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Esta 16ª edição do Jornal do ITIPOA registra vários eventos de 
2012, ano em que nossa instituição comemorou 20 anos de 
existência. Também notifica momentos do início de 2013, entre 
estes a posse da nova diretoria. No comando desta, como 
presidente, ao assumir, sabia que contava com uma equipe de 
colegas que, assim como eu, desejavam dar continuidade ao que 
norteia nossa instituição, a preocupação com a qualidade do 
ensino em psicoterapia de orientação psicanalítica 
proporcionando um espaço de acolhimento a todas as 
vicissitudes deste momento importante da formação de um 
profissional nesta área. 

A edição do jornal também contempla os vários espaços de 
ensino existentes no ITIPOA. Além de oferecer a teoria e a prática 
na clínica, penso que o que nos caracteriza como grupo formador 
de psicoterapeutas é nosso olhar cuidadoso junto a nossos alunos 
no atendimento aos pacientes. Sabemos da responsabilidade que 
temos enquanto terapeutas no momento em que somos 
solicitados a entrar na vida de pessoas que estão num momento 
de sofrimento psíquico. Neste sentido, procuramos transmitir 
nossa preocupação com nosso próprio desenvolvimento 
enquanto seres humanos e profissionais que somos para, na 
medida do possível, nos sentirmos aptos a aceitar o convite 
daqueles que precisam de uma escuta sensível às suas demandas. 

Uma boa leitura! 

Psican. Marli Bergel 
Presidente do ITIPOA
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CURSOS E ATIVIDADES

Curso de Especialização na Teoria e Técnica 
de Intervenção na Relação Pais-Bebês

 

 

Curso de Especialização em Psicoterapia de Orientação
Psicanalítica de Adultos 

Curso de Especialização em Psicoterapia de Orientação 
Psicanalítica da Infância e Adolescência
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Público Alvo: Psicólogos, pediatras, neonatologistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, 
pedagogos e assistentes sociais

Coordenação: Psican. Ivanosca Inês Martini
Docentes Convidados: Psican. Dra. Angela Fleck Wirth; Psican. Beatriz Chwartzmann e 
Psic. Paula Daudt Sarmento Leite
Objetivos: O programa dedica-se ao estudo da relação pais-bebê e os meios através 
dos quais ela se constitui, fundamentando-se, para isso, na psicanálise, na técnica de 
observação de bebês de Esther Bick e na teoria do amadurecimento de D. Winnicott
Seminários Teóricos: Sextas-feiras, 12h15min às 14h45min
Frequência: Dois seminários semanais.  Duração: 2 anos
Programa: Disponibilizado completo no site do ITIPOA. Consulte www.itipoa.com.br (*)

Público Alvo: Psicólogos e Médicos
Coordenação: Psic. Eliane Goldstein
Objetivos: Proporcionar conhecimento da infância e adolescência a partir dos principais pensadores da Psicanálise. 
Possibilitar uma visão abrangente e integrada da criança e do adolescente do ponto da vista da normalidade e da 

patologia. Desenvolver a escuta e o pensamento clínico a fim de 
que permitam um melhor entendimento, avaliação e articulação 
da técnica de tratamento à luz da teoria psicanalítica
Seminários Teóricos: Quartas-feiras das 8h às 12h e sextas-feiras 
das 10h45min às 13h15min
Freqüência: Cinco seminários semanais, sendo que um, é de 
Supervisão Coletiva. Supervisão Individual semanal, após inicio 
de atendimento
Duração: 4 anos
Programa: Disponibilizado completo no site do ITIPOA. Consulte 
www.itipoa.com.br (*)

Público Alvo: Psicólogos e Médicos

Coordenação: Psican. Beatriz Chwartzmann
Objetivos: Proporcionar uma formação integrada, que abrange o conhecimento aprofundado desde a teoria clássica
até os pensadores atuais, suas aproximações e intersecções, aliado à prática clínica supervisionada, buscando o 
desenvolvimento global do terapeuta
Seminários Teóricos: Terças-feiras das 11h às 13h45min e sextas-feiras das 10h45min  às 14h45min
Frequência: Cinco seminários semanais. Supervisão Individual semanal após inicio de atendimento.  Duração: 4 anos
Programa: Disponibilizado completo no site do ITIPOA. Consulte www.itipoa.com.br

Prática Supervisionada em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica a partir do primeiro ano, efetuada no ambulatório do 
ITI ou em consultório particular, com Supervisão Individual Semanal. A cada ano será desenvolvido um trabalho. (*)

(*) Inscrições e seleções abertas ao longo do ano
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CURSOS E ATIVIDADES

Cursos Breves e Grupos de Estudo do ITIPOA 

 

Os Cursos Breves do ITIPOA abordam teoria psicanalítica, técnica em psicoterapia de orientação psicanalítica 
e psicanálise aplicada a outras áreas do conhecimento. São dirigidos a acadêmicos e profissionais da Psicologia, 
Medicina e outras áreas como Pedagogia, Direito, e da Saúde.

