ITIPOA / 1ª EDIÇÃO - 2015

NESTA EDIÇÃO:
O AMBIENTE COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO
ENTREVISTA: JORNADA ANUAL ITIPOA 2015 - AS ORIGENS DA AGRESSIVIDADE
CULTURA E PSICANÁLISE - COMENTÁRIOS SOBRE FILMES E LIVROS
REVISTA ITIPOA | EDIÇÃO 2015

1

PALAVRAS DA EX-COORDENADORA
Psic. Kátia Hoffmann de Abreu
Docente do ITIPOA – Coord. dos cursos breves
Em 2006, assumi a coordenação do Jornal do ITI contando com o apoio de
uma comissão de colegas. Na época, não nos referíamos ao ITIPOA e sim ao ITI. A instituição estava vivendo um
momento de mudanças, contávamos com dois Cursos de Formação (Adultos e Infância e Adolescência), Núcleo
de Bebês, dois Estágios (Clínica e Psicopatologia), Ambulatório, um Grupo de Estudo e um Curso Breve. Tínhamos
muitas propostas, ideais, sonhos que desejávamos colocar em prática, mas havia uma necessidade de se pensar a
respeito da identidade da instituição. Naquele ano, a Jornada anual foi sobre o tema “Quem cuida dos cuidadores?”
e o editorial teve o título “Investimento Profissional e Afetivo” escrito pela Dra. Ivanosca Martini, naquele período,
Diretora de Ensino, onde ela referiu:
“Estamos crescendo e, como todo crescimento, as etapas iniciais requerem um grande investimento. É tempo de semear, o que exige a preparação do terreno, as escolhas das sementes e boas mãos para que estas floresçam. (...)temos nos
dedicado a formar pessoas que vão ter ao seu encargo o tratamento de outras pessoas(...)nosso compromisso vai além
de transmitir conhecimento acerca da teoria e técnica psicanalítica. Estamos envolvidos também em desenvolver uma
escuta empática, capacidade de estabelecer identificações, continência, decodificação de toda uma linguagem expressa
através de gestos, do corpo, dos órgãos dos sentidos. Para tanto, contamos com um grupo de professores e colaboradores
afinados com este propósito.”
Com estas metas, o Jornal, por sua vez, além de comunicar e divulgar, auxiliou a registrar nosso crescimento, serviu
como um diário desta construção. Em cada nova edição, os relatos do trabalho desenvolvido. Junto com ele íamos
formando nossa identidade, fortalecendo laços, enfrentando dificuldades, trocando conhecimentos, colocando em
prática o que acreditávamos, com dedicação, seriedade, respeito e afeto. Nesse
tempo ingressaram no grande grupo,
trazendo suas contribuições, novos
alunos, funcionários, professores.
A última edição que coordenei, em
2014, refletiu o quanto já construímos. Contamos com quatro Cursos de
Especialização que contemplam todo
desenvolvimento desde o atendimento Pais-Bebês, Infância, Adolescência e
Adultos. Vários Cursos Breves e Grupos
de Estudo. Modernizamos nossas instalações, oferecendo espaços mais confortáveis. Nosso Ambulatório recebe
encaminhamentos de profissionais da
saúde, possui convênios com instituições e atende a um grande número de pacientes. Contamos com estágios de Psicopatologia e Clínica com reconhecimento das universidades, além de
Atividades Científicas mensais com temas relevantes, convidados qualificados e discussões enriquecedoras.
A partir de 2015, a colega Psic. Beatriz Regina Neves assumiu a Coordenação do Jornal. Estamos em outro momento da instituição, o Jornal, como um meio de divulgação impresso, passará para um novo formato, agora de
Revista, mas continuará refletindo esse processo de crescimento.
Com certeza, temos ainda muito pela frente, mas já podemos dizer, usando as palavras da Dra. Ivanosca... estamos florescendo!
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EDITORIAL
Psic. Beatriz Regina Neves
Docente do ITIPOA – Coord. da Revista e Divulgação

