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Estamos apresentando a todos a 14ª edição do jornal do
ITIPOA, contendo matérias sobre os mais variados assuntos
que fazem parte do dia a dia da instituição, envolvendo
professores, alunos e a comunidade.
Em cada assunto, em cada linha encontramos, de alguma
maneira explicitado, o constante compromisso com a
formação de psicoterapeutas de orientação psicanalítica.
Nosso ambulatório vem, há 18 anos, oferecendo um
trabalho diferenciado, de alta qualidade e cuidado no
atendimento de todas as faixas etárias, desde a gestação.
Nesta edição ele recebe seu merecido destaque.
O ambiente que envolve nossa instituição é caracterizado,
pela comunidade interna e pelos que nos visitam, como
sendo de muito acolhimento, o que é retratado de
maneira emocionante, na contracapa do jornal, em um
artigo produzido pela psicóloga Eliane Goldstein.
Conheça os cursos que realizamos ao longo do ano,
veja os relatos de profissionais e fotos. Preparamos esta
edição ainda com notícias sobre o programa de estágios e
atividades previstas para o próximo ano.
A todos, uma boa leitura!
Psic. Eluza Maria Nardino Enck
Diretora de Ensino e Pesquisa do ITIPOA

• O Departamento de Psicoterapia da Associação
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CURSOS E ATIVIDADES

Curso de Especialização na Teoria e Técnica
de Intervenção na Relação Pais-Bebês
Público alvo: Psicólogos, pediatras, neonatologistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, pedagogos e
assistentes sociais
Coordenação: Dra. Angela Wirth; Psic. Beatriz Chwartzmann; Dra. Ivanosca Inês Martini; Psic. Paula
Sarmento Leite
Objetivos: Estudar a relação pais-bebê e os meios pelos quais ela se constitui, fundamentando-se
na psicanálise, na técnica de observação de bebês de Esther Bick e na teoria do amadurecimento
de D. Winnicott
Seminários teóricos: Sextas-feiras, das 12h15 às 14h45
Frequência: Dois seminários semanais. Duração: 2 anos
Programa: Desenvolvimento desde a concepção ao terceiro ano de vida; Teoria do Amadurecimento, de D. Winnicott;
Psicopatologia na Gravidez, Puerpério e Desenvolvimento; Bases Biológicas que sustentam a Teoria do Amadurecimento,
de D. Winnicott; Observação de Bebês pelo método Esther Bick. (*)
A observação e a clínica pais-bebê constituem um campo em plena expansão. Cada vez mais este tema tem sido uma
fonte de estímulo que nos incita a estudar, observar clinicamente os pais e os bebês, nas suas interações iniciais, para
compreendermos o bebê e os meios pelos quais eles se constituem e se comunicam.
Nossa construção está fundamentada na psicanálise, na técnica da observação de bebês, método Esther Bick, e na Teoria
do Amadurecimento, de D. Winnicott. A intervenção na relação pais-bebê é o resultado de uma soma de conhecimentos
necessários para esta nova abordagem.
O programa do curso visa instrumentalizar teoricamente os profissionais de diversas especialidades que se dedicam ao
atendimento de bebês e necessitam destes conhecimentos. Os módulos versam sobre embriologia do feto, feminilidade
e maternidade, gravidez, transgeracionalidade, as bases biológicas que sustentam a teoria do amadurecimento de
Winnicott, entre outros. Tais conhecimentos, aliados a uma escuta singular do profissional, o capacitam para empatizar
com o universo primitivo, onde a linguagem não verbal assume a primazia da comunicação.
Beatriz Chwartzmann
Psicóloga, Psicanalista e Coordenadora do Núcleo de Bebês

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 sob o ponto da vista da normalidade
e da patologia. Desenvolver a escuta e o pensamento clínico 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 10h45 às 13h15
Frequência: Cinco seminários semanais. Supervisão individual semanal após início de atendimento. Duração: 4 anos
Estrutura curricular: Primeiro ano: Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento I - Da concepção á 1ª Infância; Freud I;
Observação de Crianças; Teoria da Técnica Psicanalítica da Infância I; Supervisão Coletiva. Segundo ano: Teorias Psicanalíticas
do Desenvolvimento II – Melanie Klein; Freud II; Psicopatologia Psicanalítica da Infância I; Teoria da Técnica Psicanalítica da
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A cada ano, será desenvolvido um trabalho. (*)
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CURSOS E ATIVIDADES

Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação
Psicanalítica de Adultos
Público alvo: Psicólogos e Médicos
Coordenação: Psic. Eluza Maria Nardino Enck
Objetivos: Proporcionar uma formação integrada, que abrange o conhecimento aprofundado desde a teoria clássica
até os pensadores atuais, suas intersecções e distanciamentos, aliados à prática clínica supervisionada, buscando o
desenvolvimento global do terapeuta.
Seminários teóricos: Terças-feiras, das 11h às 13h45, e sextas-feiras, das 10h45 às 15h
Frequência: Cinco seminários semanais. Supervisão individual semanal após inicio de atendimento. Duração: 4 anos
Estrutura curricular: Primeiro ano: Teorias Psicanalíticas sobre o Desenvolvimento I: 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 II: Melanie Klein, Freud II, Estruturas de Personalidade II, Técnica de Psicoterapia Psicanalítica II,
Supervisão Coletiva. Terceiro ano: Teorias Psicanalíticas sobre o Desenvolvimento III: Winnicott, Freud III, Estruturas de
Personalidade III, Técnica de Psicoterapia Psicanalítica III, Supervisão Coletiva. Quarto ano: Teorias Psicanalíticas sobre o
Desenvolvimento IV: 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
(teórico, teórico-prático, teórico clínico e um artigo, respectivamente) (*).
(*) Inscrições e seleções abertas ao longo do ano.

Agende-se Para os Cursos Optativos do ITIPOA
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Desenvolvendo a Escuta
do Terapeuta - Atelier de
Contação de Histórias
Público alvo: estudantes e
profissionais da área da saúde
Coordenação: Psicanalista Ivanosca
Inês Martini e Psic. Eliane Goldstein
Horário: Terças-feiras, das 9h15 às
10h30. (32 encontros semanais).

Simbologia dos Contos
Infantis

Horário: Quartas-feiras, das 13h às 14h.
(29 encontros semanais).

Psicopatologia
Psicanalítica- Módulo I
Público alvo: estudantes e profissionais
de psicologia e psiquiatria
Coordenação: Psic. Kátia Hoﬀmann de
Abreu
Horário: Sábados, das 10h às 11h30 (6
encontros quinzenais).

Público alvo: estudantes, profissionais
das áreas humanas, professores de
Pré Escola e Ensino Fundamental,
assim como pessoas interessadas.
Coordenação: Psic. Eliane Goldstein
Horário: Sábados, das 9h às 10h30. (14
encontros semanais).

Introdução a Psicoterapia
Psicanalítica na Infância

Winnicott Avançado –
Marylin Monroe e Winnicott

Técnica da Psicoterapia
Psicanalítica para Iniciantes

Público alvo: psicólogos, médicos
com conhecimento prévio da obra de
Donald Winnicott
Coordenação: Psicanalista Ivanosca
Inês Martini

Público alvo: estudantes e recém
formados em psicologia e medicina
Coordenação: Psic. Fabíola Bombardelli
Horário: Quintas-feiras, das 8h30mn às
9h30mn. (12 encontros semanais).

* Informe-se sobre os cursos do ITI
que estão credenciados na PUCRS e
contam como hora complementar.
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Público alvo: estudantes e profissionais
da área Psi
Coordenação: Psic. Vládia Zenhner Schmidt
Horário: Segundas-feiras, das 13h às 14h.
(14 encontros semanais).

Pensadores da Psicanálise
Público alvo: estudantes e
profissionais de psicologia e medicina
Coordenação: Psic. Cristina Saboya e
Psic. Priscila Lapinscki Silva
Horário: Terças, das 9h45mn às 11h.
(14 encontros semanais).

Introduzindo o Pensamento
de Donaldo Meltzer
Público alvo: p rofissionais da área da
saúde que tenham um conhecimento
inicial dos conceitos de Melanie Klein
e Bion
Coordenação: Psic. e Psicanalista Mery
Wolﬀ
Horário: Sextas, das 8h10mn às
9h30mn. (17 encontros semanais).

Campo Analítico: Teoria e
Técnica
Público alvo: estudantes e
profissionais da área da psicologia
Coordenação: Psicanalista Luis
Augusto Roncato
Horário: Quintas, das 9h15mn às
10h15mn. (13 encontros semanais).

