na programação não
estão incluídas no valor da viagem.

06/05- Domingo:
Apresentação no aeroporto escolhido para embarque * com destino a Viena**. Pernoite abordo. Aqueles
embarcarem em outros países devem se programar para chegar a Viena no dia 07/05 ( Segunda - Feira)
* Voo não direto com conexão em alguma cidade europeia. Você podera usar suas milhas ou a companhia
aérea de sua preferência.
** Caso deseje chegar a Viena antes, poderá nos solicitar o custo de diárias extras. Nosso programa
começa apenas no dia 07/05/2018.

07/05- Segunda - Feira:
Chegada ao longo do dia e acomodação no Hotel. Tarde livre para ambientação.
À noite, participaremos de um jantar para que todos do grupo possam se conhecer pessoalmente, com a
presença da anﬁtriã Flavia Albuquerque. Local a ser deﬁnido, refeição não incluída no programa.

08/05- Terça - Feira:
Após o café da manhã, boas vindas no saguão do hotel. Seremos carinhosamente acolhidos por Flávia
Albuquerque, do PontoLacaniano. Para os que quiserem, sugerimos almoçarmos juntos no restaurante
do Mercado Central, refeição não incluída no programa.
À tarde, teremos nosso primeiro Walking tour por Viena, em um roteiro especialmente elaborado por
Kely Bauer - do blog KelyPeloMundo.
No ﬁnal da tarde, retorno ao hotel. Jantar e noite livre!

Programa
09/05- Quarta - Feira:
Logo após o café da manhã, teremos o nosso primeiro dia dedicado A Freud. Na parte da manhã, visita
ao Museu de Freud de Viena. Esta visita contará com guia local especializado e intérprete que fará a
tradução do Alemão direto para o Português.
Na sequência, passeio pelo parque de Freud. E almoço no café favorito de Freud, refeição não incluída
no programa.
Seguiremos passando pela prefeitura e na sequência visita à universidade.
Noite: Livre ou Ópera de Viena (sugestão da casa) Ingresso não está incluído e precisa ser reservado
com até 2 meses de antecedência. Daremos todo o suporte no momento oportuno para isto.

10/05- Quinta - Feira:
Após o café da manhã, teremos um encontro especial com Flavia Albuquerque, uma palestra exclusiva
para o grupo.
Almoço em restaurante típico nas proximidades do castelo Schönbrunn, posteriormente iremos visitar o
castelo Schöbrunn popularmente conhecido com o castelo da princesa Sissi.
E à noite, jantar no restaurante típico Heuriger e breve visita ao micro-museu de Beethoven.

11/05- Sexta- Feira:
Na parte da manha iremos visitar ao Museu de Arte de Viena ou Museu de história Natural (cliente
poderá optar um dos dois).
Visita ao Palácio Belvedere.
À tarde iremos para o parque de entretenimento onde visitaremos o Museu de cera, roda
gigante & cervejaria.Noite livre.

Programa
12/05- Sábado:
Em horário adequado, transfer para o aeroporto de Viena para embarque com destino a Londres.
Chegada, acomodação no nosso hotel, tarde e noite livres.

13/05- Domingo:
Manhã livre para descanso e atividades independentes próximo do hotel. Por volta das 11 horas da manhã,
sairemos para nossa última experiência freudiana: iremos visitar a casa onde Freud e sua família viveram
durante o último ano de vida de Freud, seu consultório e o famoso divã, onde seus pacientes se deitavam
para serem analisados pelo mestre.
Este com certeza será um dos pontos altos da nossa Viagem Psicanalítica. Experimentaremos muita
emoção ao ﬁnalizar os caminhos deste que foi uma das maiores celebridades de todos os tempos.
Ao ﬁnal da tarde, retorno ao hotel. Noite livre.

