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BOLETIM  Nº 6 / junho de 2019   

 

 

Caros colegas  

No GEP se vive a psicanálise.   

Nela mergulhamos e a cumprimos: na clínica de cada um, nas aulas, 

nos seminários, nas supervisões, nas inúmeras reuniões científicas e 

administrativas, discussões, conversas de corredor, comemorações, etc. 

Esperamos que tudo possa se tornar experiências. Esperamos que 

prevaleçam as formadoras, em detrimento das deformadoras. Na análise 

pessoal o tumulto silencia, o espaço se oferece para as mais variadas 

transformações. Esperamos que favoreçam sonho e pensamento. Na 

concomitância de vida real e digestão mental vamos continuamente nos 

formando analistas, todos nós.   

Penso em três acontecimentos recentes na vida do GEP: a decisão de 

abrigarmos uma terceira turma de candidatos em formação 

psicanalítica, os preparativos para passarmos a ser uma Sociedade 

Provisória de Psicanálise junto à IPA e a Jornada Preparatória para o 

XXVII Congresso Brasileiro. Os três são frutos de muito trabalho e indicam uma perspectiva de mais 

trabalho. Por que a psicanálise necessita de tudo isso? A pergunta fica aberta. A resposta exige vivência e 

reflexão. Contribuo com algum subsídio nesse sentido.   

É que a psicanálise é uma idéia grande. Ela exorbita os limites de continência possíveis a qualquer indivíduo 

isolado. Para abrigá-la razoavelmente precisamos de toda  uma composição coletiva a se expandir em várias 

organizações onde a ideia terá mais chance de germinar e continuamente se renovar.  

O Congresso da Febrapsi é um bom exemplo disso pois, como bem observou Ronis Magdaleno, os analistas 

do país todo passam a focar o tema escolhido, inúmeras jornadas o aprofundam país afora e miríades de 

realizações começam a brotar. Muitas vezes os temas nascem diretamente de efemérides dos textos 

fundadores de Freud, como é o caso desta vez. Estamos a cem anos da publicação do artigo O Estranho e 

constatamos que há uma enorme disposição de revisitá-lo. As realizações são surpreendentemente novas, 

atuais, trazem a psicanálise que se pratica hoje. Ao mesmo tempo, são formas renovadas da idéia original. 

Em retornos constantes nos nutrimos na fonte que infunde vida e sentido à organização.   

Abrir-se o Instituto para um terceiro grupo de pessoas em busca de formação significa que o GEP aceita a 

responsabilidade e o trabalho de acompanhá-las na descoberta do que seja psicanálise.  

Trata-se da mesma coisa quanto à nossa passagem à Sociedade. Existe o regulamento da IPA para essa 

transição e parece que as condições requeridas não apresentam dificuldades maiores para nós. No decorrer 

do Congresso em Belo Horizonte teremos reuniões esclarecedoras a esse respeito com o órgão que se ocupa 

da criação de novas sociedades e traremos informações mais detalhadas. Mas, o fato que atesta nossa 

passagem está em conseguirmos manter uma coesão grupal que resista ao atrito interno gerado pelo 

confronto com uma idéia que desafia a persistência de nossas pequenas acomodações. Interessa apurar se o 

grupo se põe a serviço da psicanálise e tem capacidade para mantê-la acima dos interesses de cada um.   

Ficam aqui quatro versos extraídos de um poema de T.S. Elliot. Para mim, eles dizem com precisão poética 

o que significa dar abrigo à idéia grande:  
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"Não cessaremos de explorar  

E o final de toda nossa exploração  

Será chegarmos onde começamos  

E conhecer o lugar pela primeira vez.”  

Martha Prada e Silva- Presidente do GEPCampinas  

Diretoria Científica   

Reunião científica: Cronograma das Reuniões Científicas:      

Maio – Maria da Graça Barone trouxe uma reflexão  sobre o texto de Freud: O Estranho e  teremos o 

Encontro Preparatório para o Congresso Febrapsi 17/18 de maio: 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  

Junho: Joice Calza Macedo apresentará o seu trabalho de conclusão da formação de Criança e Adolescente 

pela IPA: “A estranha anormalidade normal de Norma - tentando se sentir real diante do peso do 

transgeracional” com comentários de Maria da Graça Barone.  

Encontro Preparatório para o Congresso Brasileiro de Psicanálise  
  

Este encontro teve duas mesas redondas.  

“Das Unheimliche: Inquietantes Inconfidências”  

Anette Blaya Luz  - Médica psiquiatra, psicanalista didata da SPPA, atual Presidente da Febrapsi.  

Ignácio Alves Paim Filho- Psicanalista, membro titular da SBPdePA e Diretor Científico da Febrapsi.  

  

“O Estranho: um enigma para o nosso tempo?”  

