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a todas as faixas 
etárias  
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EDITORIAL

É com muita satisfação que apresentamos a 13ª edição do 

Jornal do ITI. O novo layout acompanha as mudanças que 

vêm ocorrendo na Instituição, há mais de um ano.

Como tema principal, desenvolvido na matéria central e 

no artigo, apresentamos a proposta do ITI para a formação 

de psicoterapeutas. Contamos com um grupo corajoso e 

dedicado de colegas que acredita em uma formação de  

psicoterapeutas que alia a transmissão de conhecimento 

aos instrumentos necessários a prática clínica.

Na página central, em forma de encarte, para poder 

ser guardado em lugar privilegiado, prestamos uma 

homenagem ao Dr. Bernardo Brunstein, fundador do ITI e 

seu primeiro presidente.

Nas demais páginas, comentamos os eventos realizados 

em 2010, informamos sobre cursos, estágios, ambulatório 

e notícias da Instituição.

A todos, uma boa leitura!

Comissão do Jornal do ITI

DIRETORIA

Presidente Honorário: Bernardo 

Brunstein (In Memorian); 

Presidente: Ivanosca Ines Martini; 

Diretora de Ensino e Pesquisa: 

Eluza Maria Nardino Enck; Diretor 

Administrativo Financeiro: 

Vítor Rodrigues; Diretora de 

Atendimento: Charmaine Cabral 

Ribeiro; Coordenação do Curso 

de Formação em Psicoterapia 

de Orientação Psicanalítica - 

Infância e Adolescência: Leonor 

D’Ávila Brandão; Coordenação 

do Curso de Formação em 

Psicoterapia de Orientação 

Psicanalítica – Adultos: Laura 

Meyer; Coordenação de Estágios: 

Eluza Nardino Enck; Núcleo de 

Bebês: Beatriz Chwartzmann; 

Comissão Cursos Optativos: 

Eliane Goldstein; Comissão 

Científica: Marli Bergel; Comissão 

de Biblioteca: Eluza Maria Nardino 

Enck; Comissão do Jornal: Kátia 

Hoffmann de Abreu; Comissão 

de Alunos e Graduados: Lizelda 

Peniza Bravo Cassales.

CURSOS E ATIVIDADES

•	 O	Departamento	de	Psicoterapia	da	Associação	

Brasileira	de	Psiquiatria	reconhece	o	ITI	como	

Centro	 Formador	 de	 Psicoterapeutas	 de	

Orientação	Analítica.

•	 O	 ITI	 possui	 inscrições	 abertas	 para	 Cursos	 e	

Atividades	durante	o	ano	todo.	Informe-se!

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável: MTB 12390; 

Editoração: Prime Design - Liziane 

Cruz e Santo Expedito - Luz Maria; 

Periodicidade: semestral;  

Tiragem: 700 exemplares. 

Curso	de	Formação	em	Psicoterapia	 
de	Orientação	Psicanalítica	de	Adultos 

Público	Alvo: Psicólogos e Médicos.

Coordenação:	Psic. Laura Meyer.

Objetivos: Proporcionar uma formação integrada, que abrange o conhecimento aprofundado 

desde a teoria clássica até os pensadores atuais, suas intersecções e distanciamentos, 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 15h. 

Frequência: Cinco (5) seminários semanais. Supervisão Individual semanal após início de atendimento. 

Duração: 4 anos.

Estrutura	Curricular:

Primeiro	Ano: Teorias Psicanalíticas sobre o Desenvolvimento: da concepção à 1ª infância, Freud I, Estruturas de Personalidade 

I, Técnica de Psicoterapia Psicanalítica I, Supervisão Coletiva. Segundo	Ano:	Teorias Psicanalíticas sobre o Desenvolvimento: 

Winnicott, Freud II, Estruturas de Personalidade II, Técnica de Psicoterapia Psicanalítica II, Supervisão Coletiva.

Terceiro	Ano: Teorias Psicanalíticas sobre o Desenvolvimento: Klein, Freud III, Estruturas de Personalidade III, Técnica de 

Psicoterapia Psicanalítica III, Supervisão Coletiva. Quarto	Ano: Teorias Psicanalíticas sobre o Desenvolvimento: Bion, Freud 

IV, Estruturas de Personalidade IV, Técnica de Psicoterapia Psicanalítica IV, Supervisão Coletiva.

