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BOLETIM 011 - 1 DE MAIO/2020

NOTA DA DIRETORIA
Por Andréa Reis Santos
Queridos colegas,
Este é o primeiro Letrear depois do adiamento das nossas atividades, em meados de março, por
conta do isolamento social. O intervalo de quase um mês e meio foi necessário para que pudéssemos
nos orientar minimamente diante dos efeitos da pandemia. É um momento inédito e cheio de
paradoxos: con inados e ao mesmo tempo fazendo existir novas formas de conexão, nos mantemos
desde o início da pandemia em um trabalho intenso em parceria com as instâncias para viabilizar o
funcionamento da Escola. Temos tido encontros virtuais quinzenalmente entre diretoria e conselho
da Seção Rio, e também reuniões quinzenais da Diretoria Geral da EBP, que inclui os diretores de
todas as Seções, além das reuniões regulares da diretoria atual e do cartel formado por ela.
Trabalhamos para encontrar os meios de seguir com o ensino e a transmissão que se faz na Escola,
levando em conta as contingências do momento. Não se trata apenas de passar a transmitir os
seminários que seriam presenciais, mas de fazer existir a Escola, sua lógica, sem a presença habitual
dos que compõem nossa comunidade, exigindo novos modos de presença. Essa suspensão radical da
rotina institucional tem produzido muitas consequências interessantes, entre elas uma certa
desacomodação que desa ia e interroga nosso desejo de Escola. É com que ele que contamos mais do
que nunca para seguir em frente.
Depois desse tempo de elaboração coletiva, é uma alegria poder anunciar a vocês a retomada dos
nossos seminários institucionais, mesmo que ainda por meios virtuais. Preparamos um novo
calendário para os três próximos meses, que está divulgado abaixo na agenda atualizada. O convite
para cada uma delas chegará por e-mail, meia hora antes da atividade a todos os membros,
aderentes, correspondentes, além dos frequentadores da Seção Rio que se cadastraram no
MailChimp. Se você participa das atividades da Seção ou deseja participar e ainda não se cadastrou,
cadastre-se aqui:
https://ebp.us20.list-manage.com/subscribe?u=f179dcc25fcaf6f8f7a84c1e7&id=06dd3b784b.
Se tem alguma dúvida sobre seu cadastro escreva para ebprio@ebprio.com.br
Nessa edição trazemos ainda notícias da conversação de membros que aconteceu no dia 20 de abril,
um comunicado da diretoria de cartéis e intercâmbio, e três excelentes contribuições de membros da
Seção sobre o momento atual: Heloisa Caldas nos fala sobre suas re lexões a respeito do trabalho
online, Stella Jimenez trata da pandemia como a “chegada nas nossas vidas do um pedacinho de real”
e fala também das diferentes formas de tratar a contingência e suas conseques. E Maricia Ciscato
inaugurando a rubrica que passará a comentar as publicações sobre os tempos de pandemia, com
um belo texto sobre as contribuições recentes de Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros a
Correio express.

ACONTECEU NA SEÇÃO
No dia 20 de março “reabrimos” o ano com uma nova conversação de membros, organizada em
parceria pela diretoria e pelo conselho da Seção, coordenada por mim e por Ondina Machado. Foi
uma ótima noite de trabalho que reuniu 44 membros e aderentes da Seção em torno da psicanálise
nesses tempos de pandemia. O ponto de partida da conversa foram dois textos recentes de Miquel
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Bassols que nos ajudaram a pensar sobre a natureza do real que se apresenta nessa pandemia.
“Coronavírus: A lei da natureza e o real sem lei” e “O que podemos encontrar no inal do túnel?”.

Notícias da Diretoria de Cartéis e Intercâmbio
Por Ana Tereza Groisman
Prezados colegas,
Em tempos de isolamento dos corpos, nunca estivemos tão conectados, conectados à clinica num
esforço de trabalho incessante para que a psicanálise não se deixe con inar e conectados à Escola
para que ela siga funcionando como um lugar de endereçamento e de recolhimento das questões que
sempre surgem em momentos de crise e orientam nossa formação.
O Cartel segue irme como um dispositivo privilegiado para acolher e dar encaminhamento às
questões singulares que brotam a partir da prática clínica, do estudo teórico e das mais diversas
experiências atravessadas pela psicanálise. O órgão de base criado por Lacan, quando se endereça à
Escola constitui um organismo forte e saudável pronto a enfrentar as intempéries da vida.
Esperamos que todos estejam bem e encontrem maneiras de seguir com o trabalho cartelizante.
Para quem tiver interesse em formar um Cartel:
https://www.ebp.org.br/carteis-e-intercambios/procura-se-cartel/ se precisar de ajuda, a diretoria
de Cartéis e intercâmbios se coloca à disposição.
Para quem já estiver em trabalho,
não deixe de inscrever seus cartéis no site da
Escola https://www.ebp.org.br/carteis-e-intercambios/inscreva-seu-cartel/ é muito importante
que os membros e cartelizantes se mantenham conectados à Escola Brasileira de psicanálise.
Um forte abraço,
Diretoria de Cartéis e Intercâmbios da Seção Rio

