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NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos

Nos dois últimos meses, envolvidos pelo acontecimento das XXVII Jornadas da Seção Rio e do ICP RJ
sobre Exílios: sinthoma, corpo e território, interrompemos o envio do Letrear e demos passagem ao Rastros,
Boletim que foi cuidadosamente preparado pela comissão de divulgação e mídias das Jornadas e que
circulou entre nós com muito material sobre o evento e  excelentes textos sobre o tema dos Exílios. Se
você tiver perdido algum número do Rastros pode acessar por aqui.

Retomamos agora o Letrear trazendo os textos que foram apresentados nos dois últimos Seminários de
Orientação Lacaniana sob a coordenação do conselho da Seção e no último encontro do Seminário
clínico que foi coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros.

Trazemos também notícias dos lançamentos de Latusa, que aconteceu durante as jornadas com a
apresentação de Cristina Frederico, e dos Arquivos da Biblioteca, que coincidiu com a atividade de
encerramento do ano. Foi uma noite de confraternização que contou com presença da comunidade da
Seção Rio e com falas muito especiais da comissão de biblioteca coordenada por Andréa Vilanova,
encerrando um ano de trabalho intenso e muitos desafios. Nessa noite foi possível perceber o quanto a
força do nosso coletivo foi essencial para a travessia desse período de tantas mudanças e tantas
incertezas.

Em breve vocês receberão um Letrear com textos de colegas que testemunham ressonâncias das
Jornadas e com a programação para o próximo ano.

Em nome da diretoria desejo a todos um fim de ano com muita saúde, força e coragem!

ACONTECEU NA SEÇÃO
Dia 05/10 – Seminário de Orientação Lacaniana

O passo do passe, do desejo à invenção

   

https://ebp.org.br/rj/eventos/eventos/xxvii-jornadas-exilios-boletim-rastros/


O Passo do passe: Do desejo à invenção

Por Ana Tereza Groisman

Continuamos com nossa leitura do curso de Miller: O lugar e o laço, de 2000. Dessa vez nos dedicamos
apenas a uma lição do curso: a aula XIX: “As três versões do passe” que, como vocês puderam ler, dá
margem a inúmeras abordagens e leituras, Angela escolheu se dedicar a falar do passe do falasser e do
entusiasmo que se espera ao final da análise. Eu, a partir da leitura, fui fisgada pela pergunta que inspirou
o título da nossa atividade de hoje: “Em que medida a Escola, como conceito, segue o passo do passe?”
Na tradução em português, me parece que o jogo de palavras entre passo e passe foi perdido, sendo
traduzido por: “estaria à altura do passe”. Decidi manter o jogo proposto na versão em espanhol por
considerar importante esse passo que constitui um ato que define um novo horizonte para a psicanálise
desde então. [Leia +]

“Versão do Passe na perspectiva do Sinthoma”

Por Angela Batista

“Com o último ensino, trata-se de inventar um escrito que possa servir.” Mi�er
“O Tango é um pensamento triste que se pode  dançar” Discépolo Deluchi

Inicialmente tomo essas duas frases para pensar o que é um psicanalista a partir da versão do Passe no
Último ensino de Lacan.

Pergunto, então, sobre o parceiro do psicanalista, com quem ele joga uma partida chamada psicanálise.
Nesse sentido, o que chamamos de clínica é o real como impossível de suportar. [Leia +]

Dia 19/10 – Seminário Clínico

 

Prática da Angústia II
Seminário Clínico da EBP-Rio

Coord: Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros
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https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/#sol_outubro_001
https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-de-orientacao-lacaniana/#sol_outubro_002


Marcus: Estamos aqui para um último encontro dessa sequência. Segunda sequência do Seminário
Clínico deste ano, que intitulamos a prática da angústia.

