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Estranha coisa essa de presidir uma sociedade de psicanálise em formação. É 

possível que uma sociedade já formada seja menos desconcertante, não pelo 

aspecto da fantasia de já estar formada, mas porque ela já conquistou uma 

forma. Ela já conta com alguma coisa da qual pode partir rumo a trans-

formações. 

Num outro momento, quando inaugurávamos a presente gestão, eu propus a 

figura de uma face dupla para nossas ações formativas: a face interna voltada 

a produzir e fazer valer o esqueleto que sustenta o organismo GEPCampinas, 

qual seja, seus estatutos e regulamentos, e a face voltada para nossa inserção 

na estrutura maior da organização psicanalítica, qual seja, Febrapsi, Fepal e 

IPA. Penso que neste ano sustentamos avanços nas duas faces. O GEP vai ficando mais firme em sua 

organização interna, e as várias ocasiões que o calendário proporcionou para marcarmos nossa 

presença no cenário maior foram muito bem aproveitadas. Cabe ressaltar que fizemos presença bonita 

e de boa qualidade em todos os níveis de nossa hierarquia interna, de candidatos a membros efetivos, 

docentes e didatas! Tivemos êxito, também, nos empreendimentos e programas que o GEP realizou, e 

nossas finanças  estão estáveis. Se o Instituto é nosso coração, podemos dizer que seu pulsar manteve-se 

firme e compassado durante este ano. Nosso querido Curso de Psicanálise para Psicoterapeutas (CPpP) 

continua firme a sua trajetória e a XII turma se acrescentou às demais, de terapeutas interessados em 

desenvolver o instrumento psicanalítico em seu trabalho. As Oficinas de Psicanálise se lançaram com 

força, nova proposta e novo formato para os que buscam se acercar do referencial da psicanálise. Ainda 

neste mês o GEP foi presença forte no evento promovido pela Unicamp com o tema deficientes - 

deficiências e suas repercussões sociais, ocasião que prestigiou o lançamento do livro de David Levisky. 

O próprio reitor da Unicamp foi o promotor deste evento que deu à psicanálise um destaque especial 

no próprio coração da Unicamp.    

Então, porque falo eu de estranho e de desconcerto?  

É que no exercício da função de presidir a gente sente que lida com algo para o qual ainda posso propor 

a figura da face dupla, mas de outra maneira. A face que focalizei acima seria a mais visível e mais 
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mensurável. Mas há outra, aquela que como psicanalistas privilegiamos sempre, a que se refere “ao 

espírito da coisa", no dizer do inesquecível personagem de Jô Soares.  

Diga o Leminsky, melhor do que eu: 

  

“das coisas  

que eu fiz a metro 

todos saberão  

quantos quilômetros 

são 

 

aquelas  

em centímetros 

sentimentos mínimos 

Ímpetos infinitos 

não?” 

 

Diz bem o poeta, muito difícil encontrar encontrar a unidade de medida para isso. Mas na presidência 

a gente sente que os sentimentos mínimos, os ímpetos infinitos são a alma viva do GEP e são muitas 

vezes mal ouvidos, a escuta se atropela pelo excesso de trabalho de todos. Há uma essência imaterial, no 

entanto, que demanda ser constantemente auscultada. Não é matéria de fácil entrega, pede dedicação, 

o que, por sua vez, demanda tempo, presença, doação. O GEP pede de nós o mesmo que exercemos em 

nossos consultórios: entrega, receptividade. Todos nós conhecemos profundamente essas qualidades e 

as exercemos em nosso trabalho. Mas, na vida institucional nos atropelamos, queremos que tudo esteja 

pronto e que não nos exija ainda mais trabalho. Porém, não há como. De nossa dedicação depende a 

vitalidade dessa essência imaterial que dá forma ao GEPCampinas. 

Proponho para nós todos a mesma figura mestiça que Leminsky se propôs com toda a urgência de uma 

apropriação de si perante a morte próxima. Acho que todos entendemos de "ouvir a chuva com a 

devoção de quem assiste missa”, e, quando ausculto a alma do GEP, fruto das nossas, parece que ouço 

a "presença mestiça de pressa e preguiça".    