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 (trabalho 

teórico, trabalho teórico-prático, teórico clínico e um artigo respectivamente). (*)

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

Público	Alvo:	Psicólogos e Médicos.

Coordenação: Psic. Leonor D’Avila Brandão.

Objetivos: Proporcionar conhecimento aprofundado 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 (manhã) e sextas-feiras (manhã e tarde).

Frequência:	Cinco (5) seminários semanais. Supervisão Individual semanal após início de atendimento.

Duração: 4 anos.

Estrutura	Curricular: Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento I, II, III e IV, Psicopatologia 

Psicanalítica da Infância e da Adolescência I, II e III. Técnica da Psicoterapia Psicanalítica 

da Infância e da Adolescência I, II, III e IV. Freud I, II, III. Prática de Observação de Crianças. 

Seminário Clínico I – Supervisão Coletiva da Observação de Crianças. Seminário Clínico 

II – Supervisão de Caso Clínico. Seminário Clínico III – Supervisão de Caso Clínico. 

Supervisão Coletiva III. Supervisão Individual em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica, 

a partir do início dos atendimentos. A cada ano será desenvolvido um trabalho. (*)

(*)	Inscrições	e	seleções	abertas	ao	longo	do	ano.	Informe-se!
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CURSOS E ATIVIDADES MATÉRIA PRINCIPAL

Atelier	de	Pais	 
Um	Espaço	para	a	Escuta
Público Alvo: Casais Grávidos.
Coordenação: Psic. Beatriz 
Chwartzmann – Núcleo de Bebês.

Desenvolvimento	do	
Indivíduo	-	Da	Concepção	
ao	1º	Ano	de	Vida
Público Alvo: profissionais que 
trabalham com gestantes e 
bebês, estudantes da área da 
saúde (medicina, psicologia, 
pedagogia, enfermagem, 
fonoaudiologia).
Coordenação: Psic. Beatriz 
Chwartzmann – Núcleo de Bebês.

Desenvolvendo	a	Escuta	
do	Terapeuta	-	Atelier	de	
Contação	de	Histórias
Público Alvo: estudantes 
e profissionais da área da 
saúde e interessados no tema. 
Coordenação: Psicanalista 
Ivanosca Ines Martini e Psic. 
Eliane Goldstein. 

Psicanálise	e	Arte:	A	Busca	
do	Latente
Público Alvo: estudantes da área 
da Psicologia e interessados no 
tema. 
Coordenação: Psicóloga Myrna 
Giron. 

Coordenação:	Beatriz	Chwartzmann	–	Psicóloga	e	Psicanalista.

Núcleo	de	Bebês	participa	da 
estruturação	de	Novo	Curso	de	Formação	do	ITI
Dando continuidade a construção de cursos que atendam as necessidades de seus públicos, o ITI está em fase de 
estruturação do Curso	de	Formação	no	Atendimento	a	Pais–Bebês, contando com o apoio do Núcleo de Bebês. 
Este Núcleo existe há bastante tempo na Instituição e trabalha com a riqueza das relações primitivas através do 
atendimento a Pais e Bebês. 
A equipe de profissionais acompanha os pais e as crianças, desde o seu desenvolvimento no útero materno, passando 
pela concepção, até o primeiro ano de vida, seja em supervisões ou como grupos de observação. Segundo Beatriz 
Chwartzmann, Coordenadora do Núcleo: “A intervenção precoce é hoje um atendimento muito procurado em nosso 
ambulatório e, desta forma podemos trabalhar com a prevenção em saúde mental”.
Vale ressaltar que este trabalho, tão importante, nesta fase da vida da criança e de seus pais, deve ser executado por 
profissionais qualificados, com embasamento em estudiosos das etapas primitivas do desenvolvimento infantil. E, no 
Núcleo de Bebês do ITI, os profissionais estão amplamente dedicados ao estudo dos pensadores da psicanálise e áreas 
afins que se destacaram neste tema.
Aguarde, em breve, mais informações sobre o Curso	de	Formação	no	Atendimento	a	Pais–Bebês!

Aprofundando	o	Olhar	sobre	
Winnicott
Público Alvo: Psicólogos, Psicanalistas 
e Pediatras.
Coordenação: Psicanalista Ivanosca 
Ines Martini.

Técnica	de	Psicoterapia	
Psicanalítica	para	Estudantes
Público Alvo: estudantes e 
profissionais de psicologia e 
psiquiatria. 
Coordenação: Psicóloga Eluza Maria 
Nardino Enck.

