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Editorial 
[...] nunca tenho certeza, se estou percorrendo o quarteirão do 

deserto, ou algum deserto em mim. (Manoel de Barros, 2001) [1] 

  

 Neste mês de julho de 2020, em meio a pandemia - que já 

dura quatro meses - pode-se afirmar que uma nova ordem 
mundial se instala, “sem retorno” marcada, principalmente, pelo 
ambiente virtual, que veio “para ficar” em quase todos os 
âmbitos. Em relação à Psicanálise, tanto as transmissões quanto 
os atendimentos on-line, se configuram em uma “escolha 
forçada”, convocando-nos, a “aprender a fazer” rápido isso. O 
poeta pantaneiro indaga porque é preciso andar tão depressa, se 
a gente só chega ao fim quando o fim chega! [2] Desculpe nobre 
poeta, mas essa nova forma de manter vivo o funcionamento da 
Psicanálise, está enlaçada à pressa - porém, sem “atropelos”. 
Diante desse vazio desértico que a pandemia insiste, a Seção 
Leste Oeste (em formação), seguirá seu programa de atividades 
no 2º semestre, com um “quarteirão” enorme a percorrer...  

 Na 1ª semana de agosto, retomaremos as Atividades de 
terça-feira – ainda transmitidas via Zoom - sendo duas 
coordenadas pelo Conselho-SLOf (04/18) e duas pela diretoria-
SLOf (11/25). Nessa última teremos uma das Preparatórias para 
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 Temos aqui o nosso boletim  
INFOSLOF, mais uma vez. 
 Como muitos sabem, a 
primeira idéia deste informativo foi 
iniciar uma comunicação entre a 
nova Seção da Escola Brasileira de 
Psicanálise, Seção Leste-Oeste (em 
formação) e seu público local. 
 Pudemos, com um esforço 
de poesia, abrir um diálogo profícuo 
em torno de vários temas candentes 
e nos manter causados pelo desejo 
de saber, mesmo durante estes 
últimos meses tão áridos para todos. 
Também nos projetamos em direção 
às nossas primeiras Jornadas. 
 Avançamos.  
 Assim sendo, a Diretoria da 
SLOf decidiu dar alguns passos à 
frente, ousar ir mais longe e pensar  
u m n o v o b o l e t i m q u e s e r á 
apresentado no próximo número.  
 Aguardem.  
…………………………………….. 
Bartyra Ribeiro de Castro 
Diretora de Biblioteca 
Seção Leste-Oeste (em formação)

INFOSLOF 
№ 02 | Ano I 
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as “1as Jornadas SLOf: Como se forma um analista.” e uma 
Noite de Biblioteca respectivamente. Teremos também alguns 
Seminários ao próprio risco conduzidos por Membros da SLOf-
EBP.  

 A agenda completa seguirá abaixo e, também, as 
orientações de produção de textos aos interessados em 
apresentarem trabalhos nas Primeiras Jornadas SLOf-2020 - 
encaminhadas pela Comissão Científica - e, em primeira mão, o 
cartaz para divulgação. 

 No próximo número, com novo visual, já teremos o 
Argumento, os eixos temáticos e algumas entrevistas com 
membros da EBP, enodadas ao tema da formação do analista.  

 Nesse momento pandêmico, a diretoria-SLOf deixa o 
convite a todos a atravessarem conosco o deserto “infamiliar”, 
uma convocação à invenção, a aprender a fazer frente ao atual 
“Desamparo e infamiliaridade, sentimentos do norme/mâle.” [3]  
 Avante! 

NOTAS 

[1] BARROS, M. (2001) Miudezas. In: Tratado geral das 
grandezas do ínfimo. R J: Record, 2001, p. 39. 
[2] BARROS, M. (2001) A tartaruga. Op. cit., p.33. 
[3] Argumento do XXIII EBCF: O feminino Infamiliar-Dizer o 
indizível. In: Boletim Infamiliar: zero.  
Site: http://www.encontrobrasileiro2020.com.br/boletim/ 
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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 

………………………………………. 
As imagens desta edição  são 
paisagens capixabas. 

Pg 1 -  Praia de Itaúnas 
Pg 2 -  Convento Da Penha em 
            Vila Velha 
         

http://www.encontrobrasileiro2020.com.br/boletim/
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Agenda  Agosto/2020 

•   Atividades das terças-feiras (20h00): 

Dia 04 
 “O lugar e o laço" - Cap V  (A trajetória analítica) - Seminário de Orientação Lacaniana 
Apresentação: Renato Carlos Vieira - EBP/AMP 

Dia 11 
Atividade preparatória para a I Jornada SLOf 
Apresentação: Ruskaya Rodrigues Maia - EBP/AMP (Comissão Científica da I Jornada) 

Dia 18 
“O movimento do passe em Lacan" 
Apresentação: Alberto Muta - EBP/AMP 
Coordenação: Elisa Alvarenga - EBP/AMP 
  
Dia 25 
“ Atendimento on-line e a função do corpo na sessão analítica” - Noite de Biblioteca 
Apresentação:  Iordan Gurgel -  AME da EBP-AMP 

• Seminários ao próprio risco: 

Dias 08 e 21 – às 20h 
“A clínica psicanalítica. O sintoma” - Seminário Clinico  
 on-line (GO) 
Responsável: Denizye Zacharias - EBP/AMP 

Dias 13 e 27 – às 20h 
“A clínica das amarrações e o Laço entre nós” - Seminário Clinico  
 on-line (DF e GO) 
Responsável: Ordália Alves Junqueira - EBP/AMP 

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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 Caros colegas, 

 A Seção Leste Oeste em formação pretende realizar suas Primeiras Jornadas nos dias 9 e 10 de 
outubro de 2020, sobre o tema “Como se forma um analista”, tendo como convidado Romildo do Rêgo 
Barros. Essas Jornadas contarão com uma Conferência de nosso convidado e mesas de trabalhos de Cartéis, 
seja sobre o tema proposto, seja sobre outros temas que vocês estejam trabalhando em Cartéis.  

  A Comissão Científica das Jornadas vem convidá-los a enviar trabalhos, até o dia 7 de setembro de 
2020. Eles deverão ter até 6000 caracteres, Times New Roman corpo 12, incluindo espaços e notas de 
r o d a p é , c o m e s p a ç o e n t r e l i n h a s 1 , 5 . E d e v e r ã o s e r e n v i a d o s 
para elisalvarenga@gmail.com e psico.rdom@terra.com.br para serem avaliados por essa Comissão, 
contando com a possibilidade de dialogar com um de seus membros. 

  Esperando que se entusiasmem por essa proposta, aguardamos seus trabalhos. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Elisa Alvarenga (coordenadora),  Carla Serles, Ruskaya Maia e Denizye Zacharias (membros da Comissão 
Científica das Is Jornadas da SLOf) 
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