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Echos, Echoes, Ecos, Echi
n° 16
Eco, jovem ninfa dos bosques, cobria com sua tagarelice os amores culpáveis de Zeus.
Hera a condenou a poder repetir apenas as últimas palavras do que ouviria.
Vocês entenderão que, tendo recebido tal madrinha, nossa gazeta está naturalmente
inclinada a evitar conversas desnecessárias.
Porém saibam, caros amigos, que o Colégio Internacional da Garantia se reuniu em Paris,
nos últimos dias 12, 13, 14 e 15 de julho e que ele se reunirá novamente nos dias 29 e 30
de novembro e 1 e 2 de dezembro, em Paris, por ocasião das Jornadas Nacionais da
EPFCL-França.
De suas duas primeiras reuniões de trabalho, extrai-se uma maneira de funcionar.
Tomamos por hábito pedir aos cartéis, que escutaram os testemunhos de passe, de
transmitirem suas experiências, expondo aos outros membros do Colégio o que os levou
a nomear ou não nomear os passantes em questão. A posteriori, este tempo de trabalho
nos parece essencial. O cartel fez seu trabalho; ele é o único juiz. Mas que ele dê contas
disto aos outros colegas do Colégio, incentiva-o a depurar seu julgamento e permite que
todos possam ouvir a lógica de um percurso analisante.
Daí depreendemos uma função de eco que vai muito além da tagarelice da ninfa. Parecenos que é no que ressoa dentro do grupo e que retorna ao cartel, que atinge a corda do
que é transmitido na experiência do passe.
Saudações cordiais a todos neste início do mês de setembro.
Bernard Nominé
P/CIG

VII° Encontro Internacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo
Lacaniano
Temos o prazer de informar que na nossa última reunião, o CIG escolheu o tema do VII°
Encontro Internacional da Escola que acontecerá dia 9 de Julho de 2020 em Buenos
Aires, abaixo a apresentação do mesmo:

ORTODOXIA E HERESIA
OS SABERES NA PSICANÁLISE
Da ortodoxia como opinião justa – ou verdadeira1 – à heresia como escolha singular da “via por
onde se toma a verdade”2, podemos pensar a psicanálise a partir dos diversos saberes que ela
mobiliza na experiência e em sua transmissão.
O saber, no ensino de Lacan, não é unívoco. Há o saber extraído do inconsciente-linguagem, o
“saber sem sujeito”, o saber textual, o saber referencial3, o saber teórico, o saber clínico, o “saberfazer”, o “saber gozado”, o “saber lidar com isso” (savoir y faire)...
Uma reflexão dobre os saberes em jogo na psicanálise nos permitiria de repensar a experiência
analítica, do laço analisante-analista ao do passante-cartel do passe, assim como a experiência
de Escola e a elaboração que nela circula. De que maneira o saber teórico se apresenta na clínica?
Como o saber trazido pelo passante retorna na Escola através da formalização de uma
experiência singular? Como tornar transmissível o que, do saber sobre o real, se decanta na
experiência?
Desejamos, assim, colocar em questão os diversos saberes que atravessam nossa prática, levando
em conta o não-todo e a impossibilidade que o real introduz. Como retirar disto uma orientação
sem fazer dogma nem tampouco fazer dogma do sem dogma? Como propôs Lacan, “ser herético
da boa maneira”4.
Beatriz Maya e Elisabete Thamer
Secretárias do CIG (América e Europa)

Sobre os passes e as listas de passadores
Nas duas reuniões do CIG realizadas até o presente, foram escutados seis testemunhos
de passe: quatro da França e dois do Brasil, com uma nomeação de AE no caso de Andréa
Franco Milagres, de Belo Horizonte - Brasil.

N.T.: “Justa” a é tradução literal do grego “orthè”, e que deve ser entendida como “exata; ajustada””. J. Lacan, “O
aturdito”, in Outros escritos, Rio de Janeiro, Zahar, p. 486.
2 J. Lacan, O seminário, Livro 23, “O sinthoma”, Rio de Janeiro, Zahar, 2007, p. 16.
3 Cf. J. Lacan, « Primeira versão da ‘Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola’”, in Outros
escritos, op. cit., p. 575.
4 J. Lacan, O seminário, Livro 23, “O sinthoma”, op. cit., p. 16.
1

Atualmente, temos 7 passes em curso (4 na Argentina, 2 na França e 1 na Espanha) e
temos 21 passadores na América Latina, 9 na França e 4 na Espanha.
Próximas Atividades Internacionais de Escola
Buenos Aires 2020
Simpósio sobre o passe: 8 de Julho de 2020.
VII° Encontro Internacional da Escola: 9 de Julho de 2020.
Assembleia Geral da Escola: 12 de Julho de 2020.
Próxima reunião do CIG
O CIG se reunirá em Paris no final de novembro - início de dezembro (do dia 29 de
novembro à 2 de dezembro de 2019), por ocasião das Jornadas Nacionais da EPFCLFrança. O CIG decidiu trabalhar por mais dias para otimizar o deslocamento dos colegas,
para poder tratar diferentes pontos relativos à garantia e também para preparar as
questões que deverão ser debatidas com o conjunto de nossa comunidade tendo no
horizonte nossa próxima Assembleia Geral em Buenos Aires.

Tradução: Andréa Hortélio Fernandes e Elisabete Thamer

