1
Carta-convite para o curso: Winnicott Experiência e Pensamento – 2º ano

Prezados colegas!
É com grande alegria que comunicamos a realização do segundo ano do curso Winnicott:
Experiência e Pensamento, que será ministrado pela primeira vez ao longo de 2022. Esta iniciativa é
o resultado do amadurecimento institucional do Espaço Potencial Winnicott, que agora é um Espaço
independente no Sedes Sapientiae, aberto a todos os membros dos diversos departamentos,
denominado EPW-SP – Espaço Potencial Winnicott: Estudo e Pesquisa em Psicanálise, ao qual o
nosso curso está vinculado.
Neste segundo ano, seguiremos com a pluralidade das leituras winnicottianas que os professores e
analistas nele reunidos realizam, possibilitando a inscrição pessoal de cada pesquisador e de cada
aluno no grande corpo da teorização psicanalítica de Winnicott. Esta diversidade de leituras articula
a tradição psicanalítica em que a obra de Winnicott emergiu e aponta para o efeito profundo e
singular de seu pensamento na contemporaneidade e em uma série de analistas posteriores. O curso
é ministrado por analistas pesquisadores do pensamento de Winnicott que estudam e desenvolvem
em clínicas particulares e sociais vários pontos de sua obra.
Nossa proposta consiste em dar prosseguimento ao curso Winnicott Experiência e Pensamento por
mais um ano no formato de seminários teórico- clínicos, com o propósito de aprofundar alguns
conceitos abordados no primeiro ano introdutório ao pensamento de Winnicott, através de
articulações teóricas com as práticas profissionais dos alunos, sendo elas clínicas ou em outras
instituições ou atividades. Central ao pensamento de Winnicott e por demais complexa para ser
compreendida em apenas um ano de estudo, a questão da transicionalidade será um dos pilares deste
segundo ano, sendo abordada de diferentes maneiras, predominantemente na clínica e no campo
cultural. Aos seminários teórico-clínicos somar-se-ão atividades e oficinas cujo objetivo será
promover uma efetiva articulação entre experiência e pensamento.
Dirigido a: alunos que completaram o primeiro ano do curso de Winnicott.
Período: As aulas acontecerão quinzenalmente, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h10,
exclusivamente no formato online, de março a junho e agosto a novembro.
Vagas: 20 vagas, as quais serão preenchidas por ordem de inscrição.
Inscrições: devem ser feitas até dia 30/11/2021, através de e-mail lucilajmg@gmail.com, e enviar
cópia para cursos@sedes.org.br, dizendo de seu interesse em se matricular no segundo ano do curso
Winnicott.
Matriculas: o prazo para matriculas dos 20 primeiros aprovados será até o dia 03/12/2021, se
houver candidatos que não fizerem sua matricula no prazo estabelecido, perderão sua vaga e esta
será oferecida para o próximo candidato.
Preço: 12 parcelas de janeiro a dezembro de 2022 no valor de R$ 494,00.
Para mais informações, convidamos vocês a acompanharem as atualizações no site do Sedes
https://sedes.org.br/
E, para conhecer o EPW-SP e suas atividades, visitem https://sedes.org.br/site/projetos/espacopotencial-winnicott/
Esperamos que esta carta os encontre bem e que possamos nos reencontrar em breve.
Um forte abraço em nome de toda a equipe,
Afrânio de Matos Ferreira.