DIRETORIA

Há mais de uma década, uma semente que germinava em um terreno
fértil cresceu e floresceu, constituindo-se no ITIPOA da atualidade. Esse
crescimento só foi possível devido à dedicação e empenho dos professores e diretoria, que junto a uma equipe afinada dava o suporte necessário
a esse crescimento. A instituição criou melhorias em seu ambiente físico
para receber as novas turmas dos quatro cursos de especialização que passaram a existir, credenciou novos locais de estágio e firmou parcerias com
profissionais de áreas afins. O antigo Jornal, que por tanto tempo cumpriu
a importante função de divulgar e registrar nossas ações perdia sua força
com o surgimento das mídias eletrônicas. Concomitante a isso ressurgia
o desejo de alguns professores e alunos por um espaço para publicação
de artigos sobre Psicanálise. Nascia assim, com o apoio da atual diretoria,
a 1ª edição da Revista ITIPOA, cujo tema é “O Ambiente Como Espaço de
Construção”.
E por que a escolha deste tema? Acreditamos que para nascer, crescer e
envelhecer de forma saudável é fundamental a existência de um ambiente facilitador que propicie a continuidade do ser. Precisamos de tempo de
maturação e espera (gravidez), tempo de crescimento (infância e adolescência), tempo de amadurecimento (idade adulta) e tempo de envelhecimento (senescência). Fazem-se necessários o tempo e o processo para dar
forma e significado à vida.
Seguindo a ideia de descrever a linha que tece a vida, nossos artigos
iniciam com reflexões sobre o ambiente intrauterino, seguindo para a infância, adolescência, até a idade adulta e a velhice. Ainda contamos com
matérias sobre o ambiente ITIPOA, sobre a construção do setting interno
do terapeuta iniciante e sobre a Jornada Anual de 2015, cujo tema será
“As Origens da Agressividade”. Por fim, há também a área “Psicanálise e
Cultura”, onde serão traçados comentários a respeito de filmes e livros.
Agradeço a todos que auxiliaram na construção deste novo projeto e,
em especial, as colegas que tão prontamente se dispuseram a escrever os
artigos, sem os quais a revista não seria viável.

Boa leitura!
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A construção do setting interno
em psicoterapeutas iniciantes
Psic. Rachel Rubin, aluna do 4º ano do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica de adultos do ITIPOA
A construção do setting interno
não ocorre somente em psicoterapeutas iniciantes, podemos pensar
que se desenvolva ao longo de toda
a prática profissional. Entretanto,
aqui proponho a reflexão do ponto
de vista do início da prática clínica.
Ao ler diversos textos, conversar
com colegas e realizar supervisões
com professores, pergunto-me, qual
é o ambiente/setting do terapeuta
iniciante? Assim como o paciente
que, ao buscar a psicoterapia como
meio para se desenvolver como pessoa, encontra no setting analítico
um ambiente propício para o seu
desenvolvimento. Penso, qual seria
o setting/ambiente do terapeuta iniciante?
Ser terapeuta vai muito além de
dominar teorias e de conhecer técnicas. Implica também na pessoa
real que se é. E para desenvolver-se é
necessário um ambiente. O ambiente de um terapeuta em formação é
bastante amplo, dele fazem parte a
instituição de formação, o tratamento pessoal, a supervisão clínica, os estudos em seminário, o relacionamento

com colegas e, é claro, os pacientes.
A constituição do setting interno
do terapeuta ocorre através das relações e vivências que ele estabelece com o meio onde está inserido. É
na relação com esse ambiente que
o terapeuta se descobre e se desenvolve. Conhece a si mesmo cada
vez mais. O setting interno que ele
poderá oferecer passa pelas linhas
teóricas e autores com os quais se
identifica, mas sem deixar de lado a
pessoal real que se é.
Winnicott nos diz que a análise
não consiste apenas no exercício
de uma técnica, mas é algo que nos
tornamos capazes de fazer conforme atingimos certo nível de apropriação. O que passamos a fazer é
cooperar com o paciente no seguimento de um processo particular,
com seu ritmo próprio. Nesse sentido, esse enquadre interno, possível e
particular para cada terapeuta, irá se
desenvolver também no seu próprio
ritmo, de acordo com as ferramentas
das quais fará uso e do ambiente no
qual está inserido.