Regina Pereira Klarmann - Psicóloga, Membro Efetivo da SPPA, Docente e supervisora do IEPP, Atual 

Secretária da Diretoria Científica da Febrapsi.  

  

Carlos Vieira - Psicanalista, médico psiquiatra, escritor e analista didata da Sociedade de Psicanálise de 

Brasília. Membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.   

  

Marly Terra Verdi - Psicóloga, Psicanalista, membro efetivo, analista didata e docente do Instituto de 

Psicanálise da SBPPSP. Presidente de GEP de São  José  do Rio Preto e Região. Membro do NESME e do 

INSPIRA”.  
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Congresso FEBRAPSI   

 

Trabalhos dos Membros 

  

1) Mesa redonda: “O psicanalista atrás da câmera” - Adriana Nagalli de Oliveira: GEPCampinas, Osvaldo 

Luís Barison, GEP Rio Preto e Região e Vera Lamanno Adamo: GEPCampinas  

2) Mesa redonda: “A inquietante estranheza do analista” - Astrid Muller Ribeiro, SBPdePA, Ida Ioschpe 

Gus, SPPA e Adriana N. de Oliveira   

3) Tema livre: “A relevância da função inconfidente da psicanálise na desconstrução de fantasmas 

autisticos” (Com autoria de Alicia Beatriz Dorado de Lisondo,  Fátima Maria Vieira Batistelli, Maria 

Cecília Pereira da Silva, Maria Lúcia Gomes do Amorim, Maria Thereza de Barros França, Mariângela 

Mendes de Almeida, Marisa Helena Leite Monteiro e Regina Elisabeth Lordello Coi4) Mesa redonda: 

Infertilidade, fertilização assistida e suas subjetividades (Com autoria de Alicia Beatriz Dorado de 

Lisondo e Gina Khafif Levizon);, 

4) Painel: “Quando a dor transborda as barreiras”: tragédia e violência psíquica; Alicia Beatriz Dorado de 

Lisondo. 

5) COCAP: Interlocução a partir de material da análise de uma criança; Alicia Beatriz Dorado de Lisondo  

6) Mesa redonda: “O estranho na relação mãe-bebê-família”; Alicia Beatriz Dorado de Lisondo  

7) Tema livre: “O estranho em um caso de adoção tardia” (Com autoria de Alicia Beatriz Dorado de 

Lisondo e Edilaine Bronzeri Pugliesi);  

8) Tema livre: “Autismo – O filho estranho e a função inconfidente da análise junto à família” (Com autoria 

de Alicia Beatriz Dorado de Lisondo e Maria Thereza de Barros França).  

9) Mesa redonda: “O Masculino e o feminino estranho em mim” – Ana Cristina Banzato 

10) Tema livre: “Intuição - Com - Paixão: As múltiplas Vias do Vínculo Analítico”- – Ana Cristina 

Banzato  

11)  Working Party: Modelo dos três níveis (Three-Level Model ou 3-LM  - Moderador – Bruno Salésio 

e Ronaldo Victer – caso clínico – Joice Calza Macedo  

12) Mesa Redonda: “A estranha anormalidade normal de Norma - tentando se sentir real diante do peso 

do transgeracional”. Joice Calza Macedo, GEPCampinas, Emilio Salle, SPPA, Maria Celina de Anhaia 

Mello, SBPSP.  

13) Mesa Redonda: “O Caminho da Verdade: estranho? inquietante?” – Martha Prada e Silva  

14) “Supervisão Cruzada” – Apresentador do Material Clinico: Ana Rita Nuti Pontes -  SBPRP  

    Comentador: Barbara Cordeiro Borges Laurindo - Membro do IP da SPRJ; Comentador: Gizela    

Turkiewicz – Membro do Instituto da SBPSP; Coordenador: Nelson José Nazaré Rocha – GEPCampinas 

 

15) Mesa Redonda: “Corrupção: um estranho familiar?” – Nelson J. Nazaré Rocha - GEPCampinas, 

Valton de Miranda Leitão, SPFort., Leopold Nosek, SBPSP - Coordenação: Maristela Nunes Pinheiro, 

GEPG 
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16) Working Party: "Microscopia da Sessão Analítica" com Roosevelt Cassorla, GEPCampinas. Ana 

Clara Duarte Gavião (SBPSP), Claudia Carneiro (SPB) e Sandra Bulhões (SPMG). 

17) Curso: Unheimliche no Campo Analítico - Roosevelt Cassorla, GEPCampinas.  

18) Mesa redonda: Unheimliche no campo analítico - Roosevelt Cassorla, GEPCampinas, Paulo Cesar 

Sandler, SBPSP, Leopold Nosek, SBPSP. - Coordenação: Rosely B. Lerner, SPRJ.  

19) Mesa redonda: “Psicose: novos desafios” - Altamirando Andrade, SBPRJ, Bernard Miodownik, 

SBPRJ Roosevelt Cassorla, GEPCampinas.   