* Veja todas as informações sobre os cursos e eventos
consultando o site do ITI (www.itipoa.com.br) ou
contatando com a secretaria, pelo telefone (51) 3311-30-08.
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MATÉRIA PRINCIPAL

Ambulatório do ITIPOA: Há 18 anos Oferecendo
Atendimento à Comunidade

O

25-08_Jornal ITI.indd 5

Psic. Ana Cláudia Moraes, integrante
da Comissão do Ambulatório

em Psicoterapia da Infância e
Adolescência, cerca de 15, ao longo
da formação, sendo que os mesmos
permanecem com os terapeutas
após o término do curso.
Todos os atendimentos são supervisionados pelos respectivos
professores das formações, assim
como os pacientes atendidos pelos estagiários de psicologia clínica
são supervisionados pela equipe
de profissionais do estágio. Os pacientes atendidos pelo núcleo de
bebês são supervisionados pelas coordenadoras do respectivo núcleo.
O ITI conta com uma sala de
atendimento infantil e adolescente,
salas de atendimento de adultos
e uma sala de espelhos. Esta é utilizada para a prática do estágio de
psicopatologia e fica disponível
para os professores dos cursos de
formação como parte prática de
suas disciplinas.
A Psic. Ana Cláudia Moraes, integrante da Comissão do Ambulatório,
relata que o primeiro contato do paciente é feito por telefone, quando é
marcada uma entrevista de triagem.
Esta tem como objetivo fazer a escuta
do motivo da procura por atendi-

Psic. Charmaine Cabral Ribeiro, Diretora de Atendimento e Coordenadora
da Comissão do Ambulatório

mento, com o intuito de realizar o
melhor encaminhamento para cada
caso. A triagem é realizada por uma
equipe de psicólogas em horários estabelecidos. O valor da triagem é fixo e
os honorários para o tratamento são
combinados de acordo com a renda
individual ou familiar.
Os estagiários de psicologia
clínica realizam o atendimento na
própria instituição, enquanto que
os alunos dos cursos de formação
em psicoterapia de orientação
psicanalítica podem realizar os
atendimentos na instituição ou em
seu consultório particular. Os pacientes
encaminhados para os profissionais
do núcleo de bebês são atendidos
nos consultórios destes profissionais.
As Psicólogas Charmaine e Ana
Cláudia reforçam: “o interesse da instituição é de acolher bem os pacientes
que a procuram, destinando a eles
o encaminhamento e acompanhamento adequados, tendo em vista o
respeito por sua subjetividade.”
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Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre
dedica-se ao ensino, pesquisa e atendimento em saúde
mental. Ao longo do ano, oferece
estágios de prática supervisionada
em psicopatologia e em psicologia clínica, além dos cursos
de formação em psicoterapia
de orientação psicanalítica, direcionados desde a formação de
profissionais voltados à intervenção
pais-bebê, à infância e adolescência
até a formação para o atendimento
de pacientes adultos. Ainda conta
com cursos optativos, que visam
complementar o aprendizado dos
alunos e profissionais.
Acredita-se que a formação
de um psicoterapeuta exige um
trabalho laborioso, envolvendo
seminários teóricos e clínicos,
supervisão individual e coletiva e
tratamento pessoal, integrados à
prática e à vivência institucional.
Para que o aluno possa vivenciar o
que estudou nos seminários, o ITI
possui, há 18 anos, um ambulatório
onde oferece atendimento à comunidade. O ambulatório possui
uma demanda significativa, recebe
pacientes gestantes, pais-bebê de
zero a 2 anos, crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
De 2006 a meados de 2011,
segundo a Psic. Charmaine Cabral
Ribeiro, Diretora de Atendimento
e Coordenadora da Comissão do
Ambulatório, foram registrados
mil atendimentos, encaminhados
aos diferentes ambulatórios da
instituição, como estágio de psicologia clinica, formação em psicoterapia de orientação psicanalítica
de adultos, formação em psicoterapia
de orientação psicanalítica da
infância e adolescência ou para o
núcleo de bebês.
Os alunos do Curso de Formação
em Psicoterapia de Adultos recebem em torno de 25 pacientes e
os alunos do Curso de Formação

* Pessoas interessadas no atendimento
devem entrar em contato com o ITI pelo
telefone (51) 3311-3008 para marcação de
entrevista de triagem.
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ACONTECEU

Psicanalista Zelig Libermann
Fala Sobre a Clínica das
Patologias Atuais
Em outubro de 2010, o ITI recebeu o psiquiatra e psicanalista Zelig
Libermann para compartilhar sua experiência referente a Clinica na Atualidade.
O convidado abordou o questionamento existente a respeito das patologias
atuais, se estas seriam ou não prerrogativas da contemporaneidade. Para
desenvolver o tema, apresentou alguns pressupostos da obra freudiana.
Segundo Zelig, “a atualidade poderia ser atribuída à psicanálise que passou por acréscimos teóricos e técnicos e não aos
quadros nosológicos, que também estiveram presentes em outras épocas da história da humanidade”.
Após a exposição, foi realizado um debate entre os participantes que, com certeza, enriqueceu a todos os presentes.