O ambiente composto pela instituição de formação, no meu caso, o
ITIPOA, vem desde o início permitindo que eu encontre o meu jeito de
ser terapeuta, oferecendo, através
de seminários e estudos em grupo,
as bases teóricas para minha formação. O relacionamento com os colegas é outra ferramenta de muito
valor, pois é na relação com o outro
que podemos saber mais de nós
mesmos, compartilhando as vivências tão peculiares de um momento
inicial de formação. O tratamento
pessoal é outro ponto fundamental, a partir dele constituímos a esperança naquilo que fazemos, pois é
porque passamos pelo método que
podemos acreditar nele. A supervisão clínica é também parte desse
ambiente, no qual a escuta e o olhar
de um terapeuta experiente, capaz
de acolher as angústias, os medos, as
inseguranças e também a expressão
da criatividade, permite que o crescimento aconteça.
Todas essas ferramentas compõem
o ambiente maior que vem possibilitando o meu desenvolvimento
como psicoterapeuta e a construção
do meu setting interno. Um setting
em formação que não está fechado
ou finalizado, mas sim em constante criação, a cada encontro com um
novo paciente.

Trabalho elaborado como requisito
para conclusão do 1º ano do curso de
formação em Psicoterapia Psicanalítica
de Adultos ITIPOA, sob a orientação da
professora Beatriz Chwartzmann.
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O PRIMEIRO OLHAR
REFLEXÕES SOBRE O AMBIENTE INTRAUTERINO
Médica Obstetra, Ana Cristina Alves de Alves – Especialista em Medicina Fetal
No início do meu ofício de ecografista eu precisava me segurar
para conter a emoção cada vez que
apresentava o embrião a sua mãe.
Aqueles milímetros sem forma definida se tornavam gigantescos quando eu insonava os batimentos cardíacos. Aquele som que anunciava
a vida me tocava profundamente, a
ponto de eu não conseguir conter a
emoção. Isso sem ter vínculo afetivo
algum com a paciente. Caso eu visse
a mãe chorar, era impossível conter
minhas lágrimas. Se esta ferramenta
tinha o poder de me emocionar, ficava pensando como não seria a intensidade da emoção daquela mãe.
Aquela liberação de adrenalina na
corrente sanguínea certamente atingia o embrião selando o pacto de
amor que os uniria para sempre.
A ecografia funciona como uma
extensão do olhar humano em direção ao ambiente intrauterino,
permitindo que pessoas estranhas
enxerguem o feto e invadam sua intimidade, possibilitando desta forma
que o mesmo seja descoberto, revelado e tirado da sua privacidade satisfazendo a curiosidade dos expectadores e muitas vezes denunciando
realidades impensadas ou temidas.
O médico intermedia esta passagem tendo a responsabilidade de
convidar os pais através do olhar, de
gestos e palavras a penetrarem nesse ambiente novo, sendo um facilitador nessa travessia do ambiente externo para o ambiente interno onde
o bebê habita.
Esse momento precisa ser narrado e
decodificado para que os expectadores entendam as imagens e se sintam
confortáveis, seguros, próximos e saciados nas suas curiosidades e expectativas em relação a este novo ser, até
então desconhecido de todos, inclusive do médico.
O ambiente interno irá revelar se o

bebê encontra-se de forma confortável, adaptada e harmônica ou não.
O líquido amniótico que o envolve,
por exemplo, é um sinal indireto do
seu bem-estar, da eficácia da sua nutrição, das alterações metabólicas
maternas e da plenitude e maturidade dos seus órgãos. É só através
desta invasão e inspeção detalhada
do ambiente que estas informações
podem ser acessadas.

A invasão deve ser feita com cautela, respeito e com olhar atento para
que nenhum detalhe passe despercebido. Os familiares querem saber o
gênero, o peso e informações sobre
o bem-estar, nós, médicos, esmiuçamos o ambiente a fim de descobrir
se ele é propício ou hostil.
O bebê pode se revelar tranquilo
ou agitado, em período de sono ou
vigília, em movimentação ativa ou
passiva. Sua deglutição, frequência
cardíaca, circulação e movimentação corporal também são avaliadas.
Até mesmo o odor proveniente do
ambiente interno, nos casos de bolsa
rota, pode denunciar algum problema. Fica assim evidente que preci-