Os Cursos possuem pequena duração, o que os diferencia dos cursos de especialização do ITIPOA. São 
ministrados pelo corpo docente e por profissionais que já concluíram os cursos de especialização da instituição.

Já os Grupos de Estudo se caracterizam por serem oportunidades de estudo continuado, sendo que a entrada 
de novos alunos é feita a partir de contato com o coordenador do grupo e poderá ocorrer ao longo do período. 

Cursos Breves 2013/02 Grupos de Estudo

- Supervisão Continuada – O Atendimento 
Psicanalítico de Adolescentes

- Supervisão Continuada - Uma Visão sobre o 
Atendimento Psicoterápico à Criança

- Winnicott na Cultura  – Isadora Duncan
- A Escuta do Terapeuta: Atelier de Contação de 

Histórias
- Obra de Melanie Klein

- Psicodinâmica de Casais

- Obesidade Infantil: Desafios Atuais
- Psicopatologia Psicanalítica

- Introdução à obra de Sándor Ferenczi
- Winnicott para Iniciantes

- Técnica de Psicoterapia Psicanalítica para Iniciantes 
- Introdução à Psicoterapia Pais-Bebês

- Entendendo os Processos Patológicos da Adolescência
- Risco de Suicídio: Avaliação, Intervenção e Tratamento 

Psiquiátrico

Veja todas as informações sobre os cursos e eventos consultando
 o site, facebook ou contatando com a secretaria: (51) 3311.3008

Inscrições abertas para Cursos e
Atividades o ano todo. Informe-se!

Psicopatologia

Psicologia Clínica

Estágios 

Ambulatório 
O ambulatório do Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre oferece à comunidade atendimentos 

psicoterápicos, conforme a renda para gestantes, pais/bebê (de zero a três anos), crianças, adolescentes, adultos e 
terceira idade. Pessoas interessadas devem entrar em contato pelo telefone (51) 3311-3008 ou diretamente na secretaria 
do ITIPOA, para marcação de entrevista de triagem. Temos convênio com o Centro de Promoção da Infância e Juventude 
(CPIJ), Carris, DCE da PUCRS e DCE da UFCSPA.

O estágio de Psicopatologia tem duração de um 
semestre. Em um ano, ingressam dois grupos, um em 

cada semestre. A Psic. Giovanna Miron dos Santos 
coordena o estágio.

O estágio de Psicologia Clínica 
tem duração de um ano e iniciam 
novos grupos de estagiários em 
março e em agosto. A coordenação é 

da Psic. Eliane Scricco.

Equipe de profissionais e alunos do
Estágio de Psicopatologia - 2013

Estagiários de Psicologia Clínica – 2013

A divulgação dos dois estágios é fei-
ta nas universidades. O aluno pode-
rá fazer contato com a instituição e 
será informado sobre o processo se-
letivo e a documentação que deve-
rá ser apresentada no momento da 
inscrição.
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MATÉRIA PRINCIPAL

ATIVIDADES CIENTÍFICAS NO ITIPOA
No ano de 2013, com a escolha de uma nova 

Diretoria, a Psican. Lúcia Thaler assumiu o desafio de 
dar continuidade à Comissão Científica do ITIPOA – que 
tem como atribuições a organização da agenda de even-
tos científicos e a Jornada Anual, geralmente realizada 
em outubro. Uma das principais preocupações é a reali-
zação de atividades com temáticas relacionadas aos ob-
jetivos fundamentais da formação de um psicoterapeu-
ta de orientação psicanalítica – é o que explica a Psican. 
Lúcia.

“Objetivamos uma formação consistente e profunda 
da teoria e da técnica da psicoterapia de orientação psi-
canalítica em todas as fases do desenvolvimento do indi-
víduo – relação pais-bebê, infância, adolescência e ida-
de adulta. Além disso, também queremos propiciar um 
diálogo enriquecedor com outras áreas do conheci-
mento, como a sociologia, antropologia, medicina e edu-
cação, entre outros, pois pensamos que nosso fazer psi-
coterápico não pode estar divorciado de outras ciências 
e interesses da comunidade maior. Sempre que possível 
procuraremos convidar profissionais dessas outras áreas 
a participar de nossos encontros para ampliarmos nossa 
visão dos temas estudados e criarmos vínculos com ou-
tros grupos e instituições.” 

