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BOLETIM  Nº 7 / setembro de 2019   

                                                            

   

Caros colegas  

Na reunião científica de agosto deu-se uma conversa livre sobre temas 

abordados no último Congresso Internacional e sobre o clima geral 

presente nos trabalhos apresentados. Na opinião dos presentes ao 

Congresso da IPA, os trabalhos apontam a necessidade de ampliação do 

espaço mental para chegarmos mais perto de abranger o feminino, De 

fato, isto está muito claro nos três trabalhos que Vera resumiu para nossa 

reunião: o de Catherine Chabert, o de Leticia Glocer Fiorini  e o de 

Dominique Scarfone, os três publicados na RBP vol 53, n 2. Nota-se a 

mesma ênfase nos trabalhos comentados por Alicia: um trabalho de 

classificação para o diagnóstico de graus variados de autismo, o 

Protocolo Prisma, além de um trabalho clínico que exemplifica a 

ampliação das técnicas de manejo dessa condição mental. Houve além 

disso a reportagem de Claudia Antonelli sobre o Congresso da IPSO onde 

se destaca a olhos vistos a vitalidade da psicanálise na organização dos 

candidatos. Na conversa que tecemos com o estímulo dessas contribuições pareceu-nos que para enfrentar a 

complexidade crescente do mundo atual a psicanálise tem se orientado cada vez mais pelo rigor de sua essência 

e tem abandonado as roupagens pesadas ligadas a um rigor formal.  

Foi também assim que percebi a participação da psicanálise em conversa com as áreas da epidemiologia e da 

psiquiatria no evento de Prevenção ao Suicídio proporcionado pelo GEPCampinas. Roosevelt apresentou uma 

psicanálise ágil e flexível neste evento aberto ao público e abrigado pelo poder dirigente de Campinas, uma 

psicanálise em diálogo desarmado com as outras abordagens ao suicídio, problema que nos desafia a todos. 

Dizer que ficamos com a essência significa dizer que visamos nos tornarmos simples, o que é muito diferente 

de nos tornarmos simplórios. Ao contrário, tornar-se simples é um caminho que exige convivência madura 

consigo próprio e com todo o contexto psicanalítico, desde as múltiplas formas das relações institucionais até 

a forma particular e única da relação com um analisando. Entendo que estar simples é um estado fugidio que 

vai na contramão das formatações que dão a marca a algo nada menos valioso que a aquisição da identidade 

de cada um. É preciso reconhecermos o devido peso e valor dessas formatações que alicerçam nossa concepção 

de quem somos e como somos. Elas nos estabilizam e, no entanto, não servem para exercermos a atividade de 

psicanalistas pois que tendem a fixar uma "normopatia" de pensamento, sendo que as complexidades dos 

fenômenos humanos   constantemente nos indicam a necessidade de as abandonarmos em nosso trabalho, o 

que significa abandoná-las em nosso ser.  Podemos entender isto. Falar sobre isto estimula nossa inteligência 

sobre a vida e nos dá prazer, afinal nós analistas, por força do ofício, somos capazes de uma enorme 

desenvoltura com as palavras. Acontece que também por exigência de um ofício onde a palavra só é efetiva  

quando validada por um fazer, para nós se trata de desprendermo-nos dessas fôrmas na prática de cada dia e 

visarmos tão simplesmente a essência, seja da psicanálise, seja do ser de cada um, mais além do apego à uma 

identidade construída.  

Nossa abertura ao que é real e não transita no universo da representação depende de nos despojarmos do que 

em nós está construído e nos reduzirmos à simplicidade da fé: uma atitude de aceitação despida de 

identificações frente ao insondável mistério do humano. Nada nos provoca maior temor. No entanto a fé é a 

atitude que está nos fundamentos da ação do psicanalista quando ele se orienta pela essência da psicanálise. 

Martha Prada e Silva- Presidente do GEPCampinas  



 

 
2   
    

Diretoria Científica   

Reunião científica: Cronograma das Reuniões Científicas:      

Agosto – Ressonâncias do Congresso Londres IPA/ Feminino. 

Setembro - Reunião Científica: Aquecimento para o I Encontro de Criança e Adolescente do GEPCampinas. 

Regina Maria Leme Lopes Carvalho e Hang Ly Ikegami Rochel apresentarão estímulos a partir dos textos 

Sobre o Sentimento de Solidão de Klein e A Capacidade de Estar só de Winnicott. 

Outubro/Novembro - Reunião Científica: Nelson José Nazaré Rocha apresentará o trabalho: “Corrupção no 

Setting”. 

 

Diretoria do Instituto  

Inscrições Encerradas:  Processo de Seleção da III Turma de Formação em Psicanálise  

Notícias dos candidatos   

- A candidata Cláudia Antonelli re-assumiu por eleição seu cargo no Comitê Executivo da IPSO no recente 

Congresso de Londres. Ela é atualmente a única candidata brasileira neste comitê internacional de 

candidatos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A Candidata Cláudia Cristina Antonelli recebeu o Prêmio Virginia Bicudo de escrita para candidatos, no 

XXVII Congresso Brasileiro de Psicanálise, com seu trabalho “O Estranho, O  Estrangeiro, a Mente: Esta 

estranha inconfidente”. 

