
HomENAgEm A ANgElA m. RAbEllo

Angela, amiga querida, você nunca nos deixará por completo. A saudade  
  será eterna, mas a memória do que vivemos juntas se transformará em 

história. História que contaremos cuidando do profícuo legado que nos deixou. 
Legado que você plantou e fecundou com coragem, determinação e 
perseverança. Ao seu lado, durante onze anos, compartilhamos dos momentos 
de conquistas e dos momentos difíceis na busca de um lugar institucional para 
criar um grupo de pesquisa cujo foco de atenção, em suas próprias palavras, 
“se dirigirá ao período inicial da vida psíquica buscando, à luz da psicanálise, 
constituir um campo de investigação e reflexão sobre a atuação do inconsciente 
na expressividade do comportamento dos bebês e de crianças pequenas em 
interação com o ambiente”.  Hoje esse lugar é uma realidade. 

Essa foi a sua luta Angela e, com sua presença em nossos corações, tere-
mos a coragem de ir adiante. Com a lembrança de sua persistência, e de seu 
amor por esse projeto, lutaremos e sabemos que se você estivesse aqui, você 
nos diria “vai...vai dar certo sim...”.

Angela, você foi e sempre será especial em nossas vidas. Temos uma 
infinita gratidão pelo privilégio que tivemos de viver e aprender com você o 
exercício da generosidade, da delicadeza e da sensibilidade.

Angela M. Rabello, no dia 22 de setembro de 2005, fundou o Grupo de 
Pesquisa Os Primórdios da Vida Psíquica – Clínica dos Primeiros Anos, vincula-
do aos Módulos de Pesquisa da Comissão de Formação Permanente do CPRJ, 
coordenado na época por Paulo Sergio Lima Silva  e com o aval do coordena-
dor geral Edson Lannes.

Após cinco anos de existência, com as pesquisas em andamento e um 
aprofundado estudo junto a diferentes profissionais ligados aos cuidados dos 
bebês e da primeira infância, Angela cria a primeira revista, apresentando o 
resultado do trabalho do grupo.
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Compartilhamos a seguir um trabalho produzido por Angela em 2004 
onde ela expressa toda a sua compreensão da importância da atenção ao bebê 
no início da vida.

Grupo de Pesquisa Os Primórdios da Vida Psíquica –  
Clínica dos Primeiros Anos

Maria de Fátima de Amorim Junqueira
Regina Celi Bastos Lima
Regina Orth de Aragão 

Tereza Carsalade
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