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10/05/2009 

Aos membros da IF-EPFCL 

Prezado colega, 

O Encontro Internacional da Escola, sobre o tema "Como a Escola orienta a prática e 
a comunidade analíticas?", nos dias 28 e 29 de Agosto, em Buenos Aires, está se 
aproximando. 

A Comissão Científica é composta pelos quatro membros do CAOE e mais três 
colegas membros dos dispositivos de Escola não representados no Colegiado: Patrícia 
Muñoz pela América Latina Norte, Viviana Bordenave pelo FOE-Galícia na Espanha 
e Annalisa Davanzo pela Itália. 

Os títulos das meias-jornadas, abaixo, foram escolhidos em função do objetivo 
principal desse Encontro. É o primeiro Encontro Internacional da Escola, iniciado 
pelo primeiro CAOE e motivado pela necessidade de dar um élan renovado a nosso 
trabalho. Como não se poderia abordar tudo o que concerne a Escola, desejamos neste 
primeiro Encontro colocar a ênfase no passe, que constitui a especificidade e a 
atualidade de nossa Escola, retomada da de Lacan. 

Trata-se de interrogar como hoje na EPFCL o passe orienta a análise, sua relação com 
o final de análise, o dispositivo do passe e seu funcionamento, assim como o ensino 
que se constitui em torno dela, nos Fóruns, nos Colégios Clínicos e nas Formações 
Clínicas do Campo Lacaniano. 

Eis os títulos das meias-jornadas: 

1.      A incidência do passe nas análises. 

A instituição do dispositivo do passe em uma comunidade supõe uma doxa partilhada 
que se autoriza de uma leitura dos textos de Lacan que concernem a análise do 
analista. Em uma Escola essa doxa envolve analisantes e analistas: ela tem efeitos 
sobre a visada do ato analítico e sobre a antecipação do fim para os analisantes. Eis a 
hipótese: não se faz análise da mesma maneira em uma Escola que leva o passe a 
sério e em outro lugar. 

2.      Como se nomeia um A.E.? 

No passe é a passagem do analisante ao analista que está em questão. Podemos 
utilizar o dispositivo do passe para explorar a diversidade dos passes efetivos que 
tornaram o ato analítico possível (esta foi a primeira idéia de Lacan) ao invés de 
avaliá-los a partir de um esquema, uma épura que os textos de Lacan nos fornecem. 
Ainda mais que há pelo menos duas épuras distintas: uma de 1967, "A Proposição 
sobre o psicanalista da Escola" e a de 1976 que está no "Prefácio à edição inglesa do 
Seminário XI".  



 

3.      A Escola, condição de possibilidade do funcionamento do passe. 

A concepção que se faz de uma análise chegada a seu término condiciona todo o 
funcionamento do dispositivo pois ela está em jogo na designação dos passadores, nas 
supervisões e nas respostas dos cartéis do passe. Como essa concepção é elaborada na 
comunidade dos membros? 

4.      Repercussões dos ensinos (Fóruns, Colégios Clínicos e Formações Clínicas) na 
Escola. 

Os ensinos florescem em todo canto fora da Escola nos Fóruns, Colégios Clínicos, 
Formações Clínicas, e também nas Universidades (com diferenças de um país para o 
outro). Eles servem certamente ao propósito de difusão em extensão da teoria, mas 
trata-se de saber se eles contribuem ao efeito de Escola. Como a Escola pode orientar 
os diversos ensinos assim como a prática dos analistas nos serviços de saúde mental? 

Organização do Encontro: 

Previmos que o Encontro ocorrerá em sessões plenárias nos dois dias para favorecer o 
debate entre todos os presentes, com a preocupação de evitar o modelo de trabalhos 
apresentados em série. Cada meia-jornada será dividida em duas seqüências de uma 
hora e meia, cada uma introduzida por duas breves exposições de quinze minutos no 
máximo e seguida de uma hora de debates para que todos aqueles que o desejem 
possam se expressar. 

O registro e a divulgação dos debates estão previstos. Portanto, não serão abertas 
inscrições para apresentação de trabalho. O CAOE solicitará, junto aos diversos 
dispositivos, colegas que se encarregarão de introduzir as discussões de cada tema. 

Após o Encontro: 

O tema deste Encontro, que interroga o alcance e o sentido de uma Escola de 
Psicanálise na época atual, deverá servir de ponte de partida de trabalho continuado 
sobre o mesmo tema. Eis porque propomos que esse tema seja retomado no conjunto 
dos Seminários de Escola, cada um ajustando-o como melhor lhe parece. Poderemos 
em seguida reunir os textos produzidos e divulgá-los no espaço fórum de nosso site 
que acolherá os discursos que poderão advir. 

Desejamos que vocês possam participar desse momento que promete ser importante 
para nossa comunidade. Nossos colegas da equipe de organização em Buenos Aires 
estão fazendo o máximo para nos receber e nos propor as melhores condições de 
alojamento. Todas as informações necessárias nos serão transmitidas. . 

Com as nossas cordiais saudações, 

CAOE: 

Antonio Quinet quinet@openlink.com.br 



Florencia Farias ffarias@fibertel.com.ar 
Soler Colette solc@wanadoo.fr 
José Monseny jmonseny@arrakis.es  

Associados: 

Patricia Muñoz fernanmunoz@ une.net.co 
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