- A Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre receberá a Candidata Marcela M Stein em seu Instituto, 

através do Intercâmbio da IPSO entre os institutos da IPA, será no período do de 18 a 29 de setembro de 2019. 

Marcela participará das atividades oferecidas aos candidatos e da Jornada Caminhos da Dor, evento organizado 

pela SBPdePA.   
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Formatura das Candidatas da Primeira Turma do GEPCampinas - No dia 03 de Agosto último o 

GEPCampinas sediou a reunião científica de conclusão de seminários da Primeira turma de Candidatos do 

GEPCampinas. O evento se deu em clima institucional e comemorativo ao mesmo tempo. Houve uma troca 

de experiências, seguida por um brinde oferecido pelas candidatas a todos os membros do GEPCampinas. 

 

 

Projeto Primeiríssima Infância  

 

 

- V Encontro Primeiríssima Infância GepCampinas/Fepal/Piracicaba. 

Conferencistas:  Katty Buscaglione e Marinês Lana, coordenação de 

Marina Moroni, organização: voluntárias do projeto. 

- Semana Mundial de Amamentação – Emponderar as Famílias para 

facilitar a amamentação – 01 a 07 de agosto – Piracicaba. 

  

 

 Adriana Maria Nagalli de Oliveira - Delegada de crianças e adolescentes do GEPCampinas\Fepal  

 

Diretoria de Extensão  

Eventos:  
 

- 13/09 das 18:30 às 22 hs - Evento sobre Suicídio no Salão Vermelho da Prefeitura, com palestra do 

nosso colega Roosevelt Cassorla  

 

- 21/09 das 08:45 às 15:30 hs - Difusão e Movimento:  Atendimento de Família e Casal - São João da 

Boa Vista -auditório da Unifae;  
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- 18 e 19/10 - I Encontro sobre Crianças e Adolescentes - Vinhedo Plaza Hotel – Tema: Solidão.  

 

Cursos do GEPCampinas   

1) Em breve: “Curso de Psicanálise para Psicoterapeutas” 

2) “Oficinas de Contribuições Psicanalíticas à Prática” 

3) “Como Tudo Começa: Construção do Psiquismo”  

  

Cinema e Psicanálise   

Agosto – Ana Maria França Carneiro e Breno Carneiro Menezes – Encontrando Forrester 

Setembro – Alicia Beatriz Dorado de Lisondo - A caça 

 Contribuições Científicas de Membros  

Publicações: Alicia Beatriz Dorado de Lisondo:  

- Lisondo, ABD. (2019). A medicalização na Infância e Adolescência - Texto escrito para o Observatório 

Psicanalítico/ FEBRAPSI.    -     https://we.tl/t-bCH4nXz81x 

- Lisondo, ABD. (2019). A observação psicanalítica: instrumento privilegiado na construção da identidade 

psicanalítica. Os vértices de Bick, Bion e Meltzer. In: organização: Neyla França - Observação de Bebês – 

Método e aplicações –. Editora Blucher. 

 

https://we.tl/t-bCH4nXz81x
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Prêmio: Ronis Magdaleno: 

Recebeu o Prêmio Durval Marcondes de Analista Didata pelo trabalho: “O objeto estético e a 

desnaturalização criativa do Ser. Reflexões sobre a inconfidência humana” 

 Publicações: Roosevelt Cassorla: 

Cassorla, RMS (2019). O Unheimliche e o analista desconcertado. Blucher Social Sciences Proceedings, v. 1, 

p. 101-106, 2019. 

 

Cassorla, RMS (2019). Estupidez no campo analítico: vicissitudes do processo de desprendimento na 

adolescencia. Livro Anual de Psicanálise, v. 33 - 1, p. 169-188, 201 

 

Cassorla, RMS (2019). Unheimliche em Nova Iorque: Schreber, Sabine Spielrein e Zvi Lothane. Jornal de 

Psicanálise v. 52, p. 227-236, 2019 

 

Cassorla, RMS (2019). Beleza e significado no campo analítico. In: Candi, T & Barros, A. Diálogos 

Psicanalíticos Contemporâneos Bion e Laplanche. Do Afeto ao pensamento. São Paulo: Escuta. 

 

Cassorla, RMS (2019). When the analytic field becomes uncanny. In: Bronstein, C & Seulin, C (ed.. On 

Freud's "The Uncanny". London: Routledge (Contemporary Freud Turning Points & Critical Issues -

International Psychoanalytical Association), p. 12-27. 

 

Publicação e lançamento do livro no I Encontro de Crianças e Adolescentes do GEPCampinas 

 

Adamo, V. (2019) Em cantos de Vida Encantos de Morte  
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Fale Conosco   

        

Av. Francisco José de Camargo Andrade, 

630 Fone: 05519 32436166 

secretaria@gepcampinas.org.br 

www.gepcampinas.org.br 

 

Edição – Joice Calza Macedo 
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Nagalli de Oliveira, Cláudia Cristina Antonelli, Marcela Marsaioli Stein e Marinês 
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