Jornada Científica Interna do ITIPOA
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Nos dias 5 e 6 de novembro
de 2010, foi realizada a Jornada
Cientifica Interna. Vários trabalhos
foram apresentados por colegas da
instituição, envolvendo estagiários
de prática supervisionada em
psicopatologia, estagiários de
psicologia clínica, alunos das
formações em psicoterapia (adultos e infância e adolescência) e
professores. A Comissão Científica
do ITIPOA coordenou a atividade. A
Jornada proporcionou aprendizado
e permitiu a troca de experiências.

Apresentação
ã d
de trabalho
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Reunião Científica: Supervisão Coletiva Discute Adoção
No dia 3 de dezembro de
2010, a Psic. Nelise Regina
Mansan, graduada no Curso de
Formação em Psicoterapia de
Orientação Psicanalítica da Infância e Adolescência, apresentou aos colegas um caso clínico
infantil que abordava o tema da
adoção. A atividade foi coordenada pela Psic. Bety Brunstein. Foi
compartilhada a história de um
menino de 7 anos, adotado aos 6,
e os vários sentimentos que estão
envolvidos nesta situação de alta
complexidade. A Psic. Nelise relatou que “a partir do tratamento
psicoterapêutico, foi dado a esse

25-08_Jornal ITI.indd 6

menino e a essa família a oportunidade de falar, sentir, entender e
elaborar a experiência de ser um
novo filho, numa nova família e,
assim, ir em busca da condição
subjetiva da filiação.”
Segundo Nelise, “mesmo que
a história da criança comporte
alguns aspectos dolorosos, é importante buscar palavras e experiências que ajudem a elaborar os traumas vividos. Para esse
menino, poder participar do
trabalho terapêutico, foi um facilitador na interação com a nova
família e, certamente, abriu-se
um espaço de compartilhamen-

to, apoio e compreensão. Foram
criados laços afetivos e melhorados os vínculos da relação
paterno-filial, facilitadores na
construção deste novo projeto de
vida. As histórias de adoção são
histórias de responsabilidade de
todos os envolvidos, adotantes e
adotados e de quem estiver em
volta.”
Além da troca com os colegas,
sempre enriquecedora, foi possível compreender melhor processos técnicos envolvidos na prática
do trabalho.
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ACONTECEU

Atelier de Contação de Histórias Desenvolve
Atividade Baseada em um Conto de Hemingway
Na manhã de 11 de dezembro de 2010, o grupo
do Atelier de Contação de Histórias desenvolveu uma
atividade de sensibilização e apresentação do trabalho
realizado ao longo do ano. O Atelier é coordenado pela
Psicanalista Ivanosca Inês Martini e pela Psic. Eliane
Goldstein. Também participaram da atividade as Psic.
Cristina Castro de Aguiar, Fátima Freitas e Myrna Giron.
A atividade teve como base o conto “O Gato na Chuva” de Hemingway, lido e trabalhado ao longo do semes-
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Texto Centenário de Freud é Tema da Aula
Inaugural de 2011
A atividade de abertura da programação cientifica ocorreu em abril, com a aula inaugural sobre o texto freudiano
que completou 100 anos em 2011: “Formulações sobre os
Dois Princípios do Funcionamento Mental”. Contou com a
participação do convidado Roaldo Machado, psicanalista
da SPPA (Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre) e teve
a coordenação da mesa realizada pela Psic. Eluza Maria
Nardino Enck, Diretora de Ensino e Pesquisa do ITIPOA.
Roaldo Machado apresentou uma revisão teórica e
iniciou seu comentário retomando o conceito de princípio para Freud. Este termo foi utilizado para referir-se a
origem, começo, regra, direção. Os dois princípios mais
primitivos são os de constância e inércia. Ambos tentam
restabelecer o equilíbrio. Estes dois primeiros princípios
estavam ligados às quantidades.
Mais tarde, Freud descreve os princípios qualitativos
e a estes se refere aos de prazer/desprazer e ao de realidade. Os princípios são baseados em juízos e estarão em
constante movimento.
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O psicanalista convidado salientou que “a saúde mental dependerá destes movimentos entre os ajuizamentos.”
O encontro proporcionou, a todos os presentes, a
retomada de conceitos e o aprendizado.
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tre pelo grupo. Para a construção da apresentação, segundo a Psic. Cristina Castro de Aguiar, cada participante
escreveu um relato após a leitura e discussão do conto
pelo grupo. Cristina comentou que “estes relatos foram
lidos no dia da atividade, tecendo a trama que constituiu
o grupo ao longo do processo. Ao final da leitura das sensações e percepções de cada participante, o conto foi lido
e foi aberto o espaço para os expectadores adentrarem
nesta construção da subjetividade e da escuta do outro.”
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ACONTECEU

