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Nº 1  / Abril de 2018 

BOLETIM  

No Conselho de Presidentes da FEPAL (Lima, 05 e 06/abril) foram 

divulgados os primeiros tratamentos dados à pesquisa que levanta o perfil 

do psicanalista latino americano. Não houve tempo hábil durante o 

Conselho para procedermos a um exame mais detalhado dos resultados. 

Temos ali ampla matéria de exame para subsídio de reflexões nas diversas 

Sociedades componentes da Federação. Todos os membros e candidatos do 

GEPCampinas a receberão. Considero que é um atributo identitário 

importante desenvolvermos e aprofundarmos a noção de nosso 

pertencimento à FEPAL.  

Na mesma linha, trago para conhecimento do GEPCampinas os Estatutos e 

Regulamentos atuais da FEPAL.  

Trago também um quadro que permite uma visão geral sobre os diversos 

departamentos componentes da IPA e suas articulações internas. Como 

funciona a IPA?  

Voltados como estamos todos para os trabalhos de criação e 

desenvolvimento do GEPCampinas, corremos o risco de figurarmos as 

realidades “externas" como muito distantes de nós, quando, na verdade, a 

inserção do GEPCampinas nesses órgãos maiores: FEBRAPSI, FEPAL e 

IPA nos afirma como Instituição Psicanalítica. A multiplicação dos vértices 

pelos quais focamos a realidade diária do GEP traz um arejamento útil às 

nossas questões e deve ser cultivada como um antídoto poderoso contra a 

natural tendência ao isolamento. 

 

Martha Prada e Silva 

 

Projeto Primeiríssima Infância 

Aborda o crescimento emocional do ser humano, identificando suas 

angústias iniciais, durante a gestação, no nascimento e na amamentação. Já 

estamos com um grupo significativo de profissionais que aderiram ao 

projeto, que o vídeo já apresentado pelo canal da Fepal, esclarece. 

Projeto: Primeiríssima Infância 
– GEPCAMPINAS/FEPAL – 
Coordenação: Adriana Nagalli 

de Oliveira 

 

 

 

Site visit: Ney Marinho, Lenita Osório e 

Martha Prada e Silva 
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LANÇAMENTO DE LIVROS 

1) WINNICOTT INTEGRAÇÃO E DIVERSIDADE – ORG. MELGAÇO, A E 

OUTROS AUTORES, ENTRE ELES HANG-LY ROCHEL – EDITORA 

PROSPECTIVA 

2) ADOÇÃO – DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE  – ORG. LEVINZON, G 

E LISONDO, A. – EDITORA BLUCHER 

3) SUICÍDIO -  FATORES INCONSCIENTES E ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 

UMA INTRODUÇÃO - CASSORLA, R. M. S. - EDITORA BLUCHER 

 

PROMOÇÃO DE MEMBROS 

Em 14 de fevereiro p.p., nossa colega Elizabeth Gnatos Lombardi foi qualificada como analista de Crianças 

e Adolescentes pela IPA. 

 

 

 

 

 

 

Fale Conosco 

      

Av. José de Camargo Andrade, 650 

05519 32436166 

secretaria@gepcampinas.org.br 

www.gepcampinas.org.br 
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Diretoria Científica: 

 
Reunião científica: 

Março -  Joice Calza Macedo apresentou o trabalho: O Playground: Winnicott e Green com comentários 

de Ruth Cerqueira Leite - Através de fragmentos clínicos, a autora pretendeu levantar a hipótese da presença 

e dos obstáculos na criação do espaço potencial, assim como da função objetalizante.  Indagou-se também se 

seria possível pensarmos em aproximações teórico-clínicas desses conceitos. 

Abril - Com o intuito de nos "aquecermos" para o II Encontro de Psicanálise do GEPCampinas  que tem como 

tema Recordar, Repetir , Criar; Roosevelt Cassorla trouxe como estímulo para a discussão,  dois textos: 

Entre a recordação e o destino: a repetição, Norberto Carlos Marucco e Simbolizando aspectos 

primitivos: especulações sobre o arcaico do caráter, Rossevelt M. S. Cassorla. 

  

      

Diretoria de Extensão: 
 

 Alícia Beatriz Dorado de Lisondo 

comentou o filme: O dia em que eu não 

nasci. Enfatizou a importância dos estados 

mentais primitivos, anteriores a aquisição 

da linguagem, presentes em todos nós, 

registrados nos alhures do ID, na segunda 

tópica freudiana.  A canção de ninar, e o 

boneco Topo gigio, familiares e estranhos, 

provocaram na protagonista uma profunda 

crise de choro e espanto. Ela canta a canção 

em espanhol, sua conhecida/desconhecida 

língua materna.Registros sensoriais, proto-

emoções e proto-pensamentos, da mente 

primordial são convocados. Traumas não 

elaborados, da adoção diabólica, permeada 

de mentiras e segredos, alcançam o sentido 

possível. 
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VII Jornada do Curso de Psicanálise 

para Psicoterapeutas 

 

 

Os trabalhos apresentados foram os 

seguintes:   

 

“Anali(se)dade” de Luciano S. Nunes 

com comentários de Hang Ly I. Rochel e 

coordenação de Ana Maria C. de Castro 

 

  “Dos elementos mais concretos da 

mente ao simbólico - Idas e vindas de 

um trabalho analítico” de Fabiana  V. 

Spina com comentários de Leila Gnatos 

Lombardi e coordenação de  Heliana 

Luisa Guardiano Reis. 

 

 "Colo de mãe: considerações de um 

caso clínico acerca do ambiente de  

holding em Winnicott" de Carolina G. P. 

S. Guilherme com comentários: Joice 

Calza Macedo e coordenação de Fábio 

Pagotto Piovesani.  

 

“Construindo um novo aparelho para 

pensar a clínica” de Adriana de Mello 

Oliveira com comentários de Roosevelt 

Moisés Smeke Cassorla e coordenação 

de Silmara Ap. Matiussi 

 

 

Edição – Joice Calza Macedo 

Fotos – Ana Maria Protti 

Colaboradores – Adriana N. de 

Oliveira, Alicia Dorado de 

Lisondo e Martha Prada e Silva. 
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