Algumas re lexões sobre a psicanálise no trabalho online.
Por Heloisa Caldas
A experiência online, seja a especí ica da sessão de análise, seja a da Escola nas discussões teóricas e
clínicas, ainda tem muito a nos ensinar. Para começar porque é muito precário se valer do mínimo do
corpo, olhar e voz, que as telas e áudios transmitem, para fazer operar alguma transferência. [Leia +]

A vingança do vírus
Por Stella Jimenez
J. -A. Miller, na aula de 25 de maio do Seminário O Ser e o Um, citando o que Lacan disse no
Seminário 23 sobre Adão e a bactéria, comenta: “Tentarei dar sentido ao apólogo que ele (Lacan)
apresenta no começo, quando ele evoca a criação dita divina e a história dos nomes que se teriam
pedido a Adão para dar às espécies animais. E ele destaca o seguinte: a bactéria não foi nomeada.
Pois bem, isso signi ica dizer que há existências que não têm nome, não têm signi icante, embora
sejam igualmente reais.” [Leia +]

Por onde andará nosso desejo
Breve comentário tecido, a convite da Diretoria da Seção-Rio, sobre os textos de Romildo do Rêgo
Barros e de Marcus André Vieira publicados, nos números extras 04 e 09, da Correio Express.
Por Maricia Ciscato
“Qual o desejo de um vírus?” “um vírus não deseja..., se espalha”, a irma Romildo do Rêgo Barros em
um breve texto1 publicado no quarto número extra da Correio Express, revista eletrônica da EBP que
tem circulado nas últimas semanas com uma série dedicada a recolher decantações dos colegas
neste momento em que a pandemia causada pela COVID-19 desmonta nosso modo conhecido de
trabalho. [Leia +]
1 Rêgo-Barros, R. “Nós e o vírus”, https://www.ebp.org.br/correio_express/2020/03/22/nos-e-o-virus/
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Agenda

Se você participa das atividades da Seção ou deseja participar e ainda
não fez seu cadastro, faça agora:
https://ebp.us20.list-manage.com/subscribe?u=f179dcc25fcaf6f8f7a84c1e7&id=06dd3b784b .
Se tem alguma dúvida sobre seu cadastro escreva para ebprio@ebprio.com.br

http://www.ebp.org.br/rj/
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https://www.facebook.com/EBP-Rio-454422921234687/

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
Caros alunos,
Gostaríamos de iniciar este comunicado lembrando a conhecida ideia de Lacan, encontrada na
“Proposição de 67”, na qual convoca os psicanalistas ao dever de responder à altura dos impasses
subjetivos de cada época. Isso foi às vésperas do que icou conhecido como o “Maio de 68”. Lacan, aí,
vai na contramão tanto do discurso do mestre (de vertente conservadora), quanto da utopia
revolucionária. A liberdade almejada por esses últimos não estava imune à responsabilidade dos
mecanismos da crescente segregação vindoura.
A segregação antecipada por Lacan era, então, a palavra de ordem a ser tomada como
responsabilidade ética dos analistas de Orientação lacaniana, diante da união do discurso capitalista
com a ciência no grande mercado global... Entretanto, nem os mais fecundos prognósticos aí contidos
poderia antecipar as coordenadas de nosso momento atual.
Como bem nos lembra Romildo do Rêgo Barros, “ao real do vírus, impõe-se um novo imaginário”1, o
que parece indicar a possibilidade do abalo na forma do laço social atual. Ou ainda, nas palavras de
Gustavo Dessal, “a pequenez de nossa existência pode adquirir dimensões que não tínhamos
suspeitado antes [...] O con inamento e as regras de distância social mudaram as regras do jogo, e o
isolamento testa os recursos de cada um2.
Nossa diretoria vem, incansavelmente, se reunindo de forma virtual para encontrar soluções aos
impasses que a quarentena impõe a todos. Após um período de muitas conversas, cremos ter
chegado a uma proposta que vise dar continuidade aos trabalhos deste primeiro semestre. O vivo de
nosso desejo pela causa analítica precisa continuar.
Passemos, então, aos seguintes pontos:
1- Seguiremos com o irme propósito de manter o calendário contido na agenda online, em especial
o do Ciclo Fundamental;
2- A dinâmica das aulas teria o seguinte formato: no primeiro encontro o professor faz um
comunicado, por texto, áudio ou vídeo, ou uma conjugação desses recursos, conforme o estilo de
cada um. No encontro seguinte, haveria uma conversação virtual, online, do conteúdo proposto,
através da plataforma de que falaremos logo abaixo;
3- Propomos uma padronização do aplicativo de chat a ser usado nesses encontros e vimos que o
Hangouts é compatível com Android e iOS, assim como é possível de ser utilizado em laptops e
desktops, além de ser de fácil manuseio. Buscamos, com essa de inição, facilitar aos alunos e
professores que se organizem previamente para estarem aptos aos encontros sem maiores
di iculdades.
No início desta semana, Maria Antunes, coordenadora de mídias e publicação, enviará para todos um
passo a passo tanto para a inscrição na plataforma do site quanto para o download do aplicativo;
4- Criamos também um espaço em nosso site onde uma parte do material a ser utilizado nas aulas
icará depositado e servirá de permanente pesquisa para vocês;
5- Os pagamentos das mensalidades precisam, de maneira premente, ser mantidos, sob pena de
gerar um colapso inanceiro em nossa instituição, que precisa continuar de pé neste momento. Nos
colocamos sempre disponíveis em acolher, com mais empenho ainda agora, as di iculdades
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singulares de cada um de vocês em relação à questão inanceira que, sabemos de antemão, não será
fácil;
6- De nossa parte, buscaremos ainda mais incansavelmente maneiras de reduzir as despesas, sem
comprometimento da excelência que nos esforçamos em manter quanto ao ensino, visando viabilizar
a continuidade de nosso projeto;
7- Em paralelo, acolhendo as sugestões de alguns alunos, gostaríamos de promover uma atividade
que possa dar subsídios conceituais relativos à contingência que nos toma, a partir de textos
produzidos pelos colegas da AMP. Enviaremos os links de algumas dessas produções para
estabelecer um espaço de discussão sobre o tema. Ainda não temos datas para esse projeto, mas, em
breve, faremos esse comunicado.
Grande abraço,
Diretoria do ICP
Diretora Geral- Paula Borsoi
Coordenador de Ensino- Vicente Machado Gaglianone
Coordenadora de Tesouraria- Ruth Cohen
Coordenadora de Mídias e Publicações- Maria Antunes
Coordenadora de Núcleos- Tatiane Grova
1 Barros, R. R, Nós e o vírus. Em Correio Express
www.ebp.org.br/correio_express/2020/03/22/nos-e-o-virus/
2 Gustavo Dessal – psicanalista argentino da AMP residente em Madrid, trecho extraído da sua pagina do facebook.

