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Nº 2 / junho de 2018  

BOLETIM   
II Encontro de Psicanálise do GEPCampinas  
  
Três conferências de peso abordaram o tema: Recordar, Repetir e Criar  
Edival Perrini (GPC e SBPSP) trabalhou a mudança que o tema do Encontro pratica no título do artigo de 
Freud que o inspira, ao substituir Elaborar por Criar. Edival explorou o salto que há entre um e outro, “salto 
que não cabe no compreender e nos remete invariavelmente para uma vivência emocional profunda, intensa e 
vivida a dois”. Por esta via, Edival introduziu a revolução estrutural acontecida na psicanálise desde as ideias 
de Bion apresentadas como transformações e invariâncias. Foi uma longa e lúcida viagem pelo panorama atual 
da psicanálise, com ênfase no aspecto estético que “funciona como veículo comunicador de emoções”.  Gleda 
Araújo (SPMG), afinada em tom profundo com a psicanálise trazida por Edival, quase que em continuação 
natural tomou a seu cargo o Repetir e o discutiu a partir de uma clínica muito sensível com sólida base em 
Freud, abrindo-se para as evoluções atuais. Gleda trabalhou a Desconstrução que leva à Transformação como 
um contraponto muito refinado à mera Repetição.   
Jorge Coli (Unicamp) trouxe a visão de historiador da arte para tratar da Repetição sob o aspecto do 
ressurgimento do mesmo tema em épocas e contextos diferentes, uma abordagem que acordou imediata 
ressonância com o conceito de transformações aos ouvidos psicanalisados da platéia.  Jorge Coli nos mostrou 
que a invariância do tema a ressurgir até mesmo em Vera Lamano Adamo modalidades artísticas diferentes 
aponta na direção de a essência da arte ser imaterial e atemporal. Falava-nos do Inconsciente?   
Finalizo destacando que pela segunda vez o formato que escolhemos para o Encontro se revelou acertado no 
tempo concedido aos conferencistas, na elaboração dos ricos conteúdos trazidos à discussão conjunta com a 
platéia, e no recurso da função de estimuladores de discussão. O II Encontro deixa atrás de si a impressão 
geral de um sucesso.   
  

  
Martha Prada e Silva    

  
Diretoria científica - II Encontro de Psicanálise: Recordar, repetir e criar  

Porque Recordar, repetir e criar? Porque substituir a palavra elaborar por criar? Quais as implicações na teoria 
e na técnica psicanalítica quando se substitui elaborar por criar?  Como a Arte pode nos ajudar neste percurso?  
De elaborar para criar há uma considerável transposição que tenta dar conta da complexa arte de esquecer para 
lembrar e de lembrar para esquecer. Não esquecer, não calar a voz, para cumprir uma demanda de continuidade 
e transformação. Saber esquecer para se aventurar em territórios incógnitos, sem definição nem inscrição 
prévia. Criar é fazer das tripas coração, diria  Adélia Prado.Criamos, no dizer da poeta canadense Antonine 
Maillet, porque se tem a impressão e sentimento de que o mundo é inacabado, como se Deus, que criou o 
mundo em seis dias e que descansou no sétimo, não tivesse tido tempo de fazer tudo. Cria-se diante de um 
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mundo pequeno demais, de uma vida demasiada curta, de felicidade insuficiente. Cria-se, escreveu a poeta 
canadense, para acrescentar à criação o oitavo dia. Criar é então tirar do nada, dar existência a algo, inventar, 
e também transformar (fazer das tripas coração). Mas cabe também lembrar que o par antitético de criar é 
eliminar, plagiar, falsificar, vampirizar. Estas questões, alvo do pensamento clínico contemporâneo, nortearão 
as discussões deste II Encontro a partir das Conferências e estímulos dos nossos convidados. Desejo um fértil 
Encontro para todos nós.   

  

Vera Lamanno Adamo  

  

Fale Conosco  
       
Av. José de Camargo Andrade, 650  
05519 32436166 
secretaria@gepcampinas.org.br  

 
www.gepcampinas.org.br  

   Reunião científica:  

Maio – Ecos do II Encontro  Recordar, Repetir, Criar – Email de Edival Perrini  

Prezados Martha, Vera, Ronis e demais membros do GEP Campinas,   

A experiência de ter estado com vocês e poder compartilhar tantas e tão especiais experiências em psicanálise, 
e vida, me pedem este contato para externar, mais uma vez, a minha gratidão. Sem dúvida, saí melhor do que 
entrei nessa experiência, e a forma viva como todos vocês estavam e reagiam, é uma preciosidade que requer 
ênfase. Obrigado pelo convite, pela oportunidade do formato do Encontro (tão favorecedor de diálogo) e, 
principalmente, pela abertura que sempre mantiveram em relação ao que foi conversado. O carinho da 
recepção pessoal também precisa ser exaltado. Em breve, estaremos juntos em outros caminhos da 
psicanálise, mas não quero deixar de sublinhar, antes, essa profícua experiência, que lhes peço seja externado 
a todos os colegas do GEP Campinas. Meu abraço e minha admiração. Edival  

Junho – Ana Maria de França Carneiro discutirá o texto preparatório do Congresso FEPAL/Lima:  

mailto:secretaria@gepcampinas.org.br
http://www.gepcampinas.org.br
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Desconstrução, Transformações e os Mecanismos de Cura de Adrián L. Lieberman   

       

Diretoria de Extensão:  

Inscrições Abertas:  

Oficinas de Contribuições Psicanalíticas à Prática Clínica  

  

 

    

Cinema e Psicanálise  
  

        
 
 “A Espera”  

Direção: Piero Messina  
Origem: França / Itália 
Gênero: Drama  
 
 

 

O filme vai ao encontro da dor num jogo de 
plena sensualidade.  O filme nos traz o sonho e o 
luto, constituindo fases de crises para o psiquismo 
e com isso uma profunda comoção interior. A 
protagonista abdica da verdade  até o ápice da dor. 
Por um tempo, se relaciona com  uma criação 
própria, sua alucinose(Bion), até colocar-se 
receptivo ao que ainda poderia surgir. Maio de 
2018.  
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 “Neve Negra” 
                                                             Direção: Martin Hodara 
                                                                          Origem: Argentina, Espanha    
                                                             Gêneros: Drama, Suspense 
                                                                     

Acusado de matar seu irmão durante a adolescência, Salvador vive isolado do mundo 
no meio da Patagônia. Depois de 30 anos, seu irmão Marcos e sua cunhada Laura vão 
ao seu encontro para convencê-lo a vender as terras que compartilham por herança. 
Neste lugar inóspito só segredos guardados pela família vão se descortinando graças a 
curiosidade de Laura, até o desfecho final chocante e  arrebatador. Junho de 2018. 

  

  

   
 
 

 
Projeto Primeiríssima Infância:    
 
“A Matriz da Mente” de Thomas H. Ogden, apresentação- 
Adriana Maria Nagalli de Oliveira/ psicanalista, coordenadora 
do projeto Primeiríssima Infância  
  
“Depressão pós- parto”, apresentação: Ligia Yamazita,  
psicóloga, membro voluntário do projeto Primeiríssima Infância  
  
data: 14/7  horário: 10:30 h local: Terras Center Office – 
Alameda Maria Cavalheiro Bonilha, 2 – Piracicaba/SP.  

 
 
Edição – Joice Calza Macedo  
Fotos – Ana Maria Protti  
Colaboradores – Adriana N. de Oliveira, 
Hang-Ly Ikegami Rochel, Martha 
Prada e Silva e Vera Lamanno Adamo,   
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