Lembro a vocês que selecionamos a lição 12 do Seminário 10 para abordar a angústia tal como Lacan a
traz em seu ensino. Foram três encontros. [Leia +]

Dia 26/10– Preparatória para as XXVII Jornadas

 

   

Dia 27/11– Lançamento da Latusa

 

https://ebp.org.br/rj/ensino/seminarios/seminario-clinico-sonho-e-tempo/#sem_clinico_outubro


Caros colegas, é com prazer que anunciamos a pré-venda do e-book da revista Latusa, n. 25. Ele será
lançado no dia 15 de janeiro, mas a compra pode ser realizada desde já pelo novo site de Latusa. É só

clicar no link:
https://www.ebp.org.br/rj/latusa

Dia 07/12 - Seminário de Orientação Lacaniana

O analista e a prática da poesia

Por: Maria Silvia G. F Hanna

Sobre O SOL e o ano pandêmico.

Hoje caberá a Angélica Bastos e a mim trazermos algo do que extraímos a partir da leitura do Curso de
J.-A Miller: El lugar y el laço (2000-2001), capítulo 20, intitulado: A prática da poesia. Logo depois
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http://www.ebp.org.br/rj/

https://www.facebook.com/EBP-Rio-454422921234687/

conversaremos com todos aqueles que se animem. Lembro que O seminário de Orientação Lacaniana
teve um primeiro encontro no mês de março na sede da Seção sobre o curso de Miller: Extimidade.
Logo veio o confinamento. [Leia +]

Prática e esforço de poesia.

Por Angélica Bastos

Neste último encontro do ano de 2020 do Seminário de Orientação Lacaniana  “Prática da Psicanálise em
tempos de Pandemia”, agradeço especialmente a Maria Sílvia, companheira de Conselho, interlocutora e
parceira na apresentação de hoje, e a Ruth Cohen, que gentilmente aceitou a incumbência de coordenar
a mesa. [Leia +]

Dia 14/12 – Lançamento Arquivos

Uma nota sobre a edição de Arquivos da Biblioteca 16

Por Andrea Vilanova

Mais uma edição segue fazendo série com os números publicados desde 1997. Ao mesmo tempo, coloca-
se fora da série por ser a primeira edição digital, e por ter sido construída inteiramente a partir de
encontros virtuais, nesses tempos de isolamento social. [Leia +]

 

 

Créditos:
Comissão de divulgação, mídias e audiovisual da Seção Rio: Sandra Landim (coordenação), Carolina
Dutra, Gisele Araújo, Leonardo Nascimento Lacerda, Mariana Pucci e Marina Morena Torres.
 
 
ANDAMENTO DO ICP
Algumas palavras ainda…

Encerro este difícil ano de trabalho dizendo algumas palavras sobre seu percurso. Constatei que a
diretoria começou o trabalho em 2020 animada, tomando este período como um momento de
rearrumação, realinhamento, renovação. Escrevi assim, no relatório anual.

Apostamos, mais uma vez, no ensinamento de Lacan, ao dizer que “só se instituiu o novo no
funcionamento”. O Instituto funciona porque tem, desde sua fundação, uma abertura para esse novo.
Isso quer dizer que, a cada proposta, para seu funcionamento algo se mantém, temos uma rotina, mas
estamos atentos, para sempre que for possível, renovarmos a fórmula.
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Não tínhamos a menor ideia, naquele momento, do alcance e da força que seria exigida de nós para
colocar essa aposta em andamento. Já no início do ano, Vicente se afastou para começar o tratamento
que o levaria embora definitivamente em julho. Em março, entramos na quarentena, que impediu que o
trabalho se mantivesse presencial. Foi um período muito duro e difícil. Inventamos, sem saber como –
ainda é cedo para tirar todas as consequências – um funcionamento possível para sustentar nossa
proposta. Agradeço imensamente à diretoria, em especial à Tatiane Grova, Maria Antunes e Ruth
Cohen, que estiveram, decididamente, pensando e agindo para seguirmos. Agradeço também aos
participantes de cada comissão, a saber: a de Núcleos, Lourenço Astúa de Moraes e Paula Legey; a de
Ensino, Thereza de Felice, Mariana Pucci, Jeanne Marie; e a de Divulgação e Mídia, Ana Luisa Rajo,
Luiza Sarrat Rangel, Larissa Pinto Martha, Renata   Gérard Bondim, Francisca Mentha, Gustavo
Corinto da Silva. 