As atividades científicas do ITIPOA possibilitam a cria-
ção de um espaço para a troca de saberes. Os alunos 
aprendem não apenas assistindo a produção científica 
de outros colegas e profissionais, mas também pela a 
possibilidade de apresentar sua produção científica no 
calendário de eventos da Instituição. Além disso, acredi-
ta a Psican. Lúcia, “reuniões, jornadas, mesas redondas 
contribuem para o incremento do sentimento de per-
tença dos membros da Instituição”. 

Para favorecer a integração e promover o envolvi-
mento de todos nas atividades científicas, a Comissão 
Científica do ITIPOA busca contar com a participação
de pelo menos um representante de cada turma dos 
cursos de especialização oferecidos pela Instituição. 
Atualmente, a Comissão Científica é composta por 
Psican. Lúcia Thaler (coordenadora), Psican. Bety 
Brunstein, Psic. Bruno Torri de Pinto, Psic. Cristina Castro 
de Aguiar, Psic. Fabrício Vargas Marchiori, Psic. Mariana 
Balardin, Psic. Patrícia Stefani e a Psic. Renata Lisbôa.

Desde o início do ano, nas primeiras sextas-feiras de 
cada mês, já foram realizadas diversas atividades  coor-
denadas pela Comissão Científica. Entre elas, a aula inau-
gural, realizada em abril, que teve como tema “A 
Psicoterapia de Orientação Psicanalítica na Atualidade”; 
uma mesa preparatória para a Jornada da Sociedade de 
Psicologia do RS, ocorrida em maio, que abordou o te-
ma “O Cuidado e o Tempo”; uma mesa redonda, intitula-
da “A Busca da Beleza: o psiquismo e o corpo”, realizada 
em junho.

Até o final do ano, ainda estão previstas outras ativi-
dades bem como a realização da Jornada  A 
Psicoterapia no Ciclo Vital, nos dias 25 e 26 de outubro. 
Acompanhe as divulgações!

 “Esperamos que, em nossa gestão à frente da 
Coordenação Científica, consigamos atingir os objetivos 
a que nos propusemos, colaborando para o crescimen-
to e divulgação de nossa instituição” – afirma a  Psican. 
Lúcia.

Primeiras Atividades

Integrantes da Comissão Científica - ITIPOA

Público Presente na Aula Inaugural de 2013

5
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ACONTECEU

Das Palavras ao Invisível: o Uni-verso de Clarice Lispector

No dia 6 de julho de 2012, o ITIPOA contemplou a vi-
da e a obra de Clarice Lispector a partir de atividade cien-
tífica apresentada pelo grupo A Escuta do Terapeuta:
Atelier de Contação de Histórias composto por Psic. Eliane 
Goldstein (coordenadora), Psican. Ivanosca Martini (coor-

denadora), Katia Daudt e Psic. Renata Lisbôa.

No dia 11 de agosto, coordenada pelo Núcleo de Bebês, foi feita a atividade de exibição do filme “A Guerra está 
Declarada” seguida de um debate conduzido pela psicanalista Dra. Ângela Fleck Wirth. O filme autobiográfico trata da 
história do casal Juliete (Valérie Douzelli) e Romeo (Jérémie Elkaim), que se apaixonam e têm um filho, Adam ( Gabriel 
Elkaim/ Igor Dessein) – que, aos 18 meses de vida, apresenta um câncer raro e agressivo. A trama mostra as repercussões 
da doença na vida da família. Mesclando cenas hiperreais com outras operísticas, o filme conduz o espectador através do 
turbilhão de sentimentos nobres e mesquinhos que habitam os protagonistas.

A Psican. Dra. Ângela Fleck Wirth, docente da Especialização na Teoria e Técnica de Intervenção na Relação Pais-Bebês 
– ITIPOA, referiu que o filme provoca reflexões sobre o significado de um filho na vida de um casal e mostra a guerra con-
tra a doença onde interessa, primeiramente, o manter-se vivo. Segundo Dra. Ângela, “A criança, a doença e seu tratamen-
to não são vistos de uma forma distante, melodramática ou piegas. Somos convidados a acompanhar a dor, as aflições e 
as incertezas dos pais junto com a família de origem do casal. O filme interessa-se pelas relações humanas que se for-
mam e se esvaem nesta luta complexa e nos convida a refletir.”

Desde o início o grupo encantou-se com seus contos 
e crônicas até encontrar a pessoa de Clarice neles repre-
sentada. “Contornamos seu passado lendo sua biografia, 
sentindo suas dores e suas esperanças. Queríamos  enten-
dê-la e entender o que nos despertava”, explica a Psic. 

Eliane Goldstein, coordenadora do Atelier de Contação 
de Histórias, do NIA-ITIPOA e do Curso de Especialização 
da Infância e Adolescência. 