samos avaliar o feto e seu ambiente
com todos os nossos sentidos.
O olhar dos pais sobre o filho e a
gestação passa pelo nosso olhar e
sempre será contaminado com o
nosso entusiasmo e empatia ou nossa indiferença. Precisamos ser profissionais da saúde suficientemente
bons para auxiliar no estabelecimento deste vínculo, com segurança e
afeto. Portanto, precisamos de uma
devoção, de uma entrega, para perceber as sutilezas do lado de dentro
e captar as mensagens diretas ou veladas do lado de fora.
Questões maternas reveladas através da transparência psíquica da mãe
podem ser a chave para desvendar o
enigma das causas de crescimento
intrauterino restrito e oligoâmnio
idiopáticas, ou seja, aquelas cientificamente não justificadas. Muitas
vezes o impedimento ao pleno desenvolvimento do feto encontra-se
exatamente no ambiente externo, na
relação desta mãe com a sua história. Portanto, precisamos estar abertos e atentos aos dois ambientes simultaneamente para que tenhamos
a oportunidade de ser cada vez mais
eficazes. Muitas vezes a cura está no
acesso do conflito externo e não nas
inúmeras tentativas de tratamentos
invasivos ou medicamentosos do
ambiente intrauterino em si.
Uma ecografia feita com devoção
pode ser mais tranquilizadora do
que qualquer terapia medicamentosa. Poder acessar o filho, atualizar
informações e checar sua vitalidade
são fundamentais para o estabelecimento de uma gestação saudável
durante esse tempo de espera.

Ana Cristina é aluna do 2º ano
do Curso de Especialização
na teoria e técnica de invervenção
na relação pais-bebê.
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Os diversos ambientes
na psicoterapia infantil
Quando uma criança entra em psicoterapia, uma série de ambientes
batem à porta de nossos consultórios. Não apenas pai e mãe, como estamos mais acostumados a pensar,
mas também escola, avós, outros
cuidadores e profissionais que porventura atendam essa criança. Como
lidar com essa rede e não perder de
vista o mundo interno e pulsional da
criança em questão? Este é um ponto atual e de grande relevância, pois
não se pode pensar a criança como
um ser desvinculado do seu ambiente.
Como nos diz Winnicott (1966) no
texto A criança no grupo familiar, é
preciso que se pense no desenvolvimento e, nas necessidades da criança, concomitantemente ao pensar na
importância da família e dos diversos
grupos escolares, que levam inevitavelmente a ideia de sociedade para
esse ser em formação. O que se processa na família e na escola deixa
grandes marcas e pode atuar como

facilitador do desenvolvimento ou
como precipitador de psicopatologias. Neste sentido, o trabalho orientado junto a pais ou educadores é de
suma importância para o andamento da psicoterapia. Entretanto, muitos pais e familiares chegam ao tratamento buscando um “que fazer” com
a criança. Buscam respostas prontas,
teorias que deem conta da ansiedade suscitada pelo adoecimento da
criança. Enquanto psicoterapeutas,
nosso papel, neste caso, é criar espaços para que o processo de pensar e sentir possa ocorrer. Auxiliar o
ambiente, seja familiar ou escolar, a
perceber as necessidades da criança
em questão e poder pensar no por
quê deste sintoma tão precoce. O
tratamento é da criança, mas todos
estão envolvidos.
Psicoterapeutas infantis não apenas precisam perceber e significar o
ambiente. É preciso mais: criar vínculo, interagir, conhecer e orientar.
Quando uma criança vem a trata-

QUAL SERIA O AMBIENTE
DO ADOLESCENTE?

Ao responder a pergunta de quando começa a vida do indivíduo,
Winnicott diz que o início dá-se
quando as crianças são concebidas mentalmente, quando o casal
começa a formar a ideia de ter filhos.*
Encontramos neste fato uma indicação que aponta para um primeiro
continente, uma primeira casa que
é a base das moradas posteriores,
sejam elas internas ou externas. Esta
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Psic. Aline Santos e Silva,
Coord. do Curso de Especialização em Psicoterapia
de Orientação Psicanalítica da Infância
mento, traz seu mundo interno, que
deve ser visto e interpretado. Mas
traz também seu mundo externo,
real e não menos pulsante: pais, irmãos, avós, escola... estar com uma
criança em tratamento é estar em
contato com um mundo de fantasias
e também um mundo real. Ambos
precisam ser vistos, percebidos e
significados, pois é o entrelaçamento destes que resulta na patologia
ou na saúde.

Referências
Winnicott, D.W. (2005). Tudo começa
em casa, São Paulo, Martins Fontes.

Psican. Maria de Fátima Freitas, Coord. do curso
de Especialização em Psicoterapia de Orientação
Psicanalítica da Adolescência.
Psican. Eliane Goldstein
Docente do ITIPOA

primeira morada, ao longo da vida,
vai se expandir. Do útero ao seio da
mãe, a mãe, ao pai, o casal de pais,
a escola, as relações exogâmicas,
enfim, o desenvolvimento vai oportunizando maiores necessidades e
gerando recursos para a ampliação
daquele ambiente mais primitivo.
Em nenhum momento o ambiente
(externo e interno) apresenta tanta expansão como na adolescência.