Psicopatologia	Psicanalítica	-	
Módulo	l
Público Alvo: estudantes e 
profissionais de psicologia e 
psiquiatria. 
Coordenação: Psicóloga Kátia 
Hoffmann de Abreu. 

A	Simbologia	dos	Contos	
Infantis
Público Alvo: estudantes e 
profissionais da psicologia, 
pedagogia, letras, professores da 
pré-escola e ensino fundamental 
e pessoas interessadas no assunto. 
Coordenação: Psicóloga Eliane 
Goldstein. 

Técnica	em	Psicoterapia	
Psicanalítica	para	Médicos	e	
Psicólogos
Público Alvo: médicos e psicólogos.
Coordenação: Psiquiatra Vitor 
Rodrigues.  

Freud,	Psicanálise	e	
Judaísmo	–	Influências	e	
Confluências
Público Alvo: estudantes 
e profissionais da área da 
psicologia e interessados no 
tema. 
Coordenação: Psicólogo Marcelo 
Goldstein Spritzer. 

Introdução	a	Psicoterapia	
Psicanalítica	na	Infância
Público Alvo: estudantes e 
profissionais interessados na 
área da infância. 
Coordenação: Psicóloga Leonor 
d’Ávila Brandão. 

História	da	Psicanálise
Público Alvo: Estudantes e 
profissionais de psicologia e 
áreas afins. 
Coordenação: Psicóloga Eliane 
Goldstein.

*	 Informe-se	 sobre	os	Cursos	do	 ITI	
que	estão	credenciados	na	Pontifícia	
Universidade	Católica	do	RS	(PUC)	e	
contam	como	hora	complementar.	

*	Veja	 todas	 as	 informações	 sobre	
os	 cursos	 e	 eventos	 consultando	 
o	 site	 do	 ITI	 (www.itipoa.com.br)	
ou	 contatando	 com	 a	 secretaria:	
(51)	3311.3008.	

O Instituto de Terapias In-
tegradas de Porto Alegre 
foi fundado em 1992. Pas-

sou por importantes modificações 
até chegar ao modelo como está 
estruturado hoje. Seus Cursos de 
Formação são destinados a profis-
sionais graduados nas áreas da me-
dicina e psicologia, com ou sem ex-
periência clínica. De 1999 até 2010 
cerca de 60 profissionais fizeram 
sua Formação no ITI. 
A escolha por um reduzido número 
de alunos por semestre se deve ao 
objetivo da Instituição de ter uma 
formação mais próxima do aluno. “A 
missão do ITI é de proporcionar um 
espaço de construção do psicoter-
apeuta, respeitando a sua singu-
laridade a partir de um pensar psi-
canalítico em constante evolução 
através de vivências, práticas e 
teorias que contemplam o desen-
volvimento do indivíduo”, destaca 
a docente e Diretora de Ensino e 
Pesquisa, Psic. Eluza Nardino Enck. 
Eluza ingressou na Instituição em 
1999 quando o ITI possuía como 
Curso de Formação apenas o Curso 
de Formação em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica de Adultos. 
Em 2005, participou da estruturação 
do Curso de Formação em Psicoter-
apia de Orientação Psicanalítica da 
Infância e Adolescência. O currículo 
destes cursos foi estendido a partir 
de 2010, passando a ter duração 

Alunas	do	Curso	de	Formação	em	Psicoterapia	de	Orientação	Psicanalítica	da	
Infância	e	Adolescência	com	a	psicóloga	Eluza	Maria	Nardino	Enck

Alunas	do	Curso	de	Formação	
em	Psicoterapia	de	Orientação	

Psicanalítica	de	Adultos	em	aula	com	a	
diretora	de	Ensino	e	Pesquisa	ITI

de quatro anos, com ampliação do 
conteúdo programático.
Atualmente, Eluza coordena um 
grupo de 14 profissionais que min-
istram seminários nos Cursos de 
Formação, além dos demais que 
compõe o corpo docente da Insti-
tuição. Em 2011, um novo curso en-
trará em vigor, o Curso de Formação 
no Atendimento a Pais-Bebês (veja 
mais na Página 4). Assim, o ITI, pas-
sará a contemplar todo o período 
de desenvolvimento do indivíduo.
A Formação em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica do ITI é 
norteada pelo estudo das teorias 
clássicas: Freud, Klein, Winnicott, 
Bion e outros autores contem-
porâneos. Os seminários teóricos e 
clínicos, as supervisões coletivas e 
individuais, proporcionam uma for-
mação integrada, desenvolvendo a 
escuta e o pensamento clínico bus-
cando promover, assim, o desen-
volvimento global do terapeuta.
Eluza Nardino Enck relata um dos 
diferenciais da Instituição: “Temos 
uma proposta de formação que 
procura dar as condições para que 
o aluno possa efetivamente se 