“Conhecer o trabalho de Clarice é também mergulhar 
dentro de nós mesmos. Com o passar do tempo, fomos 
tendo a convicção de que a literatura nos devolve  algo 
que nos pertence. E que este conteúdo invisível, inominá-
vel e desconhecido, nada mais é do que o tangenciar do 
universo  primitivo, no qual, as experiências se passam 
num registro que não é o da palavra. No entanto Clarice, 
tendo este mundo primitivo tão acessível e por ter se tor-
nado uma especialista nas palavras, pôde nomear mais 
precisamente, este estado inicial”, comenta a Psic. Eliane.

Diz Kanaan: “Semelhante à escuta clínica, a escuta do texto deve le-
var em conta uma “comunicação entre inconscientes”, procurando 
depreender das entrelinhas do discurso, seja oral seja escrito, o de-
sejo de seu autor. (2002, p. 16).

Grupo “A Escuta do Terapeuta:
Atelier de Contação de Histórias” – ITIPOA

Reunião Científica –
Discussão Clínica

ITIPOA exibe Filme “A Guerra está Declarada”

No dia 3 de agosto, o ITIPOA recebeu o Psicanalista Didata 
da SPPA, Dr. Romualdo Romanowski para participar da 
Discussão Clínica de Supervisão de Caso. A Psic. Cristina 
Castro de Aguiar, formanda do Curso de Especialização em 

Dr. Romualdo Romanowski, Psic. Cristina Aguiar e Psican. Marli Bergel

Psicoterapia de Orientação Psicanalítica de Adultos do ITIPOA, que compartilhou o material para a atividade, consi-
derou-a muito produtiva. Foram debatidos aspectos referentes a relação terapêutica, a contratransferência, a inter-
pretação, entre outras questões teóricas e técnicas.  Segundo a Psic. Cristina, “ o convidado trouxe, de forma leve e 
reflexiva, discussões sobre diversas possibilidades de se pensar o paciente e de como intervir no momento da ses-
são”. 
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Debate sobre “Em Terapia”

Psicanálise na Primeira Infância

Jornada aborda Psicanálise e Corpo na Atualidade

      Nos dias 18 e 25 de setembro e 2 de outubro, o 
ITIPOA se reuniu para assistir e discutir episódios da 

série “In Treatment ”. Exibida pela HBO e ambientada 
num consultório de psicanálise, a série acompanha
o dia a dia profissional e pessoal do terapeuta Dr. 
Paul Weston, interpretado pelo ator Gabriel Byrne.

Professores do Curso de Especialização em 
Psicoterapia de Orientação Psicanalítica da Infância
e Adolescência, alunos e público presente debate-
ram oito episódios da série, que contava a história
da adolescente Sophie. A Psic. Leonor d'Avila 
Brandão, docente do Curso de Especialização em 
Psicoterapia de Orientação Psicanalítica da Infância
e Adolescência e de Adultos, coordenou o encontro 
que abordou o tema da psicoterapia psicanalítica 
com adolescentes.

A edição 2012 da Jornada do 
ITIPOA ocorreu nos dias 26 e 27 de 
outubro. Foram apresentados Temas 
Livres, com trabalhos de diferentes 
colegas da instituição, desde estagiá-
rios, alunos das especializações e do-
centes do ITIPOA. Durante toda a jor-
nada, houve a participação de profis-
sionais de diferentes áreas, como mé-

mais nos aproximarmos de um pa-
drão de corpo reforçado pelos meios 
de comunicação, mais estaremos nos 
distanciando de uma beleza particu-
lar. ”

 “... Na cultura atual, há um esti-
mulo para a elaboração do conflito 
através do ato. Nestes casos, a mente 
não foi capaz de conter as emoções 
e o corpo é o lugar privilegiado para 
encenar o que não pode ser simboli-
zado”, comentou a Psic. Kátia 
Hoffmann de Abreu, docente da 
Especialização em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica de Adultos, 
presente na Jornada.

dicos (clínica geral, pediatria, especia-
lista em metabolismo e obesidade), 
professores de Educação Física, 
Psicanalistas, compartilhando seus
conhecimentos a respeito do corpo
inserido na contemporaneidade. 

Corpo e mente são indissociáveis. 
Na adolescência, o jovem precisa se 
reapropriar de um corpo modificado, 
transformado, enfrentando um árduo 
trabalho de reorganização onde ansi-
edades primitivas poderão reapare-
cer. Cada vez mais nos deparamos 
com pacientes usuários de drogas, 
com transtornos alimentares como 
anorexia, bulimia, obesidade. 
Segundo os palestrantes, “...quanto 

Em 5 de outubro, o ITIPOA recebeu a Psicóloga e Psicanalista Didata da 

SPRJ, Débora Regina Unikowski, para falar a respeito da Psicanálise na 
Primeira Infância: Algumas Questões.

