
Colegiado de Animação e Orientação da Escola (CAOE) 

  

  

Aos membros da IF-EPFCL 

  

  

Prezados colegas,  

  

O novo Colegiado de Animação e Orientação da Escola (CAOE) foi composto de acordo 

com as disposições previstas pelo voto de 2008 : « quatro pessoas, os dois secretários  do 

CIG mais duas outras do CIG que pertencem a um outro dispositivo ; esses quatro se 

associam a um membro escolhido para cada dispositivo de Escola encarregado de assegurar 

o vínculo e colaborar com o CAOE em vistas das atividades a serem previstas ».     

  

Os dois secretários atuais do CIG, Colette Soler pela Europa e Florencia Farias a América 

do Sul, escolheram  Jose Monseny pela Espanha e Antonio Quinet pelo Brasil.  

  

Temos agora  a incumbência de tentar dar um novo impulso ao trabalho de Escola em nossa 

comunidade.  

  

Começamos a elaborar um primeiro programa de trabalho para os  próximos dois anos. Ei-

lo : 

  

 Realizar um primeiro Encontro de nossa Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 

Lacaniano no primeiro fim de semana de setembro deste ano em Buenos Aires , ou seja, 

antes do próximo Encontro de nossa Escola  em Roma em 2010. O Encontro de setembro 

em Buenos Aires terá como tema : « Como a Escola orienta a prática e a comunidade 

analíticas ? »  

  

Esse tema, que vincula o problema da direção da análise e o da comunidade de Escola, 

pareceu-nos propício para retornar hoje, em 2009, à questão sobre o que fundamenta essa 

Escola baeada no discurso analítico e o que a distingue da vida associativa. Este tema 

concerne tanto os que estão chegando quanto os fundadores de nosso movimento há dez 

anos.  

  

Já evocamos nas assembléias o interesse em centralizar, em torno de temas comuns a todos, 

os trabalhos que atualmente são efetuados de forma dispersa em todos os diferentes 

dispositivos. Propomos que este tema seja retomado no conjunto de Seminários de Escola, 

cada seminário ajustando-o conforme lhe apraz. Após o Encontro de setembro, 

divulgaremos as contribuições em Wunsch e na lista eletrônica, o que poderia lançar o 

trabalho em comum dos seminários. Em seguida reuniremos os textos produzidos e o 

Espaço Fórum de nosso site poderá acolher as discussões eventuais.  

  

  

No Encontro de 2010, haverá um Simpósio do Passe que reunirá aqueles que terão 

trabalhado no CIG. Poderemos reservar um espaço, ao lado do Simpósio, para fazer um 

balanço sobre as conclusões desse debate 



  

O CIG desenvolverá suas próprias iniciativas. Enquanto CAOE propomos pedir a cada 

cartel do passe - que doravante funciona por dois anos, e cujas contribuições são esperadas 

– de fazer circular pelo menos uma vez por ano um texto que repercuta seu trabalho. 

  

Por fim, parece-nos necessário estudar com o CIG a questão - não resolvida até então - 

sobre o lugar a ser  dado aos AE na Escola. E, também, discutir com as comissões 

responsáveis o funcionamento da admissão de membros da Escola pelos diferentes 

dispositivos.  

  

Além destes, outros pontos poderão surgir ao longo do trabalho. 

  

Toda sugestão é bem-vinda. 

  

Cordialmente,  

  

O Colegiado de Animação e Orientação da Escola 

 


