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Nº 3 / setembro de 2018  

BOLETIM   

Editorial 

Psicanálise: Difusão e Movimento 

 

Ainda existe esse tal de Complexo de Édipo? 

 

A ideia de difundir a psicanálise do GEPCampinas através de Jornadas nas cidades vizinhas nasceu de 

Adriana Nagalli de Oliveira que na ocasião tinha a seu cargo a Diretoria de Extensão. 

A ideia era boa, os colegas puseram mãos à obra e o GEP organizou Jornadas de sucesso em várias 

cidades próximas: Piracicaba, Rio Claro, Jundiaí, Mogi Mirim, Itapira. A ideia foi adotada como um 

programa estabelecido de nossa Diretoria de Extensão, hoje dirigida por Humberto Menezes Jr. Desta 

vez vamos para São João da Boavista. Colegas que trabalham na Unifae organizaram a equipe local 

para realizarmos a Jornada. A vice reitora Maria Helena de Toledo lidera a equipe e tudo indica que 

teremos um público de universitários: alunos e professores que se interessam por psicanálise. 

Em vista disto, escolhemos o conceito de Complexo de Édipo como tema, pela posição central que ocupa 

na visão de Freud sobre o psiquismo, e pela  evolução que vem conhecendo com os avanços da 

psicanálise. A Jornada pretende trazer subsídios do pensamento e da prática psicanalítica no 

GEPCampinas à indagação sobre a relevância do conceito na psicanálise atual. 

Hang se encarregou de tecer uma visão sobre a origem do conceito. Adriana abordará Édipo e  amor, 

Nelson abrirá para a vertente de Édipo entre irmãos. Joice questiona a presença de Édipo em crianças 

do espectro autista, Martha procura a relação de Édipo com o Conhecimento. E, como encerramento, 

abrimos uma interface com a arte através da questão levantada por Graça: a Arte revela o Édipo, ou o 

Édipo constrói a Arte? Perpassando todas as apresentações como um fio condutor, teremos Humberto 

na função de procurar articulações entre elas. 

Tenho como certo que é da exposição de nossas ideias, da conversa que elas suscitam entre nós, do 

diálogo com diversos segmentos da cultura, que vai se formando o acervo de visões sobre a psicanálise 

que identifica o GEPCampinas como instituição formadora. As situações científicas que produzimos: 

seminários, jornadas de trabalho, cinema e psicanálise, conferências e cursos são todas elas ocasiões 
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formadoras dirigidas ao público geral que nos procura  porque se interessa pela psicanálise e ao setor 

particular do público que busca aprofundar suas relações com a psicanálise como profissão. São 

ocasiões de trocas e de aprendizagem a serem bem aproveitadas.  

Enfatizo, portanto, a importância da participação de todos os componentes do GEPCampinas nestas 

ocasiões. Difusão e Movimento é um programa científico onde mostramos quem somos e o que fazemos. 

A presença cheia do corpo institucional como um todo é, por si, um atestado da pujança da psicanálise 

que abrigamos. Sua presença e suas ideias constroem nossa instituição. Reserve o sábado dia 20/10 e 

junte-se ao movimento do GEPCampinas para difusão da psicanálise em nossa região. 

Participe deste evento! 

 

Martha Prada e Silva- Presidente do GEPCampinas 

 

Notícias GEPCAMPINAS/FEPAL  

Projeto Primeiríssima Infância  

 

Nossos Objetivos, já alcançados, com o projeto Primeiríssima Infância, são: o apoio ao desenvolvimento 

e disseminação da psicanálise cooperando com outras instituições, ou seja, hospitais, universidades e 

eventos culturais e científicos. Mantendo um pluralismo teórico, estendemos sua aplicação à atividades 

voltadas para a comunidade. Essas atividades incluíram nesse semestre, a informação para a população 

que não tem acesso ao pensamento psicanalítico, através da orientação dos profissionais voluntários do 

Grupo de Estudos “Primeiríssima Infância”. O objetivo em oferecer esses trabalho voluntário na Santa 

Casa de Piracicaba, na Hi Happy e no SUS, além dos Cursos já existentes para gestantes e pais, foi 

apresentar as angústias relativas ao nascimento e à amamentação e a importância do brincar. 
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Atenção as Próximas atividades: Grupo de preparação para o Parto – O grupo é realizado nas terças-

feiras, quinzenalmente no horário das 09h00 às 10h00min na Santa Casa de Piracicaba.  

Próxima turma: Primeiro encontro – 02/10/2018 

                             Segundo encontro – 16/10/2018 com acompanhante. 

