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"O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 
Caminhando e semeando, no fim terás o que colher” 

Cora Coralina 

 É em uma caminhada que nós nos apresentamos, a Seção Leste-
Oeste, sua (em)formação, sua origem, seu destino.  

 Este número abre nosso boletim informativo, nosso InfoSLOf, 
com o objetivo de reunir em um só corpo, as atividades desta Seção em 
formação, que a nova geografia, definida pelos Membros da EBP em 
Assembleia, abril de 2019, reuniu em uma aposta de trabalho. 

 Como aproximar o litoral, o cerrado, o pantanal, o planalto 
central? Como reunir a seriema, o caburé, a gaivota e o tuiuiú? Como 
fazer Um com aqueles, de origens tão diversas, de passados tão 
distintos, com perspectivas tão diferentes? O que importa é o 
funcionamento e para onde vamos em nossa caminhada. 

 É nisso que configuramos o nosso desafio que reunimos neste 
informativo. 

 Em tempos de isolamento doméstico, de um real ameaçador  
que nos espreita lá fora, aqui dentro, seguimos como podemos, mas, 
em frente. A arte nos ajudará nos antecipando, com Cora Coralina, 
Emmanuel Marinho, Elisa Lucinda, Kátya Chamma, Manoel de 
Barros, entre tantos, cujas letras podem desenhar alguns caminhos a 
seguirmos. 

Bartyra Ribeiro de Castro – Diretora de Biblioteca da SLOf 
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EDITORIAL  
Temo s aq u i o p r i me i r o b o l e t i m 

informativo da Seção Leste-Oeste (em formação).  
O trabalho de formação dessa nova Seção 

da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) tem 
avançado conforme permitem as condições que a 
constituem. Vitória, Campo Grande, Goiânia, e mais 
recentemente, Brasília, são as localidades nas quais, os 
membros da EBP/AMP -Associação Mundial de 
Psicanálise, vivem e praticam a psicanálise.  

Frente ao desafio de instituir um 
funcionamento unificado, a partir do trabalho 
instaurado há anos em torno da Orientação Lacaniana 
nesses locais, foram mobilizadas várias ações; desde 
as reflexões, ainda em curso, sobre o destino das 
Associações que deram sustentação legal para o 
funcionamento das ex-Delegações, até o investimento 
financeiro e libidinal da EBP, via Diretoria e 
Conselho. 

Estamos verificando as movimentações do 
entorno da Seção, para além de seus membros, 
apostando na experiência de Escola, da constituição do 
Um de uma Seção que surge em meio à pandemia que 
ameaça a todos. 

Trata-se de um fenômeno oriundo da 
globalização, que impõe à psicanálise invenções 
ousadas para que a tecnologia, os gadgets produzidos 
pela ciência, em conjunção com o capitalismo, não 
coloquem a subjetividade em segundo plano. 

É na contingência da pandemia que impõe 
o isolamento, e nos obriga a determo-nos nas vias 
tecnológicas, a fim de manter o trabalho em torno da 
psicanálise, que a SLOf inicia sua formação.  

Sigamos as ondas advindas desse real da 
natureza que nos acomete! 

É fundamental que surja o Um da Seção 
para que, no múltiplo que constitui o conjunto da EBP, 
a SLOf possa contribuir para o Um da Escola de 
Lacan. 

Agradeço a Bartyra Ribeiro de Castro, 
diretora de Biblioteca da SLOf, pela concepção do 
InfoSlof, pelo entusiasmo em fazer circular um tanto 
do trabalho que está sendo realizado, assim como ao 
diretor de Cartéis e Intercâmbio, Ary Farias, e à 
diretora Secretária-Tesoureira, Ordália Junqueira, 
pelas participações ativas na constituição de nossa 
Seção, incluindo esse Boletim que nos chega! 

Informem-se e participem! 

Rômulo Ferreira da Silva 
Diretor Geral da SLOf 

INFOSLOF 
Edição zero | Ano I 
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Agenda Maio/2020: 

•  Atividades das terças-feiras (20h30): 

Dia 05 
 “O lugar e o laço”  - Seminário de Orientação Lacaniana 
Responsável: Cristiano Pimenta 
  
Dia 12 
"A Escola de Lacan"  
Responsável: Rômulo Ferreira da Silva  

Dia 19 
“A supervisão: Lacan  em 1953 e 1975” 
Responsáveis: Elisa Alvarenga 
  
Dia 26 
“O vazio faz sinal do real” - Noite de Biblioteca 
Responsável: Denizye Zacharias 
……………………………………………………………………………. 

• Seminários por conta e risco: 

Dias 07 e 21 – às 20h 
“A clínica das amarrações e o Laço entre nós” - Seminário Clinico  
 on-line (DF e GO) 
Responsável: Ordália Alves Junqueira 

Os demais seminários estão suspensos por tempo indeterminado por 
conta das restrições sanitárias vigentes.  
…………………………………………………………………………. 

Todas as atividades estão no horário de Brasília.
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Quem somos 

Diretor Geral: 

Rômulo Ferreira da Silva 

Diretora Secretária-Tesoureira: 
Ordália Alves Junqueira 

Diretor de Intercâmbio e Cartéis: 
Ary Farias 

Diretora de Biblioteca: 
Bartyra Ribeiro de Castro 

Conselho da SLOf 

Elisa Alvarenga (Presidente) 
Renato Carlos Vieira (Secretário) 
Cristiano Alves Pimenta 
Fábio Paes Barreto 
Geraldo Alberto Viana Murta. 
Tania Regina Anchite Martins 

Comissão de Publicação 

Denizye Zacharias 
Lucas Fraga Gomes 
Ricardo Rezende 
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