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Editorial 

 Eis aqui o numero UM, que é o segundo Boletim da Seção Leste-Oeste da 
Escola Brasileira de Psicanálise. 

 No ZERO, em seu Editorial, nosso Diretor Rômulo Ferreira da Silva lança a 
pedra fundamental da nossa Seção, relembrando que o caminho que se impõe, 
os primeiros passos, serão norteados pela necessidade fundamental de ressoar o 
UNO da Escola nesse ambiente já previamente múltiplo do contexto brasileiro.  

 A amplidão geográfica sempre foi um fator que se impôs na rotina da EBP, o 
que requer um esforço a mais, necessário na sustentação do discurso analítico e 
a consequente presença da Escola de Lacan no território brasileiro.  

 Inserida nessa dimensão continental a Escola de Lacan diverge paisagens, 
muda de clima, carrega sotaques e sonoridades diversas, altera o cardápio, 
muda de roupa na mesma estação, contudo, sempre preserva a mesma estrutura 
que, ancorada no trabalho decidido dos seus Membros sustentam o trabalho de 
transmissão do ensino de Lacan.  

 Essa unidade é efetivada na observação constante da referência clínico-
conceitual com o ensino de Jacques Lacan e a bússola interpretativa constante 
de Jacques Alain-Miller. 

 Nesse contexto a SLOf “ensaia fazendo” seus primeiros passos na casa EPB.  

 Já percorre as distâncias com precoce desenvoltura nesse seu primeiro ano. 

 Campo Grande, Goiânia, Vitória e eventualmente Brasília ladeiam seus 
quintais analíticos todas as noites de terças-feiras. Tem sido assim.  
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Amor à paisana 

suba e desça uma paisagem inteira 
componha versos à beira d’água 
mergulhe cinzas num balde de 
almas 
enlouqueça as ideias mais estáveis  
e  
antes de descansar 
meça a intensidade 
do rosto que ficou 
e da força que te puxa 
para o centro do mundo 
………………………………. 
Dora Ribeiro 

Nascida em Campo Grande, no então 
Mato Grosso,  em 1960, viveu mais de 
20 anos em Portugal. Recentemente, 
mudou-se para a China, numa aparente 
radicalização de seu temperamento 
errante e da condição de estrangeira
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 Reunimos muita gente nas janelas virtuais durante as conversações 
analíticas. 

 Desse modo estamos inventando nascer nesses tempos inseguros e nefastos.  

 Não bastasse a pandemia do vírus, enfrentamos também uma realidade 
social marcada por desigualdades e preconceitos cronificados por antigas e 
recrudescentes endemias éticas, políticas e econômicas. 

 Dois mil e vinte tem sido até aqui um ano improvável, não impossível, 
como demonstram os fatos. Um ano que ainda não teve tempo de se debruçar 
sobre suas metas e objetivos. Estamos todos sob o efeito de proposições 
urgentes, imprevistas, provisórias... 

 Acumulamos cancelamentos, remanejamentos e reestruturações. Vivemos 
um regime de postergações forçadas, de amanhãs que não chegam, de auroras 
retardadas. 

 Ao sustentarmos uma Escola de Psicanálise, por efeito, sustentamos um 
saber que prova o Outro furado, eclipsado, inexistente, contudo, não 
dispensado. Paradoxalmente, o Outro deve fazer presença tabular na 
sustentação dos laços, ser destino seguro na aposta constante na cultura e 
fraternidade das línguas como cimento da civilização.  

 Na contramão da leitura geral (sempre o melhor sentido para os analistas), 
nós da SLOf mantemos a estranha preguiça de não desistir de encurtar 
distâncias e manter vivo o discurso analítico junto aos demais da Escola 
Brasileira de Psicanálise.  A insistência é a condição da consistência. Sabemos 
disso por Miller.  

Boa leitura! 

Ary Farias 
Diretor	de	Cartéis	e	Intercâmbio 
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Diretor Geral: 
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Diretora Secretária-Tesoureira: 
Ordália Alves Junqueira 
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Diretora de Biblioteca: 
Bartyra Ribeiro de Castro 
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Agenda Junho/2020: 

•   Atividades das terças-feiras (20h30): 

Dia 02 
 “O lugar e o laço”  - Seminário de Orientação Lacaniana 
Responsável: Fábio Paes Barreto 
  
Dia 09 
“Como se forma um analista"  - I Jornada SLOf 
Responsável: Ordália Alves Junqueira 

Dia 16 
Atividade preparatória para o XXIII Encontro Brasileiro do Campo Freudiano 
Responsável: Sérgio de Castro 
  
Dia 23 
Noite do Cartel 
Responsável: Ary Farias 
……………………………………………………………………………. 

•  Seminários por conta e risco: 

Dias 04 e 18 – 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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