transformar em psicoterapeuta, e 
isto requer muita dedicação de am-
bos, alunos e professores”.    
Para todos aqueles que procuram a 
Instituição e a escolhem como par-
ceira para este especial investimen-
to, o ITI oferece uma formação 
consistente, com profundida-
de, sólida e individualizada. 
“É uma gratificação quando vemos 
o crescimento e a qualidade que 
atingem os terapeutas por nós 
acompanhados”, analisa a Diretora 
de Ensino. 
A psicanalista Ivanosca Ines Martini, 
Presidente do ITI, complementa 
ainda: “Formar terapeutas é uma 
tarefa complexa, além da transmis-
são da teoria e da técnica psica-
nalítica faz-se necessário capacitar 
o futuro terapeuta a entrar no sin-
gular universo de seus pacientes 
onde os instrumentos de trabalho 
são a própria pessoa do terapeuta. 
É um trabalho artesanal, uma con-
strução, tecida ponto a ponto”. 
Confira o currículo e todas as in-
formações dos cursos acessando o 
site do ITI (www.itipoa.com.br) ou 
nas Páginas 3 e 4.

A	proposta	diferenciada	do	ITI	nos	Cursos	de	Formação

Agende-se	para	os	cursos	que	o	ITI	oferecerá	em	2011/1
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Reuniões	Científicas
Supervisões coletivas aconteceram de abril a setembro
Em 2010 as reuniões de supervisão coletiva aconteceram 
em três momentos. Em nove de abril a aluna psicóloga 
Renata Lisbôa Machado, do 3º ano do Curso de Formação 
em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica de Adultos, 
apresentou situação vivenciada em atendimento sobre 
determinados pontos cegos, os quais demonstram ser um 
obstáculo ao trabalho da escuta. Contou, nesta atividade, 
com a supervisão e os comentários do psiquiatra Vitor 
Rodrigues, docente do ITI.
“Durante a formação em psicoterapia de orientação 
psicanalítica, desafios vão surgindo no caminho, como uma espécie de 
convite a avançarmos. A trama da escuta vai se enlaçando, pela necessidade 
de se tornar consistente. Nesta jornada, certos casos nos suscitam um pensar 
mais aprofundado pela exigência que com eles carregam”, destaca Renata.
Renata colaborou ainda com a percepção de que a experiência de 
compartilhar este olhar permitiu ampliar a escuta, tornando mais claro alguns 
pontos e enriquecendo com as sugestões, colocações e vivências de outros 
psicoterapeutas, auxiliando na compreensão de aspectos que não estavam 
sendo vistos. 
“A oportunidade de apresentar um caso em uma atividade científica propícia 
ao psicoterapeuta exercitar o pensamento sobre a clínica, bem como a 
produção de conhecimento sobre este pensar”, finaliza a aluna.
Neste mesmo contexto, a aluna psicóloga Daiane Vieira, do 3º ano do 
Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica da Infância 
e Adolescência, apresentou material na reunião científica, em seis de 

agosto, a respeito do tema: 
o processo de avaliação para 
tratamento psicoterápico de um 
pré-adolescente. Seu trabalho 
foi supervisionado pela docente, 
psicóloga Bety Brunstein. Já a 
psicóloga Priscila Lapinscki Silva, 
aluna do terceiro ano do Curso 
de Formação em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica de Adultos, 
fez a apresentação de um caso 
clínico, no dia 10 de setembro, e 
teve seu material supervisionado 
pela docente, psicanalista Ângela 
Fleck Wirth. 

