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BOLETIM  Nº 5 / março de 2019  
 

Caros colegas 
O ano do GEPCampinas começou e vocês devem ter recebido a agenda 
de atividades programadas para este semestre. Importante acréscimo à 
agenda é a visita dos sponsors/IPA, Dr. Ney Marinho e Dra. Lenita 
Ozório. Eles virão em março, no fim de semana de 15 e 16. Essas visitas 
são da mais alta importância para o avanço do GEP em direção a se 
constituir plenamente como Sociedade de Psicanálise reconhecida pela 
IPA. Como sempre tem sido, a agenda de reuniões será extensa. Penso 
que todos estamos conscientes da necessidade de estarmos presentes. Na 
Reunião  Científica que faz parte deste programa de visita pretendemos 
desenvolver uma conversa sobre a experiência de aprender psicanálise. 
Sendo uma Instituição que se propõe a levar pessoas a aprender 
psicanálise é necessário mantermos apurado o sentido desta 
aprendizagem. O GEP já tem suficiente experiência própria para iniciar 
uma conversa que cabe manter viva em todos os estágios de nossa 
evolução. 

Teremos também a visita da candidata do Instituto de Lisboa, Ana Paula Rocha. Ela vem através do programa 
de intercâmbio da IPSO e nossas candidatas articularam o programa para esta estadia.  
Aumentamos a oferta de cursos: além do já consagrado "Curso de Psicanálise para Psicoterapeutas" e das 
"Oficinas de Contribuição Psicanalítica para a Prática Clínica” iniciado em 2018, estamos lançando neste 
semestre “O Olhar Psicanalítico sobre o Bebê, a Criança e o Adolescente”, curso de dois anos de duração 
aberto de forma abrangente para os que trabalham com a saúde mental. 
"Cinema e Psicanálise”, mais um belo programa consagrado do GEP, continua ativo em sua programação 
mensal.   
Em abril teremos mais uma edição do programa Psicanálise: Difusão e Movimento. Desta vez será Piracicaba 
a receber o GEPCampinas para uma Jornada sobre Psicanálise de Família e de Casal.  
Em maio sediaremos a Assembléia de Presidentes e Delegados da Febrapsi. O GEP prepara em conjunto com 
a Febrapsi o programa científico desta ocasião com foco no tema do Congresso Brasileiro a acontecer em 
junho/Belo Horizonte: O estranho: Confidências e Inconfidências. Esse evento ocupará a data de 17 e 18 de 
maio.  
Em junho, de 19 a 22, o GEP será presença forte no Congresso Brasileiro de Psicanálise. Para os registros do 
GEP é interessante que os membros que levarem uma contribuição ao Congresso, em qualquer das formas 
prevista no programa encaminhem essa informação para nossa publicação. Registrar é importante para nosso 
presente e para a constituição de nossa memória.  
Temos, portanto, um semestre estimulante pela frente e temos preparo suficiente para levar essas atividades a 
bom termo. 
Todas essas ocasiões nasceram da força que o grupo tem e dela dependem para se sustentar. É do trabalho 
deste nosso grupo que nasce e se afirma sempre mais a marca da vitalidade e do estilo do GEPCampinas. A 
posição que se ocupa é uma circunstância do momento. Na verdade, trabalhando em qualquer delas estamos 
todos fortificando nosso bem comum. 
Mãos a obra? 
 
Martha Prada e Silva- Presidente do GEPCampinas 
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Reunião científica: Cronograma das Reuniões Científicas no primeiro semestre de 2019:    Março: 
15 ou 16 (de acordo com a agenda dos Sponsors),  Martha Prada e Silva trará  para discussão o tema : 
Experiência e sentido da experiência no Aprender Psicanálise. Abril :13. Graça Barone trará uma reflexão  
sobre o texto de Freud: O Estranho. Maio: não haverá devido ao Encontro Preparatório para o Congresso 
Febrapsi 17/18 de maio. Junho: 29. Em aberto para colegas que queiram trazer para discussão, trabalho que 
apresentaram  no Congresso/FEBRAPSI.         

Reserve a data: 18 de maio de 2019 - Este Estranho Objeto da Psicanálise – Encontro 
Preparatório para o XXVII Congresso Brasileiro de Psicanálise – O estranho: Inconfidências que será 
realizado em Belo Horizonte/MG  - dias 19 a 22 de junho/2019 – Hotel Vitória – Campinas/SP 
 

Notícias GEPCAMPINAS/FEPAL  

Projeto Primeiríssima Infância  

 
No dia 09/02/19, O Projeto Primeiríssima Infância,  esteve presente na 
cidade de Rio Claro com a conferência “ A experiência emocional na 
primeira infância”, proferida pela psicanalista Adriana Nagalli de 
Oliveira que abordou sobre a formação inicial da mente, o vínculo 
desenvolvido com a mãe, o pai, familiares e cuidadores, que fazem 
parte da vida do bebê. A conferência foi comentada pela psicóloga, 
mestre em psicologia clinica, e psicanalista em formação pelo 
GEPCampinas,  Renata Cardoso Tasca.Também, as voluntárias que 
fazem parte do projeto relataram as experiências e conhecimentos 
adquiridos.As seguintes profissionais atuam como voluntárias: 
Luciana LopesCalabresi:enfermeira obstetra; Marina Moroni: 
Psicóloga clinica; Maria Angela Barreira Terapeuta Ocupacional; 
Laís  Moreira:Fonoaudióloga; Lígia Yamasita:Psicóloga clínica; 