Inicialmente, a convidada fez uma revisão com os principais conceitos de-
senvolvidos pela psicanálise a respeito do tema da primeira infância, citando 
contribuições de autores como Bion e Winnicott. Abordou a análise feita com 

Debateu-se, principalmente, a técnica psicoterápica com 
adolescentes difíceis, no caso de Sophie, que teve tentativas de 
suicídio e foi abusada sexualmente. Foi reforçada a necessidade 
de relacionar a história do adolescente e a história familiar com 
os seus sintomas; a importância da inclusão da família; a transfe-
rência e  a contratransferência.

Além disso,  foram abordados outros aspectos da técnica psi-
coterápica psicanalítica com adolescentes como o inicio e a con-
tinuidade do tratamento, a formação do vinculo entre o adoles-
cente e o terapeuta, a necessária autenticidade, espontaneida-
de, flexibilidade e a continência do terapeuta frente a situações 
imprevisíveis.

 Psic. Leonor d'Ávila Brandão
e Psican. Débora Regina Unikowski

crianças e as peculiaridades de cada caso para a escolha adequada da modalidade terapêutica. Apresentou um ca-
so que acompanhou de uma paciente de três anos. Referiu que “...através da brincadeira, na hora da sessão, as fan-
tasias serão comunicadas e se constrói, a partir disso, um sonho a dois na sessão entre analista e paciente”.

Público presente

Segundo a Psic. Leonor, “a comunicação dos adolescentes pode acontecer 
através da linguagem não verbal que é comunicada ao terapeuta através da 
identificação projetiva, bem como por ações comunicativas.” 
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Reunião Científica:
o Instinto e a Instituição

No dia 9 de novembro, o Núcleo de Graduados, coor-

denado pelas Psic. Cristina Saboya e a Psic. Priscila 
Lapinscki Silva, organizou sua primeira Reunião Cientifica 
após a reativação do Núcleo. O convidado deste encontro 

foi o Psiquiatra e Psicanalista Dr. César Antunes e o tema 
do evento foi o papel da instituição na formação dos psi-
coterapeutas.

Psic. Priscila Lapinscki Silva, Psic. Cristina Saboya
e Psican. Dr. César Antunes

Aula Inaugural: a Psicoterapia
de Orientação Psicanalítica na Atualidade

A Aula Inaugural de 2013, coor-
denada pela Comissão Científica, 
ocorreu no dia 5 de abril e contou,
como palestrantes convidadas,
com as docentes do ITIPOA Psic. 

Eliane Goldstein, Psican. Beatriz 
Chwartzmann e a Psican. Marli 
Bergel, que apresentaram aspectos 
importantes da pratica da psicotera-
pia psicanalítica, retomando, para tan-
to, conceitos de Freud, Klein, Bion, 
Ferenczi, Winnicott, Lacan além de 
Nasio, Bolognini, Ferro, Cassorla.

O que caracteriza a psicoterapia é 
a escuta do inconsciente. Ao ouvir, é 
necessário se deixar tocar pelo in-
consciente do paciente. Bion, referiu 
que assim como o corpo necessita 
de alimento e oxigênio, também o 
psiquismo se alimenta e cresce com 

psicanalítico, atentar para a contra-
transferência e ter maior sensibilida-
de em sua escuta. Nos dias de hoje, 
cada vez mais percebemos a influên-
cia da pessoa real do terapeuta na re-
lação com seu paciente. Portanto, re-
forçaram as convidadas, “precisamos 
nos questionar que pessoas nós so-
mos e que pessoa é esta que nos pro-
cura, de que forma iremos acolher o 
sofrimento humano e como iremos 
oferecer o nosso melhor nesta nobre 
e desafiadora profissão de ser psico-
terapeuta”.

as verdades. Freud propôs o método 
psicanalítico que serve como “mol-
dura” até hoje utilizado, com concei-
tos de tempo de sessão, frequência, 
honorários. Entretanto, lembraram as 
palestrantes, “estamos inseridos em 
uma cultura contemporânea, carac-
terizada pelo imediatismo. Para dar-
mos conta dos pacientes que hoje 
nos procuram se faz necessário re-
pensar a técnica”.

É fundamental o tratamento pes-
soal do terapeuta, o que lhe permiti-
rá transmitir confiança no método 

Psican. Beatriz Chwartzmann, Psican. Lúcia Thaler (Coordenadora da 
Comissão Científica),  Psican. Marli Bergel e Psic. Eliane Goldstein
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Baseado em seu trabalho "O Instinto e a Instituição", Dr. César discorreu, entre outros tópicos, a respeito da variedade 
de cursos existentes atualmente no mercado. Conforme a Psic. Cristina Saboya, “ o psicanalista usou a metáfora da "For-
mação Ornitorrinco" para expressar a ideia do vale-tudo e abriu o debate para pensarmos na importância de fazermos 
parte de instituições sérias e criteriosas”. 
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O Cuidado e o Tempo - Reunião Preparatória
da Jornada da Sociedade de Psicologia

A Busca da Beleza:
o Psiquismo e o Corpo

A reunião preparatória ocorreu em 3 de maio. Iniciou 

com a apresentação da Psic. Marisa Eizerik, representan-
te da Sociedade de Psicologia do RS,  que desenvolveu o 
tema do cuidado na história da civilização, fazendo um 
apanhado do conceito do cuidado desde a antiguidade 
até os dias atuais. A partir de referenciais filosóficos, con-
ceituou a ética como a prática refletida da liberdade. 
Segundo ela, construir-se como sujeito é a capacidade de 
reinventar-se a cada momento.