Composição	da	mesa:	Psicanalistas	Nazur	Aragones	de	Vasconcelos,	Ester	Litvin,	
Denise	Martinez	Souza,	Eluza	Maria	Nardino	Enck	e	Julio	Campos

	Material	da	apresentação	do	trabalho	“Maternidade:	Instinto	e	Vicissitudes”

No dia sete de maio aconteceu, 
na sede do ITI, a apresentação do 
trabalho “Maternidade: Instinto 
e Vicissitudes”, dos psicanalistas 
Denise Martinez Souza, Eluza 
Maria Nardino Enck, Ester Litvin, 
Julio Campos, Nazur Aragones de 

Vasconcelos e da Etóloga Ceres 
Faraco. A atividade gratuita e 
aberta, contou com a participação 
de acadêmicos de psicologia, 
medicina e áreas afins. 
O grupo começou a reunir-se 
no início de 2007, para naquele 

Estudo	sobre	Maternidade
Apresentação	de	Trabalho

ACONTECEU ACONTECEU

Três momentos foram promovidos 
com o objetivo de realizar uma re-
visão de aspectos importantes da 
Teoria de Winnicott. Preparando, 
assim, o grupo para o encontro 
que aconteceria nos dias 25 e 26 de 
junho/2010. Como atividade gra-
tuita foram escolhidos temas para 
serem revisados por docentes da 
Instituição.
Em 25 de maio a psicóloga e  
docente do ITI, Beatriz Chwartz-
mann, apresentou suas ideias a 
partir da teoria de Winnicott, re-
fletindo sobre questões teóricas e 
principalmente técnicas no que se 
refere a pacientes que não receber-
am os cuidados necessários para 
dar seguimento ao seu desenvolvi-
mento saudável. O tema do semi-
nário foi a “A	Teoria	do	Amadure-
cimento	Pessoal”. 
Segundo Beatriz: “uma das teses 
básicas da teoria winnicottiana 

momento estudar as diferentes 
formas do exercício da maternidade. 
“Partimos do princípio de que, ao 
largo da literatura psicológica e  
psicanalítica, encontrávamos cate-
gorizações sobre as diferentes 
formas de como o ser humano 
exercia a maternidade, porém 
nos parecia pouco definido e 
preciso ou, pelo menos, carente 
de sistematização: “mãe suficiente-
mente boa”, “mãe devotada comum”, 
“mãe perversa”, “mãe adicta”, “mãe 
esquizofrenizante”, “mãe morta”, 
“inversão da pulsão materna“. Nossa 
intenção era compilá-las e, na 
medida do possível, desenvolver 
seus limites”, define a psicóloga 
Eluza Maria Nardino Enck, Diretora 
de Ensino do ITI.
Durante os estudos o grupo foi 
tendo surpresas. Cada vez que 

uma aproximação era iniciada 
uma análise nova ocorria, a ideia 
ia desdobrando-se em uma cadeia  
de associações que se deslocavam 
em múltiplas direções, con-
densando-se em estruturas cada  
vez mais complexas e uma 
infinidade de perguntas. 
Esta realidade, até certo ponto 
“desorganizante”, proporcionou, 
por outro lado, momentos ricos 
na trajetória de todos. Pois, com 
o surgimento de tantas dúvidas 
básicas, algumas delas dadas como 
resolvidas, deram-se conta que, 
apesar de tratarem diariamente 
destes temas nos consultórios: 
“entre o céu e a terra havia muitas 
coisas que nossa vã filosofia não 
alcançava explicar”, referiu Eluza. 
Diante dos inúmeros ques-
tionamentos e dos diversos 

caminhos que poderiam ser 
seguidos, ficava mais evidente a 
todos a complexidade do tema e os 
enigmas que se colocavam.      
O grupo acredita ser bastante lógico 
que o mais complexo coincida 

com o mais fundamental, e, esta 
forma de pensar, os incentiva para 
seguir adiante com a investigação, 
enriquecendo e aprofundando seus 
estudos.  
                                                                          

do amadurecimento pessoal é a 
de que para o indivíduo chegar a 
sentir-se vivo e poder apropriar-se 
de suas potencialidades herdadas 
ou congênitas, todos os estados do 
ser precisam ser experimentados, 
caso contrário, esses estados per-
manecem não-integrados na per-
sonalidade”.
Winnicott propõem a criação do 
objeto subjetivo, dizendo que, o 
bebê cria o seio que encontra dis-
ponível. Sendo este um aconteci-
mento rico na vida dos bebês que 
puderam contar com um ambi-
ente facilitador. “A expressão “su-
ficientemente boa” refere-se à mãe 
capaz de reconhecer e atender à 
dependência do lactente, devido a 
sua identificação com ele, a qual lhe 
permite saber qual é a necessidade 
do bebê”, continua Beatriz. Portanto, 
a mãe apenas facilita um processo 
que pertence ao bebê, atendendo 

na medida exata as 
suas necessidades, e 
não as dela.
Já no dia primeiro de 
junho, a psicanalista e Presi-
dente do ITI, Ivanosca Ines 
Martini, apresentou o tema  
“A	Importância	do	Setting	no	En-
contro	 com	a	Regressão	em	Psi-
canálise”. E, finalizando o ciclo, em 
15 de junho o seminário foi sobre 
“A	 Criatividade	 e	 suas	 Origens”, 
com apresentação da psicóloga 
Paula Sarmento Leite.