Silvia Renata Silvestrini Fisioterapeuta; Kizzy de Moraes:Fonoaudióloga; Dayse Patricia Ruiz de Araujo 
Feitosa: Enfermeira; Amanda Regina de Campos: Psicóloga clínica 
 
Adriana Maria Nagalli de Oliveira - Delegada de crianças e adolescentes do GEPCampinas\Fepal 
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Diretoria de Extensão 
Eventos:  
VII Jornada do Curso de Psicoterapeutas – Abertura da Jornada 
 

 

 

 

 

 

Reserve a data: Difusão e Movimento: Psicanálise de Família e Casal:  Do que se trata? – 
Piracicaba - Dia 05 de abril/2019 

Cursos do GEPCampinas- “Curso de Psicoterapia Psicanalitica”, “Oficinas de Contribuições 

Psicanalíticas à Prática Clínica” e “O olhar psicanalítico sobre o bebê, a criança e o adolescente”- 
maiores informações: www.gepcampinas.org.br 
 
Outras atividades destinadas a  
Membros e Candidatos do GEPCampinas 
 
Cinema e Psicanálise Março – A voz do coração – 31/03/2019 às 17 horas 
FICHA TÉCNICA 
DATA DE LANÇAMENTO: 2004 
DIREÇÃO: Christophe Barratier 
ELENCO: François Berléand, Gérard Jugnot, 
Jacques Perrin, Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Marie Bunel, Philippe du Janerand 
GÊNEROS: Drama, musica 
NACIONALIDADES: Alemanha, França e Suiça  
Produzido em 2004 e indicado a dois Oscars, "A voz do coração" é um filme tocante que conta a história Pierre 
Morhange (Jacques Perrin), famoso maestro que retorna à cidade-natal ao saber do falecimento de sua mãe. Lá ele 
encontra um diário mantido por seu antigo professor de música, Clémente Mathieu (Gérard Jugnot), através do qual 
passa a relembrar os terríveis momentos vividos em sua infância num orfanato francês na década de 1940. Graças à 
sensibilidade do professor Mathieu, passa a participar de um coro organizado por ele, que termina por revelar seus 
dotes musicais. 
 
 

COMENTADO POR 
JOICE CALZA MACEDO  
MEMBRO EFETIVO DO 

GEPCAMPINAS 

http://www.gepcampinas.org.br
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COMISSÃO PROFISSIONAL 
Analistas em perigo?!... 
  
Estive em Belo Horizonte para uma reunião do Conselho Profissional da FEBRAPSI. Presidiu a 
reunião Hemerson Ari Mendes, diretor do conselho profissional da FEBRAPSI, que abordou a questão de 
projetos de lei que pretendem regulamentar a profissão de psicanalista. Ao final da longa discussão, o grupo 
chegou à seguinte conclusão: devemos formar uma força-tarefa para não só deixarmos claro para a 
população o que é ser um psicanalista, através de meios de comunicação, mas também a FEBRAPSI 
precisará buscar uma assessoria política e legislativa, um assessor jurídico, para nos orientar nessas 
questões. Saiba mais no site www.febrapsi.org. 
Joice Calza Macedo – Membro Efetivo do GEPCampinas, Delegada da FEBRAPSI e Diretora 
Secretária do GEPCampinas  

 

Contribuições Científicas  
 

Lançamento de livros: 
 
Divulgamos os últimos textos publicados no exterior do nosso colega Roosevelt Cassorla e o seu novo 
livro: 

 
1. Dreams, symbolisation, enactment. In Garvey, P. & Long, K. The Klein Tradition: Lines of 
Development - Evolution of Theory and Practice over the Decades. London: Routledge, p.125-138, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.febrapsi.org.
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2. Dreaming the analytical session: between pleasure principle and reality principle. In Legorreta, G 
& Brown, LF. On Freud's "Formulations on the Two Principles of Mental Functionning" (London: 
IPA/Contemporary Freud Turning Point and Critical Issues), pp. 85-104, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Enactment cronico <-> Enactment agudo. Pasos de una investigación. In Tauszik, JM $ Gómez, 
F. Psicoanalisis Latinoamericano Contemporaneo. Buenos Aires: APA Editorial, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The Psychoanalyst, the Theatre of Dreams and the Clinic of Enactment 
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Fale Conosco  
       

Av. José de Camargo Andrade, 650 
Fone: 05519 32436166 
secretaria@gepcampinas.org.br 
www.gepcampinas.org.br
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