Projeto Diretoria EBP-Rio
Período 2013-2014
Por Maria Silvia Garcia Fernández Hanna
O projeto orientador das atividades dos próximos dois anos, 2013 e 2014, na Seção EBPRio, contém, no seu cerne, um compromisso com a psicanálise e sua ética tal qual a
transmitimos na Orientação Lacaniana.
Entendo que a Escola é um lugar que tem por função manter viva a pergunta: como se faz
um psicanalista?
Para isto, contamos com o passe, em primeiro lugar, e com outros dispositivos (cartéis,
seminários, mesas redondas, conversações, oficinas, entre outros) que nos permitem
atualizar as questões cruciais que atravessam o nosso fazer cotidiano, seja no consultório,
nas instituições e nos espaços de intercâmbio dos quais participamos.
Trata-se, como nos diz J.-A. Miller, de tomar a perspectiva de Freud e de Lacan que
implica em desaprender, em descolar-se daquilo que constitui nosso assento de praticante
da psicanálise, seja como analisante ou como analista. Neste sentido, a comodidade nao é
solidária da função do analista.
A idéia é realizar uma gestão que anime, que acolha e facilite o trabalho de todos aqueles
que assim o quiserem, dentro dos princípios que orientam nosso campo. Trata-se de
sustentar um lugar para todos aqueles que o demandem, permitindo que o mesmo se
transforme em um ponto de ancoragem, de enlaçamento sinthomático.
Portanto, realizaremos um trabalho que vai do público ao mais íntimo, através de nossas
atividades que terão sempre, no horizonte, a ideia de manter viva e pulsante a formação
permanente do analista na nossa comunidade.
Em outras palavras, o norte das atividades será, por um lado, permitir a formação do
analista enquanto operador e, por outro, concomitantemente, questionar os limites da
psicanálise e de sua inserção na cidade e no mundo de hoje. Tudo isto ordenado pela lógica
do nãotodo e se inserindo em um campo cuja topologia será moebiana. Dentro e fora em
conexão. Aberto e fechado. Público e privado.
Os eventos conectarão a Seção-Rio com a EBP e AMP colaborando ativamente com os
objetivos propostos em termos gerais: Violência, Autismo e Segregação.
Para realizarmos isso, contamos com o dar de si de todos os membros da EBP/AMP, dos
AME e dos AE, dos aderentes e de todos aqueles que se aproximam da Escola.
Nossa diretoria estará composta por: Elza Freitas (cartéis e intercâmbio), Marcia Zucchi
(secretaria e tesouraria) e Fernando Coutinho (biblioteca).
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Dentro desse contexto, destacaremos, para o primeiro ano, o tema do corpo na psicanálise,
que será o tema de nossas Jornadas Clínicas de 2013. O título proposto é: “Nós e o corpo.
Enlaces e desenlaces na psicanálise hoje.” Convidado internacional: François Ansermet.
Coordenadores: Márcia Zucchi e Adriano Aguiar.
As Atividades da Diretoria serão articuladas a partir do tripé episteme-clínica-política.
Contaremos com a contribuição de Romildo Rêgo Barros para coordenar o Seminário de
Orientação Lacaniana.
Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros e Maria Silvia G. F. Hanna coordenarão o
Seminário Clínico.
Marcus André Vieira oferecerá as Lições do Passe, com o subtítulo Interpretação e
Nomeação.
Stella Jimenez e Vera A. Ribeiro na coordenação dos Encontros sobre política e formação
do analista.
E muitos colegas que irão sendo chamados para trabalhar nas atividades promovidas pelo
setor da Biblioteca e pelo setor Cartéis e Intercâmbio.
Criaremos um Boletim Eletrônico que chamaremos: Enl@ços. Sua coordenação estará a
cargo de Ana Teresa Groissman e Tatiane Grova. O boletim apresentará notícias das
atividades, resenhas de livros, entrevistas, procura-se cartel e outros.
Concluo renovando o convite para todos os que queiram trabalhar na EBP-Rio.
Maria Silvia G F Hanna
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