ITI	promove	seminários	preparatórios	
para	o	I	Encontro	Winnicott
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I	Encontro	Winnicott	do	ITI:	convidada	Dra.	Elsa	Oliveira	Dias

Psicólogas	Beatriz	Regina	Neves	e	Simone	Isabel	Jung

Material	da	apresentação

ACONTECEU

I	Encontro	Winnicott	
enriqueceu	o	ITI

Pesquisa	com	ratas	afastadas	de	seus	filhotes	
comprova	alteração	no	vínculo	entre	mãe	e	filho

Apresentação	de	Trabalho

A reunião científica do mês de julho aconteceu no 

dia dois e contou com a exposição das psicólogas 

Beatriz Regina Neves e Simone Isabel Jung, as quais 

falaram a respeito do tema “A Comunicação Mãe-

Bebê: Uma relação tão Singular”. 

O objetivo principal do trabalho, de autoria do 

Núcleo de Bebês de Taquara, realizado juntamente 

com a psicóloga Carina Daudt, foi apresentar 

vinhetas de observação pelo método Esther 

Bick, que mostrassem momentos de encontro e 

desencontro entre a dupla mãe-bebê. Segundo 

Beatriz e Simone: “a proposta foi de apresentar 

Núcleo	de	Bebês	de	Taquara	
apresenta	trabalho	no	ITI

Apresentação	de	Trabalho

O ITI promoveu nos dias 25 e 26 de junho/2010, 

em Porto Alegre, um encontro que proporcionou 

a criação de um espaço privilegiado para que fosse 

retomado o pensamento de um dos autores mais 

criativos da psicanálise. Participaram do evento 

docentes e alunos do ITI, público interessado 

no tema, além da palestrante convidada, 

psicanalista Dra. Elsa Oliveira Dias, 

fundadora do Centro Winnicott de São 

Paulo e da Sociedade de Psicanálise 

Winnicottiana.

Segundo a Presidente do ITI, psicanalista 

Ivanosca Ines Martini, “A decisão de 

ACONTECEU

Apresentação	do	trabalho	“A	Relação	Mãe-Filho:	Estudos	
Pré-Clínicos”:	psicóloga	Marli	Bergel,	professor	Aldo	Lucion	e	
psicanalista	Ivanosca	Ines	Martini

No dia 11 de junho o ITI teve a satisfação de receber 
o professor Doutor Aldo B. Lucion, do Departamento 
de Fisiologia da UFRGS, para falar sobre “A Relação 
Mãe-Filho: Estudos Pré-Clínicos”. 
O professor apresentou uma síntese de sua extensa 
pesquisa com ratas e seus filhotes. O funcionamento 

do organismo de uma rata se assemelha ao da 
fisiologia da mulher, por isso algumas conclusões 
da pesquisa poderiam ser transpostas para o ser 
humano.
O procedimento adotado pela equipe técnica da 
pesquisa é realizado com ratos recém-nascidos 
durante seus primeiros 10 dias de vida. Os filhotes 
são separados da rata-mãe por curto período de 
tempo e manipulados por um examinador. Observou-
se que este procedimento altera significativamente o 
comportamento dos filhotes, causando uma lesão na 
estrutura do cérebro com dano irreversível. Uma das 
consequências observadas é que ocorre uma alteração 
importante no vínculo do filhote com sua mãe, bem 
como em suas relações com os irmãos e demais ratos.
A psicóloga Marli Bergel, Coordenadora da Comissão 
Científica, relata: “A partir do estudo, o pesquisador 
sugere que poderíamos fazer inferências entre os 
resultados obtidos com os ratos e o desenvolvimento 
humano, pois nascemos com potencialidades que 
dependendo do cuidado por parte do ambiente 
poderão ou não desenvolver-se”.         