Podemos pensar nas modificações
corporais e sua repercussão na noção
de si mesmo, podemos pensar na
primazia genital, nas alterações do
superego, onde o adolescente administra a interdição incestuosa, na
desidentificação e desidealização
das figuras parentais. São muitos os
aspectos que resultam em muito trabalho interno!
A crise adolescente é necessária e
desde sempre diz respeito a um enfrentamento ao estabelecido. Este
estabelecido é transferido aos “ambientes” governos, autoridades, escola e família, esta última e pequena
célula é onde tudo acontece, pois
a família é o ambiente real onde
entram em cena as mais genuínas
experiências de afeto, prazer, dor,
medo e tantas outras emoções
que favorecem a mais inesquecível
das experiências de aprendizado.

Movido pela busca de autonomia e
com fontes de apoio fora da família,
o adolescente passa a ideia de que
vive de forma mais independente,
aparentemente autônoma, alheio
aos problemas familiares. É nesse
campo que se estabelece alguma
distorção, pois os adolescentes
continuam
a
necessitar
de
apoio, limites, presença, enfim, a
continuidade dos cuidados desde
sempre recebidos, de um continente
familiar bem delimitado e respeitoso.

O importante é que os desafios da
adolescência sejam enfrentados.
Pois a tendência de reviver a
experiência passada através da
atuação encontra-se no seu ponto
máximo, ao passo que pensar
sobre ela, no seu ponto mínimo.
É importante que o adolescente
possa encontrar um adulto que
se mantenha firme, que tenha
um ponto de vista adequado da
realidade e consiga sobreviver sem
reagir as provocações tão naturais

da fase. Seja no âmbito familiar,
seja no tratamento psicoterápico.
Acreditamos na necessidade de se
criar um “ambiente suficientemente
bom” com representantes reais
que possam ser introjetados como
modelos adequados.
Referências
*D.W - Os bebês e suas mães; Ed.
Martins Fontes; SP; 2002. (pág. 51)

O ambiente no processo
psicoterapêutico do paciente adulto
Psican. Mery Pomerancblum Wolff
Diretora de Ensino do ITIPOA

Entendemos a psicoterapia psicanalítica
como uma experiência
emocional ou, quem
sabe, como uma caminhada empreendida
por duas pessoas estranhas entre si. Ambas
desconhecem o que vai se suceder
neste percurso. É um ambiente ao
mesmo tempo novo e desafiante
para essa dupla. Uma das pessoas
da dupla possui, em princípio, certo
conhecimento para conduzir esta
“viagem”, no entanto, depende do
parceiro(a) e das condições que
acompanham esta empreitada.
A proposta seria como um
mergulho a dois no mundo interno
do paciente, onde encontraremos
águas calmas, mas também
turbulências e para tal é preciso
condições adequadas.
Ao iniciar-se o tratamento, vamos
encontrar o ambiente em que
esse processo acontecerá. Aqui,
ambiente, refere-se a um conceito
amplo que nos remete a pensar
em algo físico, real, concreto. Mas
queremos falar não apenas desse
ambiente neste momento.
Desejamos nos referir ao ambiente
setting. E o que é o setting? Este
nos fala de uma soma de vários

procedimentos que vão organizar
e possibilitar que o processo
psicoterápico aconteça. Referese às regras e procedimentos que
são combinados desde o início,
permanecendo no decorrer do
tratamento no sentido de mantê-lo
saudável para proteger o processo.
O terapeuta é o guardião do
setting e, para tanto, necessita ter
a firmeza – o que não é o mesmo
que rigidez – que lhe permita lidar
com as recorrentes interferências
que acontecerão durante o processo
terapêutico.
Mas, além disso e sobretudo, a
questão do ambiente na psicoterapia
psicanalítica nos remete a pensar no
ambiente emocional que perpassa
essa experiência. Entendemos que
o ambiente psicoterápico envolve
aspectos afetivos importantes que
vão colorir essa caminhada com
matizes específicos. Trata-se da
relação de duas pessoas em que
atitudes de acolhimento, empatia
e respeito por parte do terapeuta
são de suma importância. O
paciente vem em busca de alívio
para seu sofrimento psíquico e
necessita sentir-se acolhido em suas
necessidades, tratado com respeito
e consideração em sua busca de
autoconhecimento. Isso não significa

a condescendência nem o apoio do
terapeuta. Significa que, com sua
continência, possam empreender
essa busca em seu longo caminho
de forma segura, mas confiável,
como diz apropriadamente Antonio
Machado em seu sensível poema
XXIX:
“Caminhante, são teus passos
O caminho e nada mais;
Caminhante, não há caminho,
Faz-se o caminho ao andar”.
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VELHICE E O AMBIENTE
Psic. Drª. Myrna Cicely Couto Giron - Docente do ITIPOA