Em seguida, ocorreu a apresentação da Psic. Paula 
Sarmento Leite, docente do ITIPOA, que desenvolveu o te-
ma do cuidado dentro da história do desenvolvimento do 
indivíduo, salientando que aprendemos a cuidar a partir 
do momento em que fomos cuidados. Citou Winnicott, ao 
referir que o bebê saudável é o que conhece o mundo pe-
la via da descoberta e isso lhe dá a condição da criativida-
de pelo resto de sua vida. Segundo a Psic. Paula, “ o tempo 

O ITIPOA realizou, no dia 7 de junho, a Atividade 
Científica que teve como tema “A Busca da Beleza: o 
Psiquismo e o Corpo”. O evento teve como palestrantes 

Dra. Rosane Platcheck, cirurgiã plástica, Marta 
Friederichs, fisioterapeuta e Luis Augusto Roncato 
Silva, psicanalista, docente da instituição.

Dra. Rosane desenvolveu seu comentário falando a 
respeito da expectativa de vida ser maior nos tempos 
atuais e com isso também ser importante um cuidado 
com o corpo e a saúde em geral. Percebe, em sua práti-
ca,  a dificuldade, de alguns pacientes, de elaborar o en-
velhecimento, havendo uma busca de eterna juventude.

Marta, por sua vez, comentou que o padrão de bele-
za divulgado na cultura, se desloca conforme o tempo 
que vivemos. Desta forma, na tentativa de criar um cor-
po perfeito, muitas tecnologias são propostas. Os cor-
pos de hoje são expressos em números, em padrões de 
medidas.

Psic. Paula Sarmento Leite, Psican. Lúcia Thaler, Psic. Marisa Eizirick

do cuidar seria um tempo no gerúndio, uma ação inaca-
bada, que permite uma ressignificação.”

Após as contribuições das convidadas, realizou-se um 
debate onde foram comentadas as características da con-
temporaneidade, a virtualidade, as diferentes noções hoje 
de espaço e tempo. 

Atividade Científica A Busca da Beleza: o Psiquismo e o Corpo

O Psican. Roncato enfocou, por sua vez, o olhar da 
psicanálise sobre o corpo, referindo Freud e o início da 
psicanálise com as manifestações no corpo das pacien-
tes histéricas, alterações que possuíam um sentido.  
Segundo o convidado, “ estamos hoje expostos aos ex-
cessos, nos deparamos com corpos sem história, cou-
raças, armaduras, esvaziados de subjetividade. A socie-
dade atual é regida pelos parâmetros do sucesso, da ur-
gência, do ato. Corpo e sexo viraram bens de consumo, 
deslocando-se do meio privado para o público.”

A atividade se encerrou com um momento de dis-
cussão e debate onde foi reforçada a importância da 
troca entre as diferentes áreas da ciência.
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NOTÍCIAS
Outubro/12

Novembro/12

Janeiro e Fevereiro/13

Março/13

Abril/13
Dezembro/12

- Em 3/10, na Livraria Cultura de POA, foi feito o lançamen-
to do livro “Imagens”, da Psic. Dra. Myrna Giron, docente 
do ITIPOA. Fazendo parte da atividade foi realizada uma 
“Mesa Redonda” com a participação da Psic. Berenice S. 
Lamas, a Psican. Dra Ivanosca Inês Martini ( ITIPOA) e a
autora Psic. Dra. Myrna Giron.

- Em 11/12, ocorreu atividade de Seminário - 2012, da 
Fundação Tênis, e a  Psican. Dra. Ivanosca Martini e a 
Psican. Eluza Nardino Enck participaram apresentando um 
fechamento de 2012 e o que estava previsto para 2013.  
Após foi realizada confraternização, Festa de Natal, con-
tando com a presença, representando o ITIPOA, da 
Diretora de Ensino, Psican. Eluza Nardino Enck.

- Dia 26/11, nasceu Érico, filho da nossa querida colega 
Psic. Aline Santos e Silva.

- Começou a participar da instituição o Psiquiatra Dr. 
Guilherme Torres contribuindo na avaliação psiquiátrica 
dos pacientes adultos.