14/05- Segunda:
Estamos chegando ao ﬁnal da nossa viagem. E para o nosso último dia em Londres, temos duas
sugestões.
1 - Dia livre para atividades pessoais independentes - para aqueles que já conhecem a cidade e quiserem
desfrutar de tempo livre para compras ou outras atividades particulares, este é o melhor momento.
2 - Para aqueles que quiserem conhecer melhor uma das mais atraentes cidades do mundo, teremos
também a opção de fazer um tour Full Day por toda a cidade no BIG BUS LONDON HOP ON HOP OFF.
Os ônibus do tipo HOP ON HOP OFF são aqueles Double Deckers (2 andares, sendo o segundo aberto),

Programa
Em qualquer parada programada, pode-se descer, aproveitar as atrações daquela parada, pelo tempo que
se desejar, e terminadas as visitas, embarca-se no próximo ônibus, podendo parar nos próximos pontos,
de maneira livre.

Percorreremos toda a parte turística de Londres, visitaremos a London Eye, Big Bem, London Bridge,
Trafalgar Square, Tower Bridge, dentre outros. Ticket opcional não incluído.
Noite livre.

15/05- Terça - Feira:
Manhã livre e em horário adequado, transfer para o aeroporto.

16/05- Quarta - Feira:
Chegada ao Brasil!!! Até a próxima.

Inclusões:
Parte Terrestre
Cada participante terá direito a uma vaga em um grupo exclusivo de no máximo 25 pessoas no tour
temático: Uma Viagem Psicanalítica com PontoLacaniano.
Hospedagem por 5 noites em Viena e 3 noites em Londres, em regime de café da manhã, no tipo de
apartamento escolhido (individual, duplo ou triplo). Importante: Acomodações "a compartir" sujeito a
disponibilidade.
Traslado aeroporto / hotel / aeroporto em Viena e Londres, nos voos e horários sugeridos ou aprovados
pela organização da viagem.
Acompanhamento de um coordenador geral da viagem a partir de Viena e até o ﬁnal da programação
em Londres.
Acompanhamento durante a viagem, a partir de Viena da psicanalista Flávia Albuquerque.
Duas Palestras especialmente formatadas para o grupo a serem apresentadas durante a viagem.
Entrada para os museus e atrações mencionados na programação, a não ser quando expressamente
informados que não incluídos. (Leia atentamente a programação).
Seguro viagem GTA, categoria Euromax (cobertura EUR 55 mil).

Investimento da Viagem
Preços por Pessoa:
Importante: o custo desta viagem é composto pela soma de dois valores: Parte Aérea + Parte Terrestre.

Parte Aérea:
(1) O deslocamento do Brasil (ou de outros países) até Viena e o retorno para o local de origem será livre,
conforme as necessidades individuais de cada passageiro ( daremos todo o suporte necessário).
O deslocamento de Viena até Londres deverá ser realizado em grupo, todos juntos no mesmo voo ou em
voo aprovado pela oreganização da viagem, por causa da recepção e transfer de chegada a Londres até
o Hotel.
(2) O *valor estimado para a parte aérea, no trecho Brasil/Viena/Londres/Brasil é em torno de R$ 5.500,00
(Sujeito a variações diárias e cambiais - consulta realizada em 05/12). Para embarque de outros países, o
passageiro pode providenciar por conta própria. Ou contar com nosso suporte, caso seja de seu interesse.
*Importante: valores de passagens aéreas são extremamente dinâmicos e sujeitos a variações diárias
para mais ou menos ao longo dos dias.

Parte Terrestre:
(1) Preço por pessoa em Acomodação Dupla.................................... EUR 2245,00
(2) Preço por pessoa em Acomodação Tripla ................................... EUR 1995,00
(3) Preço por pessoa em Acomodação Individual ............................ EUR 3240,00

Forma de
Pagamento
Parte Terrestre:
À vista, com 5% de desconto.
25% de Entrada e saldo em até 4 parcelas iguais, sem acréscimo. As parcelas deverão ser pagas sempre
em Reais, por boleto bancário, ao câmbio do dia do vencimento de cada uma.
25% de Entrada e saldo em amortização livre, sem acréscimo, obedecendo à seguinte regra: 50% do
valor correspondente à parte terrestre deve estar quitado até o dia 26/01/2018. A viagem deverá estar
integralmente quitada até o dia 10/04/2018.