 

“lembrem de mim 

como de um 

que ouvia a chuva 

como quem assiste missa 

como quem hesita, mestiça, 

entre a pressa e a preguiça” 

 

Quero terminar esta conversa externando a todos os que compõem o GEPCampinas: funcionários, 

alunos, candidatos e colegas, os meus mais sinceros agradecimentos pelo trabalho que realizamos neste 

ano. A pausa se aproxima e meu desejo é que todos possamos desfrutá-la! 

BOM FIM DE ANO!!! 
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Notícias GEPCAMPINAS/FEPAL  

 

Projeto Primeiríssima Infância  

 

I Encontro Primeiríssima Infância, GEPCampinas -FEPAL: “Sobre mães e bebês, uma visão 

Winnicottiana” com José Carlos di Migueli e Adriana Nagalli de Oliveira- Associação Paulista de 

Medicina, Piracicaba-SP 

 

 

 

Reunião científica:   
 

 

 

Outubro:  O Working Party 3-LM, coordenado por Bruno Salésio da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. 

O 3-LM (Three Level Method) é um Grupo de Observação Clínica que usa Material Clínico de um 

tempo não inferior a três anos de trabalho psicanalítico com o objetivo de discutir s descrição 

fenomenológica das transformações, identificar as principais dimensões diagnósticas da mudança e 

levantar  hipóteses explicativas das transformações. Esta atividade pertence ao Clinical Observation 

Committee da IPA,  cuja Chair é Margaret Ann Fitzpatrick-Hanly, de Toronto. Tal atividade foi 

restrita aos Membros do GEPCampinas/IPA. Abaixo o email enviado a nossa Diretora Científica, após 

a realização do Working Party. 

“Boa noite Vera! 

Cheguei em casa hoje, no início da tarde. 

Ainda mexido com a experiência do trabalho grupal realizado com o 3-LM. 

Gostaria de te agradecer por toda a organização, nos seus detalhes. Gostaria de agradecer também 

aos colegas participantes pelo trabalho grupal de discussões, de aprofundamentos e de participações 

espontâneas. Acho que valeu a pena. Fiquei mais tocado quando disseste que é primeira experiência 

do GEPCAMPINAS num Working Party. Me senti muito bem recebido por todos. Abraço, Bruno.” 
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Novembro: Reunião Científica com Alicia Beatriz D. de Lisondo apresentou o trabalho: 

“Benefícios/dificuldades do envolvimento dos pais com os cuidados de seus filhos durante a 

permanência na UTI”.  

Dezembro: Reunião Científica com Adriana Nagalli de Oliveira trazendo o trabalho “Tocando a vida 

com os dedos: reciprocidade na clínica de adolescentes”. 

 

Diretoria de Extensão 

Inscrições Abertas 

- Curso de Psicoterapia Psicanalitica 

- Oficinas de Contribuições Psicanalíticas à Prática Clínica 

-  Curso “O olhar psicanalítico sobre o bebê, a criança e o adolescente” 

- maiores informações: www.gepcampinas.org.br 

 

 

- Ecos do evento:  Difusão e Movimento/2018: 

Ainda existe esse tal de Complexo de Édipo?-  São     

                                   João da Boa Vista/SP 

 

 

 

 

 

 

Outras atividades destinadas a Membros e Candidatos do GEPCampinas 

 

http://www.gepcampinas.org.br/
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- Aconteceu no congresso da FEPAL/2018 uma HOMENAGEM A 

VICTOR GUERRA, realizada por Alícia Beatriz Dorado de Lisondo. 

Segue um pequeno trecho do texto apresentado no congresso:  

“A elaboração do luto pela perda de um amigo pode ser feita, mas os 

vestígios de tristeza, desespero, de não conformidade diante da morte 

prematura de um ente querido lança-nos o compromisso de dar vida ao 

amigo, ao autor e ao psicanalista que circula em nossas veias e alimenta nossas 

vidas, com força renovada...” 

 

Lançamento de livros: 
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Fale Conosco  

Av. José de Camargo Andrade, 650 

Fone: 05519 32436166 
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www.gepcampinas.org.br
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Adamo. 