Intervenção Precoce na Relação Pais-Bebê:
Um Olhar Psicanalítico
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Em 16 de abril de 2011, o auditório do ITI estava
repleto de pessoas interessadas em conhecer mais sobre o método de intervenção precoce na relação paisbebê. Além dos colegas da área da psicologia, estavam
presentes obstetras e ecografistas, enfermeiros e assistentes sociais.

cimento do feto e suas capacidades. A coordenação do
evento foi realizada pela psicanalista Marli Bergel.
Começando por uma citação de Leonardo da
Vinci, na qual ele descreve a anatomia de um bebê e
também sua íntima relação emocional com a mãe,
(“Uma mesma alma governa estes corpos; e os desejos e medos e as dores são comuns aos dois...”), a Dra.
Ivanosca, segundo a Psic. Paula, mapeou os autores que
sustentam a psicanálise, a teoria do desenvolvimento
e as técnicas de intervenção precoce, como Freud,
Winnicott e Bowlby. Explicou a importância do método
de investigação da relação mãe-bebê, de Esther Bick,
para a compreensão de como ocorre o desenvolvimento de um bebê, a partir da relação com sua mãe
e o ambiente. Trouxe, também, alguns aspectos sobre
a transgeracionalidade e as teorias biológicas que sustentam a teoria do amadurecimento de D. Winnicott.
Por fim, falou dos objetivos da intervenção precoce e
dos requisitos indispensáveis ao terapeuta que deseja
realizar este trabalho de sintonia com o universo primitivo, no qual a linguagem pré-verbal assume a primazia
da comunicação.
A apresentação do material clínico, referiu Paula, “sensibilizou a todos que estavam presentes,
revelando a delicadeza deste trabalho e sua importância no sentido da prevenção em saúde mental. A ressonância que a atividade proporcionou pode ser percebida através da platéia que participou ativamente, com
comentários e questionamentos.”

Apresentação
A
t ã d
do D
Dr. E
Espinoza
i

A Psic. Paula Sarmento Leite, docente e supervisora do ITIPOA e participante da mesa, relatou que
a psicanalista Ivanosca Martini, acompanhada das demais colegas do Núcleo de Bebês do ITI, fez uma apresentação emocionante que incluiu um apanhado sobre a
teoria e a técnica da intervenção precoce e um material
clínico. Também o Dr. Espinoza, coordenador da unidade de alto risco do Grupo Hospitalar Conceição, falou
sobre a ecografia, sua história e importância no conhe-
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ACONTECEU

Reunião Científica:
Contribuição de Bion na
História da Psicanálise

Foram convidadas duas professoras do ITIPOA
- as psicanalistas Angela Wirth e Mery Wolf, para
abordarem o assunto. Ambas, num primeiro momento, trouxeram aspectos da vida pessoal de Bion.
Após, Angela palestrou sobre quais os conceitos
freudianos que Bion se utilizou para desenvolver
sua obra. A seguir, Mery trouxe os conceitos Kleinianos que foram ponto de partida de Bion e sua contribuição original à psicanálise.

Psic.
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M
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Num segundo momento, foram feitas perguntas
e comentários pelos presentes entre os quais, alunos,
professores, convidados e visitantes.
Segundo a Psic. Eliane Goldstein, docente e supervisora do ITI, “apesar da complexidade da obra
Bioniana, a reunião científica cumpriu seu objetivo
que era o de sistematizar objetivamente a contribuição de Bion na história da psicanálise.”

Como Fica a Vida Privada do Terapeuta em Tempos
de Facebook?
Em três de junho de 2011, o ITI recebeu o psiquiatra
José Carlos Calich, para falar a respeito da vida privada
do terapeuta em tempos de Facebook.
Segundo Calich, “as redes sociais vieram para ficar.
A época pós-moderna introduziu variáveis que não estávamos preparados e nem conhecíamos. Houve uma
mudança na noção de individualidade. O que se tinha
de universal e de certeza passou a ser relativo, contextualizado, individualizado. Ao longo do tempo, o indivíduo foi ficando mais responsável por sua existência”.
Para Calich, uma das grandes angustias pós-modernas, muito observada em adolescentes, é o sentimento
de exclusão. Neste contexto, as redes sociais se tornam
atrativas possibilitam a facilidade do contato, a chance
de pertencer a grupos diversos.
A Psic. Kátia Hoffmann de Abreu, docente e supervisora do ITIPOA, presente no evento, comentou o debate ocorrido a respeito do mundo pós-moderno. “O
mundo pós-moderno favorece às adições, ao prazer
sem responsabilidade, promovendo pseudo-vivências,
pseudo-elaborações. O contato virtual não é como um
contato humano real. A fala humana tem ritmo, afeto.
O teclado do computador não transmite o que os nossos sentidos permitem perceber. “
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Bion: Desenvolvimentos a partir de Freud e
Melanie Klein. Esse foi o tema da reunião científica
realizada no dia 6 de maio de 2011, planejada pela
Comissão Científica sob a coordenação da psicanalista Marli Bergel.