20) Diálogos Psicanalíticos: “Política no Setting”- Leopoldo Nosek, SBPSP e Roosevelt Cassorla, 

GEPCampinas.   

21) Mesa Redonda: “Tempo e Temporalidade na Cultura e na Clínica’ – Vera Lamano, GEPCampinas  

22) Diálogos Psicanalíticos: “O Desejo e a Busca do estrangeiro na adolescência”. Vera Lamano, 

GEPCampinas  

Trabalhos: candidatos do GEPCampinas  

1) Tema livre: “A loucura como objeto estranho na mente e na cultura: três momentos” – Claudia Antonelli 

2) Tema livre: “A estranha experiência da espera: vivências na observação de bebês” - Marcela Casacio 

Ferreira-Teixeira e Renata Tasca. 

3) Tema livre: “A Canoa Virou": lamurio e linguagem de emoção – Vanda Lúcia Nogueira 

Trabalhos: alunos e ex-alunos do curso de Psicoterapia do GEPCampinas  

1) Tema livre: “Da dor ao ato criador - um percurso Psicanalítico” - Heliana Guardiano.  

2) Tema livre: “Um corpo a procura de seu destino” – Tania Franzoni  

3) Tema livre: “Para além do passado – A falha do analista como possibilidade de reparação” - Tania 

Franzoni  

Congresso IPA Londres/2019  

Trabalho: Membros do GEPCampinas  

1) The feminine within primitive states of mind and within the analytic function: investigating psychic 

development through Prisma (Com autoria de Alicia Beatriz Dorado de Lisondo (GEPCampinas),  Fátima 

Maria Vieira Batistelli, Maria Cecília Pereira da Silva, Maria Lúcia Gomes do Amorim, Maria Thereza de  

Barros França, Mariângela Mendes de Almeida, Marisa Helena Leite Monteiro, Regina Elisabeth Lordello 

Coimbra, Joshua Durban e Jeffrey L. Eater. 

 

2) A infertilidade enigmática. como questão: as tra (técnicas de reprodução assistida), podem criar um 

embrião, mas talvez não possam transformar essa mulher em mãe (Com autoria de Alicia Beatriz Dorado 

de Lisondo, (GEPCampinas) ,Gina Khafif Levizon e Liliana Gimenez Arrausi e Liliana Solari);  
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3) Supervisor numa sessão da IPSO. - Presenter - Gagandeep Kaur Makkar – India; Supervisor - Nelson 

J N Rocha – Brazil; Chair - Tobias Nolte - England        

 

4) Apresentador e coordenador do Small Discussion Group (SDG) Enactment: identificación, uso 

clínico y aspectos teóricos. Alexis Schrek (APM), Stela Yardino (APU), Nelson Rocha (GEPCampinas), 

Mauro Gus (SPPA) e Roosevelt Cassorla (GEPCampinas)  

 

5) Apresentador na Mesa: ‘Los avatares del trabajo en ILAP en una Latinoamérica convulsionada”  

Olga Varela (APG - Mexico); Alvaro Nin (APU - Uruguay); Nelson Rocha (GEPCampinas - Brazil); 

Maria Teresa Calabrese (APA - Argentina); Marga Stahr (SPP - Peru)   

 

6) Small Discussion Group: Enactment: identificación, uso clínico y aspectos teóricos. - Alexis Schrek 

(APM), Stela Yardino (APU), Nelson Rocha (GEPCampinas), Mauro Gus (SPPA) e Roosevelt Cassorla 

(GEPCampinas)   

 

7) Panel: Clinica de las situaciones limites – Bustavo Jarast (APA), Ariel Liberman (APMadrid), Clara 

Nemas (SPBA) e  Roosevelt Cassorla (GEPCampinas). 

 

8) Participante: International Journal of Psichoanalysis Centenary - Roosevelt Cassorla (GEPCampinas). 

 

9) Tema livre: Uma Poética do Feminino: considerações sobre uma certa hora perigosa. Vera Lamano - 

(GEPCampinas). 

 

Trabalho: candidatos do GEPCampinas  

1) Tema livre: The body and mind of Virginia Woolf int the film “THE HOURS” – Cláudia Antonelli.  