- Durante os meses de verão, o ITIPOA ofereceu vários 
Minicursos que foram procurados por estudantes e profis-
sionais.

- A nova gestão da diretoria do ITIPOA, tendo como 
Presidente a Psican. Marli Bergel,  assumiu a coordenação 
das atividades.

- Em 14/03, no evento de abertura do ano científico de 
2013, da SPPA, Psican. Dra. Ivanosca  Martini,docente do 
ITIPOA, falou a respeito do tema “Introdução às Idéias de 
Winnicott” juntamente com a participação do Filófoso 
Zeljko Loparic, fundador da Sociedade Winnicott – 
Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana. 

 - De 9 a 12, ocorreu a V Semana do NIA (Núcleo de 
Infância e Adolescência) da SBP de PA com o tema: "As ex-
periências arcaicas e suas linguagens". O evento foi orga-
nizado pela equipe do NIA, sob coordenação da nossa co-
lega Psican. Eluza Nardino Enck - docente e ex- Diretora 
de Ensino do ITIPOA - e teve como convidada a Psican. 
Virginia Ungar, da Associação Psicanalítica de Buenos 
Aires. Dentre as atividades propostas foi realizada 
Supervisão de um Caso de Observação da dupla Mãe-
Bebê, cuja apresentação coube à, também colega do 
ITIPOA, Psic. Renata Lisbôa. 

- O ITIPOA firmou parceria com a Psiquiatra Marta 
Pacheco para avaliação psiquiátrica  das crianças e adoles-
centes que consultam a instituição.

- Em 7/12, o ITIPOA realizou jantar de confraternização 
quando também foi comemorado os 20 anos da institui-
ção.

- Em 10 e 13/10, a Psican. Marli Bergel, docente do ITIPOA, 
participou de painel no 29º Congresso Latino Americano 
de Psicanálise, da FEPAL, em São Paulo, sobre "Introdução 
às Idéias de André Green: aberturas clínicas e modifica-
ções na técnica", com o trabalho “Considerações sobre o 
Par Pulsão-Objeto na Obra de Green”.

Colegas da instituição presentes
no lançamento na Livraria Cultura

Participantes evento – Fundação Tênis e ITIPOA
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Maio/13 Julho/13

Agosto/13

- Psican. Dra Ivanosca Martini recebeu o Prêmio Zaira 
Bittencourt no XV Simpósio de Psicanálise do Núcleo 
de Infancia e Adolescência da SPPA- 2013. O trabalho 
premiado foi “Um olhar psicanalítico em uma enferma-
ria de alto risco obstétrico”.

- Foi criado o NIA – ITIPOA, Núcleo da Infância e 
Adolescência, com o objetivo de pensar as questões li-
gadas a infância e a adolescência. A coordenação é rea-
lizada pela Psic. Eliane Goldstein, que também  é coor-
denadora do Curso de Especialização em Psicoterapia 
de Orientação Psicanalítica da Infância e Adolescência 
da instituição.

- Participação do ITIPOA em evento no CESUCA, repre-
sentado pelas Psicanalistas Dra. Ivanosca Martini e 
Beatriz Chwartzmann.

- A primeira turma do Curso de Especialização na Teoria 
e Técnica de Intervenção na Relação Pais-Bebê conclu-
iu os dois anos do curso. Parabéns a todos!

- O ITIPOA através de sua Diretoria de Pesquisa e 
Produção Científica em parceria com a Diretoria de 

Ensino, lançou o Prêmio Bernardo Brunstein com o 
objetivo de estimular a produção científica dos mem-
bros da instituição.

- O ITIPOA participou das comemorações da Se-
mana do Psicólogo nas universidades UNIRITTER, 
UNILASALLE e IPA.

Estágio de Psicopatologia

Daniel Henrique de Paula, Luana Figueira 
Silva, Rodrigo Traple Wiczorek e Vanessa A. M. 
Cazelato (2013/01) Marcela Alves de Moraes, 
Marisa Regina Colombelli, Jaqueline Conz e 
Ana Caroline R. Santana (2013/02)

- Em 6 e 7/06, a Psican. Eluza Nardino Enck, docente
do ITIPOA, participou de Jornada da Infância e 
Adolescência, da Fepal, representando a SBP de PA, na 
cidade do México, onde realizou Supervisão de Caso 
Clínico.

- Em 7 e 8/06, o ITIPOA participou como Patrocinador 
da Jornada “Há vida no tempo, no tempo da vida?”, da 
Sociedade de Psicologia do RS. Nossa presidente, 
Psican. Marli Bergel apresentou em mesa redonda a res-
peito do tema Narcisismo, o trabalho “Narciso e o 
Assassinato do Tempo”.