Encontro com o convidado Psiq. José Carlos Calich

Calich referiu ainda que “o uso das redes sociais faz
pensar sobre os conceitos do que é público e do que
é privado. Em culturas diferentes, as noções de privacidade também serão diferentes.”
O psicanalista afirmou que a verdadeira privacidade
estará relacionada com a forma como lidamos com nossos
objetos internos. Segundo ele, “a individualidade do terapeuta, sua privacidade, é um conceito que envolve a técnica da psicanálise. Não temos como construir setting, sem
abstinência e neutralidade e a nossa função, como psicanalistas, é de estar a favor da maior sustentabilidade psíquica.”
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ACONTECEU

Pais-Bebê em Cena: Refletindo com o Cinema

Cena do Filme “Distante Nós Vamos”

O projeto Pais-Bebê em Cena: Refletindo com o Cinema estreou no dia 18 de junho de 2011. A Psic. Beatriz
Regina Neves, integrante do Núcleo de Bebês do ITIPOA,
relatou que este projeto tem como objetivo exibir filmes
cujos temas estejam relacionados com a gravidez ou
relação pais-bebê. Foi projetado o filme “Distante Nós Vamos” (Away We Go), do diretor Sam Mendes. Segundo a
Psic. Beatriz Regina, “este é um filme cativante que conta a
história de um casal descobrindo os segredos da deliciosa
aventura que é construir uma família.”

Psic. Beatriz Chwartzmann e a Psicanalista
Ivanosca Ines Martini

Na sequência, ocorreu um debate, mediado pela Psic.
Beatriz Chwartzmann, coordenadora do Núcleo de Bebês
do ITIPOA, que, a partir dos personagens do filme, falou
das expectativas, mudanças, temores e conflitos vivenciados numa gestação.
O projeto é aberto à comunidade e ainda oferecerá
diversas atividades ao longo do ano. Acesse o site do ITI
e fique atento à programação.
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O ITI conta com um programa de estágios para complementar a formação e o aprendizado dos estudantes de
psicologia. Confira as modalidades:
Prática Supervisionada em Psicopatologia: com
duração de um semestre, são selecionados dois grupos por ano. A coordenação do estágio é realizada pela
psicóloga Eliane R. O. Scricco.

Seminário com Estagiários de Prática Supervisionada
em Psicopatologia - Junho/2011

Psicologia Clínica: com duração de um ano, os grupos de estagiários iniciam em março e em agosto. A coordenação do estágio é da psicóloga Aline Santos e Silva.
A responsável pela Coordenação
ç Geral dos Estágios
g
é a Diretora de Ensino e Pesquisa do
ITI, psicóloga Eluza
Maria Nardino Enck.
Os interessados em
participar dos processos seletivos devem ficar atentos à
divulgação nas universidades e fazer
contato com o ITI,
pelo telefone (51)
3311.3008, para se
informar a respeito das inscrições.
Acesse o site (www.itipoa.com.br) e informe-se sobre os estágios oferecidos na instituição.

Novos integrantes do ITIPOA em 2011:
Estágio de Prática Supervisionada em Psicopatologia – Michelli Di Braga da Fonseca, Bruna Padilha Leite, Rafael Lisboa dos Santos,
Valéria Monteiro da Rocha. (2011/01) Débora da Silva, Hellena Bonocore Morais, Nathalia Budó Gul, Renata Blaya Luz, Samira Fraga de
Souza. (2011/02).
Estágio de Psicologia Clínica - Bruno Torri de Pinto, Doralúcia Gil da Silva, Tanira Cardona Hajjar. (2011/01) Rogério Berger Carangache,
Taise Crippa Caramão, Theodora Sônego Búrigo,Valéria Monteiro da Rocha. (2011/02)
Curso de Especialização na Teoria e na Técnica de Intervenção na Relação Pais-Bebês - Carina Daudt, Carmen Lúcia Costa, Denise
Beatriz Alves Sapper, Edila Pizzato Salvagni, Eunice Gus Camargo, Fabíola Bombardelli, Giovanna Miron dos Santos, Marisa Braz Silveira,
Mara Noemia Buchhorn Brum, Milene Wolf Muhle, Sônia Domingues Lueska. (2011/02)
Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica da Infância e Adolescência - Laís Cella, Tatiane Soares Ely (2011/01)
Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica de Adultos - Fabrício Vargas Marchiori, Patrícia Espíndola Stefani. (2011/01)
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NOTÍCIAS