 

Diretoria do Instituto  

 

Inscrições Abertas: Processo de Seleção da III Turma de Formação em Psicanálise de 16 de maio a 16 

de agosto  

Notícias dos candidatos  

 

O GEPCampinas recebeu a candidata Ana 

Paula Rocha, da SPP (Lisboa, Portugal), no 

período de 10 a 17 Março 2019.Trata-se da 

primeira visita VCP (Visiting Candidate 

Program) ao nosso Instituto, um dispositivo da 

IPSO (Cláudia Antonelli – representante IPSO 

do GEPCampinas). Durante seu período de 

visita, houve uma reunião científica entre as 

candidatas do GEPCampinas, com a presença 

de Maria da Graça Barone, analista didata de 

nosso Instituto, na qual Ana Paula apresentou 

um caso clínico, e ao qual uma de nossas 

candidatas, Élidi Degrecci, lhe propôs um 

contraponto. Ana Paula participou dos seminários clínicos e teóricos durante este período, bem como 

da reunião científica proposta no sábado 16 de Março, à ocasião da presença dos Sponsors.  
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 - A candidata Claudia Cristina Antonelli foi eleita editora da Ipso.  

 - A candidata Cláudia Cristina Antonelli foi (re)eleita para o comitê executivo da IPSO.  

   

 - As candidatas do GEPCampinas inauguraram A 

Reunião das Quartas-feiras, com a presença de 5 

candidatas. O encontro se propõe a trocas clínicas, 

teóricas e científicas entre os presentes, a partir da 

exposição de um trabalho previamente escolhido. 

Neste dia, Cláudia Antonelli compartilhou com as 

colegas o trabalho que havia apresentado alguns 

meses antes em Nova York, em uma mesa de 

candidatos no congresso da APsaA. Élidi Degrecci, 

Isabela Cardia, Marcela Casacio e Vanda Nogueira 

seguiram à discussão e troca de pensamentos 

profícuos. A ocasião se encerrou com um brinde pela 

inauguração.  

 

Notícias GEPCAMPINAS/FEPAL   

Projeto Primeiríssima Infância   

  

Grupo de estudos para as voluntárias do projeto, coordenado por  

Adriana Nagalli de Oliveira sobre “A matriz da mente”  

30 de março  

27 de abril  

25 de maio  

  

Eventos “Primeiríssima Infância”:Valinhos - 4 de maio de 2019  

Conferência: "Sobre a vida emocional o bebe"  

Por Nelson José Nazaré Rocha  

Interlocução: “Cadê a mamãe? Quando a depressão pós-parto invade a 

cena"Ligia Yamazita, Voluntária do Projeto Primeiríssima Infância  

  

Coordenação: Maria Angela Barreira  - Terapeuta ocupacional, voluntaria do projeto   

  

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

  

Diretoria de Extensão  

Aconteceu o Evento: Difusão e Movimento: Psicanálise de Família e Casal:  Do que se trata? – 

Piracicaba   

- Dia 05 de abril/2019 Psicanálise, Difusão e Movimento: “Psicanálise de Família e Casal, de que se trata?” 

– realizada em 06 de abril em Piracicaba, com excelente público e participação. O GEP foi convidado a 

apresentar o mesmo evento em S J da Boa Vista, no segundo semestre de 2019;  
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Cursos do GEPCampinas   

1) “Curso de Psicoterapia Psicanalitica”, “Oficinas de Contribuições Psicanalíticas à Prática - 

Encerrouse agora em abril de 2019 a Oficina sob coordenação de José Carlos Di Migueli e já está prevista 

uma nova, a realizar-se em maio e junho, coordenada por Roosevelt Cassorla;  

2) “Como tudo começa: constituição do psiquismo”, com duração prevista, inicialmente, de agosto a 

novembro. - maiores informações: www.gepcampinas.org.br  

 

Cinema e Psicanálise    

Abril – Maria da Graça Barone e Marcos Garcia comentaram o filme “Com amor, Van Gogh.  

Junho – Roosevelt S. Cassorla comentará o filme “O retrato de Dorian Gray – A apresentação acontecerá no 

dia 30 de junho às 17 horas.  

 

Passagens:  

Joice Calza Macedo concluiu a formação em Psicanálise de crianças e adolescentes pela SBPSP  

  

Contribuições Científicas de Membros  

 - “Como pensar sobre adoção na tragédia de Brumadinho... E na vida” - 

https://www.youtube.com/watch?v=_jRyssuVYiA -  - Alícia B. D. de Lisondo  

- International Scholar- Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research – 

março 2019 – International Lecture: “Fanaticism” (o texto se encontra a disposição dos colegas) Supervisões 

e reuniões científicas com Membros e Candidatos – Roosevelt Cassorla  

-Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=SuTiJ1PHvUg – Roosevelt Cassorla  

  
  

http://www.gepcampinas.org.br/
http://www.gepcampinas.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=_jRyssuVYiA
https://www.youtube.com/watch?v=_jRyssuVYiA
https://www.youtube.com/watch?v=SuTiJ1PHvUg
https://www.youtube.com/watch?v=SuTiJ1PHvUg
https://www.youtube.com/watch?v=SuTiJ1PHvUg
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Fale Conosco   

Av. Francisco José de Camargo Andrade, 630 

Fone: 055 19 3243-6166 

secretaria@gepcampinas.org.br 

www.gepcampinas.org.br 
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