- As colegas Psicólogas Kátia Hoffmann de Abreu e 
Aline Santos e Silva, docentes da Especialização em 
Psicoterapia Psicanalítica do ITIPOA, escreveram o arti-
go "A Clinica na Atualidade" para a Revista Virtual 
Saúde Mental em Foco, do CESUCA. 

Novos colegas
ingressaram na instituição

Estágio de Psicologia Clínica 

Bruna Nery Pormann, Eduardo Schmitt 
Amaro, Elizane Souza Costa (2013/01). 
Bibiana Altenbernd e Kaoara Marini. 
(2013/02)

Curso de Especialização na Teoria e Técnica 
de Intervenção na Relação Pais-Bebês

Daniela R. Bottega Barcarollo, Maira Noroefe  
dos Santos, Rosanete Peres, Tatiana Giron 
Cardon, Tatiana Perin, Ursula Miotti

Curso de Especialização em Psicoterapia 
de Orientação Psicanalítica da Infância e 
Adolescência 

Isabel Vielmo Guidolin, Julio Cesar Wagner, 
Mariana G. V. Balardin, Maslowa Poeta, 
Gabriela Baptista Silva, Maria Eduarda P. 
Almeida

Junho/13

Evento no CESUCA
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ARTIGO

Santa Maria - A Tragédia

É impossível conceber uma vida sem contato 
com a dor proporcionada pelo reconhecimento de 
nossos limites. O processo de viver se efetua no con-
tínuo fluxo de vida e morte, luto e luta, como proces-
so de transformação. Pensando no luto como pro-
cesso de assimilação de uma perda, podemos dizer 
que morre parte do bebê para nascer a criança, mor-
re parte da criança para nascer o adolescente e as-
sim por diante. Embora tudo que foi vivido fique re-
presentado em nosso psiquismo. Esses lutos são ne-
cessários para  o desenvolvimento humano e a ado-
lescência é justamente o período que se caracteriza 
pelo crescimento, transformação e transição da fase 
infantil para a fase adulta.  Ser jovem é pertencer a 
uma etapa da vida cheia de mistérios, dúvidas, des-
cobertas e conquistas. Os adolescentes, como nin-
guém, são a revelação ou até mesmo a caricatura do 
nosso tempo presente e da esperança de um futuro.

Então como falar da morte de tantos adolescen-
tes, de tantos futuros interrompidos, de tantas  vidas 
ceifadas, de tantas famílias dilaceradas? A inversão 
do ciclo vital, da ordem natural das coisas nos causa 
revolta, indignação e  questionamentos. A proximi-
dade que estamos destes jovens, devido a nossa fai-
xa etária, nos gera angústia e desespero. As palavras 
perdem o sentido, parecem não dar conta de tama-
nha dor e sofrimento diante da tragédia ocorrida 
com mais de duzentos jovens em Santa Maria. Além 
da falta de explicações, fica explícito o tamanho da 
nossa vulnerabilidade e desamparo, denunciando al-
go que pode acontecer com qualquer um e nos colo-
cando frente a nossa impotência e finitude.

Porque ocorreu essa tragédia? Podemos pensar 
esta situação como uma sucessão de erros, sendo 
que aqueles que deveriam cuidar, falharam. Os pais fi-

zeram a sua parte, permitiram a autonomia dos jo-
vens contando que estes estariam seguros. Os ado-
lescentes buscam autonomia, mas precisam ser cui-
dados na mesma medida. No caso da boate Kiss, os 
responsáveis pelo cuidado daqueles jovens não cum-
priram sua função, ocorrendo um somatório de ne-
gligencias que como num efeito cascata resultaram 
na tragédia. Desta forma, é possível afirmarmos  que, 
mesmo inconscientemente, cada um dos que falha-
ram  tiveram a sua parcela de responsabilidade.

Freud em “Um Futuro de uma Ilusão” (1927), co-
menta que necessitamos levar em conta o fato de 
que os impulsos destrutivos estão presentes em to-
dos os homens. Em termos da sociedade diz: "A civi-
lização, portanto, tem de ser defendida contra o indi-
viduo, e seus regulamentos, instituições e ordens diri-
gem-se a essa tarefa... elas têm de proteger contra os 
impulsos hostis dos homens”.  Entendemos que per-
tence a ordem dos impulsos destrutivos o não cum-
primento às leis, as regulamentações, às vistorias, exi-
gidas e que deveriam ser cobradas, pelos órgãos res-
ponsáveis.

Esperamos que o tempo possa amenizar a dor 
das famílias e dos que perderam entes queridos, mas 
que essa brutalidade não caia no esquecimento da 
sociedade,  evitando com que se repita.

Psic. Dania Saute, Psic. Lilian Klein Schontag e 
Psic. Livia Brandão

(Formandas da Especialização em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica da Infância e Adolescência – 
ITIPOA)
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