Público	presente	no	I	Encontro	Winnicott	do	ITI

organizar um evento voltado ao pensamento de  

D. Winnicott surgiu como uma oportunidade de 

conhecer e aprofundar suas ideias originais a cerca do 

processo do amadurecimento pelo qual passa o ser 

humano, entrelaçando-as com a clínica”.

O pensamento de Winnicott oferece outro tipo de 

escuta, onde é possível entender e tratar os pacientes 

que hoje se recebe; os quais chegam trazendo seus 

pedaços, falando de vazio, falta de sentido, de um 

sentimento de inutilidade em suas vidas. Para Ivanosca, 

com estes pacientes, não é através da associação livre e 

do instrumento de interpretação, de tornar consciente 

o inconsciente, que se terá acesso a seus mundos.  

“Os conceitos desenvolvidos por Winnicott de objeto 

transicional, holding, preocupação materna primária, 

espaço transicional, amplamente difundidos, nem 

sempre são entendidos”, reitera a Presidente do ITI.

Complementa ainda “As ideias com que Winnicott 

concebeu a natureza humana interessam a qualquer 

área da ciência, especialmente aquelas envolvidas com 

o início da vida”.

cenas onde a comunicação era favorecida pela 

sintonia existente entre ambos e outras em que os 

ruídos ocasionavam falhas nesta comunicação”. 

O encontro foi ainda mais rico com a participação 

do público, com o debate de pontos importantes.  
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SERVIÇOS

Ambulatório 

Há 18 anos o ITI possui um espaço exclusivo para 
atendimento de pessoas que não dispõem dos recursos 
econômicos habituais para este tipo de tratamento.  
O ambulatório destina-se ao atendimento em psicoterapia 
com abordagem psicanalítica onde os honorários são 
combinados de acordo com a renda individual ou familiar 
do paciente.
O ambulatório atende a todas as faixas etárias: gestantes, 
pais/bebês de zero a três anos, crianças, adolescentes, 
adultos e terceira idade.
Pessoas interessadas pelo serviço devem entrar em contato 
pelo telefone (51) 3311.3008 ou diretamente na secretaria 
do ITI, para marcação de entrevista de triagem. 

As notícias relacionadas abaixo se referem ao que aconteceu na Instituição, com seus professores e/ou alunos, 
entre os meses de maio e dezembro de 2010.

Em 2010 o ITI realizou uma série de reestruturações 
internas. Dentre elas o site, que foi reformulado e o 
jornal que também se adapta a este novo padrão de 
divulgação, como podem perceber nesta edição. 
Este processo de melhorias teve a coordenação de 
Ricardo Jacobus, da J&J Consultoria em Administração 
e Engenharia Ltda, com apoio de Carlos Carriconde. 
Além do apoio irrestrito de colegas do ITI, que se 
envolveram diretamente: psicóloga Eliane Goldstein, 
Coordenadora dos Cursos Optativos, pelo site, e a 
psicóloga Kátia Hoffmann de Abreu, Coordenadora da 
Comissão do Jornal, pelo jornal. 

Estágios	no	ITI

NOTÍCIAS

O ITI disponibiliza anualmente a possibilidade de universitários 
de psicologia participarem do seu grupo de estagiários em duas 
modalidades: Estágio de Prática Supervisionada em Psicopatologia e 
Estágio  em Psicologia Clínica. 
O Estágio de Prática Supervisionada em Psicopatologia tem duração de 
um semestre e dois grupos são selecionados por ano. A coordenação 
deste estágio é realizada pela psicóloga Eliane R. O. Scricco. O Estágio 
de Psicologia Clínica é coordenado pela psicóloga Aline Santos e Silva 
e tem duração de um ano. Novos grupos iniciam nos meses de março 
e agosto. 
A coordenação-geral dos estágios fica a cargo da Diretora de Ensino e 
Pesquisa, psicóloga Eluza Nardino Enck. Interessados em participar do 
processo seletivo devem ficar atentos a divulgação nas universidades. 

Novos	colegas	ingressaram	
na	Instituição:

Em 2010/2 o ITI  teve o prazer de receber novos colegas de estágio.  

Na Prática Supervisionada em Psicopatologia: Ana Maria Bercht e Bruno Torri 

de Pinto; e no de Psicologia Clínica: Aline de Souza Del Mauro, Aline Dias de 

Luiz Alves, Carla Cunha e Juliana do Nascimento Dutra. 