Caros professores do ICP-RJ,
Antes de tudo, nossa diretoria quer agradecer com entusiasmo o esforço de cada um de vocês neste
di ícil e traumático momento em que nos encontramos. Na medida do possível, nossos pedidos têm
sido atendidos com prontidão por todos no que concerne à produção de material para a
continuidade de nosso projeto de ensino. O nosso muito obrigado a todos ica aqui registrado.
Temos nas duas últimas semanas trabalhado exaustivamente em reuniões virtuais, tentando
recolher as coordenadas das circunstâncias atuais no sentido de estabelecer uma metodologia
inventiva e adaptada para o momento. Depois de muito trabalho, conseguimos chegar a um consenso
dessa boa maneira, sempre na medida do possível e abertos a novas sugestões que por ventura se
mostrem e icazes.
Entretanto, urge que sejamos assertivos nas decisões, pois o momento é muito delicado e o risco da
dispersão põe em xeque mesmo a própria manutenção de nosso projeto.
Segue abaixo, a carta que enviaremos aos alunos esta semana para informar e organizar a solução de
continuidade do ciclo neste semestre, que, ao que tudo indica, permanecerá à distância. Verão que
todas as informações que os professores precisam para se localizar neste contexto estão contidas na
carta.
Naturalmente, antes do envio aos alunos, precisamos da concordância de todos para seguirmos com
a proposta. Visto a urgência do momento, peço que até o im do dia me encaminhem suas posições
para que possamos seguir no encaminhamento aos alunos.
Esperamos que todos continuem fortes na travessia deste momento tão crucial!
Abraços,
Vicente Machado Gaglianone

Notícias sobre os Núcleos e Unidades de Pesquisa do Instituto
Caros colegas,
Este momento de desa io nos trouxe uma questão na qual cada Núcleo e Unidade está se
debruçando: como, com a marca do provisório, podemos insistir na pesquisa do ICP?
Nossa aposta é a de que sim, é preciso insistir. Os encontros presenciais estão em suspenso, e cada
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Núcleo e a Unidade de Pesquisa estão em invenção, momento que conta também com a contribuição
de cada participante.
A maioria dos Núcleos e a Unidade estão em funcionamento pelas plataformas em que mais
encontraram possibilidade. Alguns estão se adaptando. O Núcleo de Psicose e Saúde Mental
retornará no segundo semestre, e o de Medicina também fará no próximo semestre o trabalho de
retomada.
A diretoria se coloca à disposição para estar com cada um neste momento e recolher os produtos
que daí vão advir.
Os interessados em participar podem se dirigir diretamente aos coordenadores dos Núcleos e da
Unidade ou à coordenação (tatianegrova@gmail.com).
Que a pesquisa a qual se propõe cada Núcleo e Unidade possa tecer um esteio de laço com a
psicanálise e de encontro - agora, na virtualidade, que é por onde isso se faz possível.
Abraços,
Tatiane Grova
Coordenação de Núcleos e Unidades de Pesquisa do ICP

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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