Confraternização e Formatura
No dia 17 de dezembro de 2010 foi realizada a festa de confraternização
da instituição, com a formatura dos alunos dos Cursos de Formação em
Psicoterapia. Confira quem concluiu os cursos:
Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica da
Infância e Adolescência: Psicólogas Luisa Pereira Pavlick, Nelise Regina
Mansan, Patrícia Espíndola Stefani e Vládia Zenhner Schmidt.
Paraninfo: Psicólogo Luis Augusto Roncato Silva
Professores homenageados: Psicólogas Bety Brunstein, Marli Bergel e
Eliane Goldstein.
Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica
de Adultos: Psicólogas Isabel Vielmo Guidolin, Marcella Maahs Farina e
Priscila Lapinscki Silva.
Paraninfa: Psicóloga Paula Daudt Sarmento Leite. Professora homenageada: Psicóloga Aline Santos e Silva.

O ITIPOA lançou, em janeiro e fevereiro/2011, os Mini-Cursos de Verão. Vários
professores ministraram cursos de temas
diversos. A coordenação desta atividade
foi realizada pela Psic. Eliane Goldstein.
Aguarde divulgação dos próximos MiniCursos previstos para o verão de 2012.

Março/2011
- No dia 29, a Presidente do ITIPOA, psicanalista Ivanosca
Inês Martini, participou como palestrante, à convite da
Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, do evento de
lançamento do livro “Atenção à Saúde da Gestante em
APS”. Na palestra, abordou o tema “Atenção à Gestante”.

Abril/2011
- O ITIPOA agora está no Facebook. Por meio dele, é possível ler os comentários e ver as fotos de cada atividade
realizada na instituição. Os comentários são realizados
por docentes do ITIPOA. As Psicólogas
Leonor d’Ávila Brandão e Eliane
Goldstein são as coordenadoras do
perfil do ITI na rede social. (Acesse
pelo email itipoa@terra.com.br e/ou
Iti Poa).
- A Diretora de Ensino e Pesquisa do
ITIPOA, psicóloga Eluza Maria Nardino
Enck, participou, no dia 16, de um debate na SBP de PA, a respeito do tema
“Precisamos falar sobre o lugar dos Pais na Psicanálise de
Crianças.” No dia 18, no caderno Meu Filho, de Zero Hora,
contribuiu com artigo referente a Páscoa e seus símbolos
para as crianças, salientando a importância das histórias e
mitos que fazem parte da infância.

Maio/2011
- O ITIPOA credenciou, para realização de Estágios de
Psicologia Clínica e de Prática Supervisionada em Psicopatologia, as Universidades do IPA (Centro Universitário
Metodista), ESADE (Rede Laureate) e a Federal de Ciências da Saúde de POA.
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- No dia 16, a Diretora de Ensino e Pesquisa, psicóloga
Eluza Maria Nardino Enck, participou, como palestrante
convidada, da Semana Acadêmica do Curso de Psicologia do CESUCA (Complexo de Ensino Superior de
Cachoeirinha), cujo tema foi “Pensando sobre a Adolescência nos Tempos Atuais”. Foi apresentada a peça teatral “Adolescer” e depois, discutiu-se, junto com os demais
componentes da mesa, os aspectos colocados em cena.
O ITIPOA e o CESUCA estão estabelecendo uma parceira
para desenvolver, no futuro, atividades em conjunto.

Junho/2011
- BIBLIOTECA: Recebemos uma doação muito generosa de livros e revistas de psicanálise da colega Lucy
Ochmann, que está de mudança de Porto Alegre para a
cidade de Miguel Pereira (RJ). O ITI é muito grato a ela
e deseja que faça tantos amigos em sua nova morada
quantos fez aqui!

Julho/2011
- No dia 9, o ITIPOA realizou a Jornada Aberta, com o tema
“Terapeuta e Paciente: a Dupla em Cena”. A atividade foi
organizada pela Comissão Científica. O palestrante convidado foi o Dr. Roosevelt Cassorla, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.
- A Diretoria da instituição, a partir do segundo semestre de 2011, concedeu a oportunidade, aos ex-alunos
dos Cursos de Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica, de ministrarem Cursos Optativos no
ITIPOA.
- O ITI está estruturando um Curso de Psicodiagnóstico.
Acompanhe divulgação que será realizada via site e
Facebook.
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Janeiro e Fevereiro/2011

Cerimônia de Formatura dos Alunos dos Cursos de
Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalitica de Infância e Adolescência e de Adultos.