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

 

 

 

Reunião científica:  

 

Agosto - Dando continuidade ao Preparatório do Congresso FEPAL/Lima, Nelson José Nazaré 

Rocha, trouxe para a discussão o texto: “A ação de sonhar como modelo de construções e 

transformações na psicanálise contemporânea”, de Marga Stahr, da Sociedade Peruana de Psicanálise. 

 

Setembro - Devido ao Congresso da Fepal/Lima não houve Reunião Científica no último sábado dia 

29/9/18. 

 

Outubro - 26 de outubro (sexta-feira)  das 16 às 20 e 27 de outubro (sábado) das 9H às 12H:30min e  das 

14H às 18H. Realizaremos  o Working Party 3-LM, coordenado por Bruno Salésio da Sociedade 

Psicanalítica de Pelotas e  Luiza Perez, da Associação Psicanalítica do Uruguai.O 3-LM (ThreeLevel 

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 
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explicativas das transformações. Esta atividade pertence ao Clinical Observation Committee da 

IPA,  cuja Chair é Margaret Ann Fitzpatrick-Hanly, de Toronto. Tal atividade está restrita aos 

Membros do GEPCampinas/IPA. 

Diretoria de Extensão 

Inscrições Abertas 

- Oficinas de Contribuições Psicanalíticas à Prática Clínica 

- Difusão e Movimento: Ainda existe esse tal de Complexo de Édipo?-  São João da Boa Vista/SP 

- maiores informações: www.gepcampinas.org.br 

Outras atividades destinadas a Membros e Candidatos do GEPCampinas 

Aconteceu no mês de agosto de 2018 a apresentação e observação do material clínico oferecido pela 

candidata  Marinês Lana do GEPCampinas a convite do Membro Efetivo e Didata Alicia B. D. De 

Lisondo do GEPCampinas e da SBPSP que nos possibilitou evidenciar a vivência e a importância da 

investigação daobservação de bebês, não apenas na formação psicanalítica, assim como em outros 

segmentos ! Encontro rico e inovador!  

Renata Tasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gepcampinas.org.br/
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Cinema e Psicanálise  

 
Setembro - Sonhos  

 

 

 

COMENTADO POR 

Maria da Graça Câmara Barone  

Membro Efetivo e Didata do GEPCampinas 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

LANÇAMENTO: 18 de maio de 1990 

DIREÇÃO: Akira Kurosawa 

ELENCO: Akira Terao, Mitsuko Baisho, Toshie Negishi, Martin Scorsese 

GÊNEROS: Drama, fantasia 

NACIONALIDADES: Japonês 

 

Filme baseado em sonhos do cineasta Akira Kurosawa, contados através de oito histórias 

distintas, perfeitamente compreensíveis e associadas através de uma perspectiva psicanalítica.  

Em 1900, ao publicar seu livro sobre os sonhos, Freud construiu uma disciplina que modificou o 

conhecimento a respeito de como se estrutura a subjetividade humana. Ali, revolucionariamente, 

afirmou que o homem não é senhor dentro de sua própria mente, sendo dominado por forças 

pulsionais alheias à vontade consciente, mas que, na verdade, são as verdadeiras responsáveis 

por todas as criações humanas, das mais pérfidas às mais sublimes. Revelou-nos a existência de 

uma área psíquica liberta das amarras da cultura, onde se desenvolvem a criatividade artística, 

científica e literária, e que está presente em nós, desde a infância, através do brincar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cineasta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa
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O cinema, tanto quanto o sonhar são capazes de nos remeter com profunda sensibilidade e 

contundência aos enigmas fundamentais da condição humana: o amor, a sexualidade, a 

alteridade a vida e a morte, para permitir novos encadeamentos e simbolizações. Segundo 

Deleuze e Guattari, através do cinema podemos “fazer frente ao temor humano de perder a 

coerência, pois graças ao sonho emprestado [do Diretor], nossa fantasia pode percorrer todo o 

universo para engendrar nele cavalos alados e dragões de fogo”.   

“Sonhos” é puro encantamento, uma estonteante perda de limites entre: o que espreita uma 

criança, o que recorda compulsivamente um soldado sobre as sofridas experiências de guerra, 

ou o que foi pintado por Van Gogh, entre o que foi filmado por Kurosawa e o que  vemos: vemos 

ou sonhamos com o protagonista? Não poderíamos nós próprios sermos o protagonista?... 

Akira nos fala da servidão à beleza - vivida por ele como compulsão a filmar - como forma de 

libertar a paixão que, se aprisionada, empobrece a razão e nos entrega às seduções da morte. 

 

Fale Conosco  

       

Av. José de Camargo Andrade, 650 

Fone: 05519 32436166 

secretaria@gepcampinas.org.br 
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