Conseguimos iniciar o semestre em abril, com o Ciclo fundamental, os Núcleos retornaram em maio e o
Primeiras lições em julho. Como Ruth vai assumir a diretoria-geral da Seção Rio no próximo ano, José
Marcos Moura se uniu a nós. Em setembro, Doris Diogo, que já estava na Comissão de ensino, assumiu
a coordenação. Agradeço muito a José Marcos e a Doris pela disponibilidade e responsabilidade. Em
especial à Ruth Cohen que com sensibilidade e com decisão pelo trabalho, teve uma participação
relevante.  

Temos um Instituto porque temos Escola. Isto quer dizer que são os membros da Escola e seus
princípios que sustentam o Instituto. Essa articulação não se dá sem tensão, mas aprendi com essa
experiência que quanto mais essa parceria puder ser sustentada, mais libido, que é nosso capital,
circulará. 

A Escola sustenta o Instituto epistemicamente e o Instituto sustenta financeiramente a Escola, numa
topologia borromeana onde dentro e fora fazem uma dobradiça e não uma oposição. Podemos cobrar
pelos cursos, mas precisamos de membros de Escola disponíveis para ministrá-los. Nesses tempos, em
que trabalhamos com um formato que não era o nosso, precisamos acolher as dificuldades próprias a
essas inovações em relação aos colegas que se disponibilizaram a dar aulas e também acolher a frustração
dos alunos, segundo as próprias palavras deles, pela falta da presença. Agradeço imensamente aos meus
colegas membros de Escola que estiveram presentes e, também aos coordenadores de Núcleos. Sei que
não foi fácil seguir.

Entre muitas questões, que ainda permanecem, destaco duas que estiveram presentes no nosso
horizonte e que dizem respeito a qual é a nossa responsabilidade com o percurso proposto no ICP.
Como causar o desejo de cada um em tomar para si uma orientação dentro da psicanálise, no sentido de
poder articular teoria e prática, produzindo efeitos na vida e na clínica de cada um?

A outra questão é correlata a essa: como fazer para que a transferência com a psicanálise possa se
transformar, quem sabe, em transferência de trabalho dirigida à Escola? Estamos vivendo tempos
dispersos, são oferecidos muitos cursos de psicanálise online. Esse fator exige de nós, já que o interesse
em saber mais sobre o Instituto tem aumentado, um acolhimento não anônimo, para acolher e
esclarecer. Tivemos uma grata surpresa quando recebemos 51 pedidos de inscrição de novos interessados
no Ciclo fundamental. Ainda não sabemos muito sobre os efeitos de formação que poderemos extrair
dessa experiência online. Temos muita informação, contemplação nas telas, mas ainda é cedo para
concluir algo sobre o efeito de formação. Podemos dizer, até o momento, que a transferência endereçada
ao Instituto está presente.

Miller em sua tese sobre os Institutos se pergunta sobre a necessidade de existência dos Institutos. Ele
fala da diferença de funcionamento da Escola e do Instituto, colocando como um desafio para o
Instituto a dialética do saber em psicanálise. O saber nunca está pronto, finalizado; um ponto abre uma
série. Há sempre um desencontro entre o saber suposto e o saber exposto. Miller chega a dizer que o
saber exposto, presente no Instituto, faz barra ao saber suposto, que, muitas vezes, corrói o discurso
analítico na Escola, já que pode fechar-se sobre si mesmo. A pesquisa em psicanálise, pesquisa clínica,
que está situada no Instituto e que pode dar provas da presença da psicanálise no mundo não se dá,
portanto, sem referência à Escola.

Essas breves palavras têm como objetivo agradecer e renovar o desejo para o próximo ano em relação ao
trabalho no Instituto. Em meu nome e no de toda a Diretoria esperamos que as festas de fim de ano
possam se realizar para cada um em um clima alegre, onde a amizade e o amor estejam presentes.

Boas festas e até 2021!!!

Paula Borsoi - Diretora do ICP-RJ



http://www.icprj.com.br

https://www.icprj.wordpress.com/

https://www.facebook.com/institutodeclinicapsicanaliticarj

 
Créditos:
Comissão de Publicação e divulgação: Maria Antunes Tavares (coordenação), Ana Luisa Rajo, Francisca
Menta, Gustavo Corinto da Silva, Larissa Pinto Martha, Luiza Sarrat Rangel, Renata Gérard Bondim
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