Agosto/2011
- As Psicólogas Priscila Lapinscki Silva e Giovanna Miron
dos Santos, ex-alunas do Curso de Formação em Psicoterapia Psicanalítica de Adultos do ITIPOA, representaram a instituição, realizando no dia 15/08, a palestra
“CONVERSANDO SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALHO: Estresse, Crescimento e Burnout” na Empresa de Correios e
Telégrafos da Av. Sertório, em POA.
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ARTIGO

O Ambiente ITIPOA
Recebemos, na instituição, convidados, alunos que
participam temporariamente dos “Cursos do ITI” e estes,
com freqüência, espontaneamente, referem encontrar
aqui um ambiente acolhedor. Fui convidada a escrever
sobre o “Ambiente ITIPOA” e frente a proposta resolvi
pensar a respeito do que isto poderia representar.
Em uma carta a Meltzer em 1966, Winnicott escreveu:
“É verdade que as pessoas passam a vida sustentando o
poste em que estão apoiadas, mas, em certo ponto da
fase inicial tem de existir um poste que se mantenha por
conta própria, do contrário não há incorporação da confiança.”
Podemos dizer que o ser humano se desenvolve
a partir dos cuidados parentais, assim como nossos
pacientes, de um cuidado terapêutico especializado,
assim como nosso jovem terapeuta, através de um
conjunto de elementos que reunidos, nomeamos “formação”. É possível fazer uma analogia entre o ser humano e seu desenvolvimento, o trabalho do terapeuta
com o paciente, e a relação do jovem terapeuta com a
formação.
Se a identificação é um processo essencialmente
introjetivo, do relacionamento da subjetividade do indivíduo com o objeto externo, onde observamos este
fato na formação do jovem terapeuta? O que primeiro
surge é a importância da identificação com seu próprio terapeuta assim como com o processo terapêutico
que ocorre no curso do tratamento levando a “função
psicanalítica da personalidade”. O mesmo acontece em
relação aos outros modelos que são oferecidos durante
a formação, tais como a identificação com o supervisor
e seu modo de trabalhar e com os professores na sua
função de apresentar o conteúdo. Mesmo a parte teórica contém este aspecto identificatório se levarmos em
conta a preferência por uma ou outra teoria, que fazem
mais sentido com a experiência pessoal.
É fundamental a existência de uma rede externa,
que coabita com o que foi apontado anteriormente que
chamamos de ambiente. Esta rede satisfaz de forma invisível, as demandas mais primitivas de cada um, para que
então as exigências mais evoluídas possam ser conquis-

tadas. Elas abrangem um conjunto de normas e regras
do funcionamento da instituição, formando uma espécie
de moldura tal como nos tratamentos denominamos
“setting”. Mas que não se limita a isso. Existe um clima
que lembra aspectos relacionados ao ambiente primitivo onde a mãe suficientemente boa oferece através das
suas atitudes e condutas a constância e a previsibilidade
que levam a uma relação de confiança. Não se pensa
numa relação perfeita, ao contrário. Aceitar ajustar-se às
expectativas e demandas da criança/paciente/aluno em
seus aspectos amorosos e ao seu ódio, a sua busca por
conhecimento e a resistência quanto a ele, não é fácil.
Entender nossos sentimentos e limitações também não
o são, mas nos garante estabelecer um relacionamento
firme e verdadeiro possibilitando condições a um livre
pensar. O Ambiente ITIPOA se oferece para ser usado
como um continente seguro, onde os alunos possam
experienciar vivências.
Este ambiente é composto por uma construção
que foi sendo tecida ao longo de uma década onde,
vários terapeutas se reuniram em torno de um ideal
comum. A questão era de criar um espaço propício de
formação em psicoterapia psicanalítica, que ao mesmo
tempo fosse comum a todos, mas que pudesse respeitar as singularidades. Que houvesse um consenso em
relação ao pensar psicanalítico da instituição, mas comportasse o seu constante desenvolvimento. ....Este ambiente que se externaliza foi construído e permanece
na mente de cada professor e de cada membro da diretoria. ...Quando ouvimos que há no ITI um ambiente
aconchegante pensamos que estão se referindo a um
somatório de aspectos que resultam nesta sensação.
Acreditamos no amadurecimento natural do ser humano se lhe for dado um suporte inicial, como tão bem
diz Winnicott. Este suporte se faz necessário na vida, na
tarefa terapêutica e também na formação, entendendo
que esta, é o início de uma longa jornada (CONSULTE O
ARTIGO NA ÍNTEGRA NO SITE DA INSTITUIÇÃO).
Psic. Eliane Goldstein
Docente e Coordenadora dos Cursos Optativos do ITIPOA

www.itipoa.com.br
Fones: (51) 3311.3008 - 3311.8163
Rua Ramiro Barcelos, 1517 - s.208
Porto Alegre | RS
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