Parte Aérea:
A parte aérea deverá ser paga de acordo com a opção oferecida pela companhia aérea escolhida.

Hotéis Previstos:
Hotelaria ainda indeﬁnida, devido à antecedência. Os programas nas duas cidades contemplam hotéis
de 4 estrelas em Viena e 3 estrelas superior/4 estrelas em Londres.

Importante
Condições Gerais:
A viagem acontecerá com um número mínimo de 12 participantes. Caso este número não seja atingido,
a programação, formato e valores poderão ser recalculados para a nova realidade, conforme o numero
de pessoas inscritas.
Os valores da parte terrestre estão expressos em Euros, apenas a titulo de referência. Os valores serão
pagos sempre em Reais, ao cambio do dia do pagamento. A taxa cambial deve ser consultada à 4
Estações no mesmo dia do pagamento, a partir das 11 da manhã. E o pagamento deve ser realizado no
mesmo dia.
Para participar da viagem será necessário apenas passaporte valido até Novembro/2018. Caso haja
mudanças por parte das autoridades consulares, as informações serão repassadas ao grupo de imediato.
Os participantes da viagem poderão ter a sua imagem reproduzida e utilizada em fotograﬁas, vídeos de
recordação, material impresso de divulgação e também nas redes sociais dos organizadores e de outros
passageiros.
Não é necessário ter toda a documentação pronta (passaporte) para se inscrever na viagem. A inscrição
pode ser realizada normalmente, para garantir o lugar, enquanto se providencia a documentação de
viagem do passageiro. Daremos todas as orientações.
A Viagem Psicanalítica com PontoLacaniano é uma viagem temática formatada para pessoas comuns,
interessadas em cultura, autoconhecimento, viagens em geral, admiradores da obra de Freud.
A linguagem utilizada nas palestras e tours temáticos não será técnica. Não se trata de uma viagem
direcionada apenas para proﬁssionais ou estudantes de Psicanálise e áreas aﬁns.

pontolacaniano

Sobre Flávia Albuquerque
Flávia Albuquerque é psicanalista lacaniana, nascida na cidade de Nova Friburgo, região serrana do
Estado do Rio de Janeiro.
Frequentou a faculdade de Letras da UFF, graduou-se em Fonoaudiologia pela Escola Superior de
Ensino Helena Antipoff (Faculdades Pestalozzi) e teve conhecimento da Psicanálise em seu estágio
obrigatório.
Deu início à sua análise pessoal em 1999, começou seus estudos de Freud e Lacan por conta
própria e depois, em grupos de estudo com outros psicanalistas.Imediatamente após a faculdade,
engajou-se na Pós-Graduação em Teorias e Técnicas da Clínica Psicanalítica da mesma instituição
e ingressou como membro de uma escola de psicanálise lacaniana.
É associada ao Corpo Freudiano Escola de Psicanálise Seção Rio de Janeiro, atende em consultório
particular há 16 anos, atualmente nas cidades de Niterói - onde reside - e São Paulo. Ministra cursos,
seminários, palestras e grupos de estudo para os interessados em psicanálise desde 2006.
Foi a idealizadora do evento Simpósio de Psicanálise de Niterói – RJ, em novembro de 2008 com o
tema: "Nas veredas da psicanálise"; em novembro de 2009 com o tema: "Sexualidade: sexuação e
escolha de objeto" e em setembro de 2013 com o tema "A psicanálise, ainda? Clínica e
contemporaneidade".
Sempre de mãos dadas com a ousadia de fazer chegar ao grande público o conhecimento da
existência da Psicanálise através das redes sociais, desde os tempos do extinto Orkut, passando
pelo Facebook e Periscope. Atualmente, privilegia ser bastante atuante no Snapchat Pontolacaniano
e no Instagram homônimo.

Flávia Albuquerque
Palestra : Qual Lugar para o amor no Séc. XXI
23/09/2017
Teatro Eva Herz - Livraria Cultura | São Paulo /SP
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