Estagiários	e	profissionais	da	equipe	do	Estágio	de	
Psicologia	Clínica	do	ITI

Maio
• A psicóloga Eluza Nardino Enck, Diretora de Ensino do 

ITI, e a psicanalista Ivanosca Ines Martini, Presidente 
do ITI, participaram de um ciclo de palestras sobre 
o tema “Maternidade Consciente” no Complexo 
Hospitalar da Santa Casa. 

• 8/5/2010: A psicanalista Ivanosca Ines Martini, 
Presidente do ITI, participou do Programa Vida e 
Saúde da RBS TV abordando o tema “A Gravidez 
depois dos 35 anos”.

Junho
• Grupo de estagiários de Psicologia Clínica em 

animada confraternização. 

Agosto
• 28/8/2010: A psicanalista Ivanosca Ines Martini 

esteve na cidade de Taquara/RS onde foi palestrante 
no debate do filme “Bordadeiras”, organizado pelo 
Núcleo de Bebês local. A atividade foi realizada na 
Unimed Encosta da Serra.

Outubro
• 19/10/2010: A psicóloga Myrna Cicely Couto Giron, 

docente do ITI, lançou em 19 
de outubro o livro ‘‘Psicologia...
unindo retalhos e pessoas“, 
na Livraria Cultura do Bourbon 
Country, em Porto Alegre. O livro 
foi escrito com a colaboração de 
colegas e reúne um total de trinta 
trabalhos produzidos durante a 
sua vida profissional.

Dezembro
• O ano de 2010 finaliza com a tradicional 

confraternização e cerimônia de formatura. Os 
formandos deste ano são: Psic. Isabel Vielmo Guidolin, 
Psic.Marcella Maahs Farina e Psic.Priscila Lapinscki 
Silva, no Curso de Formação em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica de Adultos; e das alunas Psic. 
Luisa Pavlick Pereira, Psic. Vládia Zenhner Schmidt, 
Psic. Patrícia Espíndola Stefani e Psic. Nelise Regina 
Mansan, no Curso de Formação em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica da Infância e Adolescência. 
O ITI parabeniza estes profissionais que ingressam 
no mercado ainda mais preparados!



Ao longo dos últimos anos temos nos 

dedicado muito a pensar sobre a formação de 

psicoterapeutas que queremos oferecer em 

nossa Instituição. Para nós, docentes do ITI, 

uma formação se dá ao longo de um tempo, 

através de uma longa experiência teórica e 

clínica.

No ITI, no curso de Formação de Adultos como 

no de Formação em Psicoterapia de Crianças 

e Adolescentes, entendemos que cada aluno 

tem o seu tempo para moldar e organizar suas 

experiências, acompanhados pelo olhar de 

seus professores, supervisores e colegas.

Nosso diferencial consiste na ideia de que o 

conhecimento do Desenvolvimento Normal 

é fundamental para que as patologias possam 

ser identificadas e atendidas de acordo com 

as necessidades do paciente. Para tanto, 

no primeiro ano dos seminários teóricos, 

oferecemos o Seminário do Desenvolvimento 

- da concepção ao primeiro ano de vida, onde 

o aluno será apresentado à origem da vida de 

todo ser humano - a sua natureza.   

Conhecimento que julgamos ser indispensável, 

ARTIGO

A	singularidade	da	formação	em	psicoterapia	
psicanalítica	no	ITI

especialmente na clínica da atualidade, para 

entender o sofrimento inominável com que os 

pacientes nos procuram. 

Conhecimentos que instrumentalizam o 

aluno a detectar as lacunas que se fizeram, 

ao longo do desenvolvimento, leitura esta 

que determina sua postura humana e técnica 

diante das diferentes necessidades de seus 

pacientes. 

Os seminários da teoria e técnica psicanalítica 

contemplam os diversos pensadores da 

psicanálise. O curso agora está estruturado em 

quatro anos, porque entendemos que além 

dos seminários dos clássicos - Freud e Klein, 

precisávamos também dar mais espaço à 

Winnicott e Bion devido à importância de suas 

contribuições para a clínica contemporânea.

Nosso compromisso é oferecer aos nossos 

alunos uma experiência na Instituição que 

possa instrumentá-los, agregar valores que 

sirvam como uma base, uma sustentação ao 

trabalho da psicoterapia psicanalítica e não 

apenas uma filiação a teorias.

Psic. Beatriz Chwartzmann
Docente e Coordenadora do Núcleo de Bebês
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