Vivemos vertiginosas mudanças
nos tempos atuais. Na verdade, estas
já vinham ocorrendo há alguns anos,
mas em ritmo menos acelerado.
Refiro-me a mudanças não apenas no
âmbito tecnológico e científico, mas
também nos conceitos e valores, o
que termina por produzir alterações
nos usos e costumes. Talvez a própria
ideia de velhice tenha sido um dos
pontos revistos pela sociedade
atual. O que, ou quem é um velho?
Anos atrás, quarenta ou cinquenta
anos já estigmatizavam o sujeito
como velho. Hoje se consideram
estas idades como o auge da idade
madura, mas não ainda velhice. O
serviço público, de maneira geral,
aguarda os sessenta anos do servidor
para aposentá-lo por idade. Acredito
que para fins legais algum critério
precisa ser estabelecido. Entretanto,
o que pensar sobre isto? Novamente
a questão: quem é velho? Talvez aqui
entre em jogo uma relação do sujeito
com o ambiente, seguindo o vetor
exatamente à direção apontada.
Como o indivíduo se relaciona
com o seu meio? Qual o tipo das
interações? É produtivo de alguma
forma? Mantém relações sociais
de amizade e companheirismo?
Está atualizado sobre as questões
que dizem respeito a sua cidade,
estado ou país? Lê jornais além de
assistir televisão? Está a par dos
acontecimentos culturais que o
rodeiam? Todas estas questões são
importantes para manter a mente
ativa e participante, assim podemos
encontrar velhos de apenas
trinta anos. No entanto, quando
consideramos o vetor na direção
oposta, ou seja, indo do ambiente
para o idoso, as coisas já são um
pouco distintas. Para exemplificar,
contarei uma historinha.
Em 2009 tive a oportunidade de,
com mais duas gaúchas, participar
de um curso de italiano em Florença.
Eu e uma das gaúchas éramos as mais
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idosas deste grupo constituído por
pessoas de diferentes procedências,
inclusive com quatro japoneses.
Destes, dois representavam um
casal e as outras duas eram moças
de distintas províncias do Japão,
todos estranhos entre si. Uma delas
era funcionária de uma firma e
a outra trabalhava num salão de
beleza. Menciono os japoneses
de maneira especial devido a sua
postura em relação a mim e minha
colega. Era uma atitude de respeito
e atenção que, parecia-me, até
mesmo carinhosa. Tive espaço e
oportunidade de comentar isso em
aula, expressando minha surpresa e
até gratidão aos colegas japoneses.
Explica-se minha surpresa, pois
jamais havia convivido com povos
orientais, embora soubesse que o
culto dos antepassados e o respeito
aos mais velhos são características
de sua cultura.
Em contraste, no Brasil, criaramse leis ou recomendações de instituir
filas prioritárias aos maiores de
sessenta anos em locais públicos,
como por exemplo, nos bancos.
Já tive oportunidade de escutar
alguém esbravejar contra isso,
argumentando que não entendia
porquê alguém (idoso) que chegou
depois era atendido primeiro. Isto

me faz lembrar Freud, que certa
vez disse que se para regular certo
assunto se necessitavam de leis,
era porque era forte o desejo de
transgredi-las.
Até aqui falei sobre o idoso e
o ambiente, considerando este
último como um espaço externo.
Entretanto, existe outro ambiente,
representado pelo espaço interno,
ou seja, aquilo que Klein denominou
de mundo interno. Disse a autora
que nas relações mais precoces do
bebê com o seio, se este é percebido
como bom e generoso, o bebê
poderá ser grato à esta experiência,
e o seio assim será introjetado,
vindo a se constituir no núcleo do
ego. O seio bom representa então o
protótipo da bondade, paciência e
generosidade materna inesgotável,
assim como da faculdade criadora.
O bebê que estabeleceu firmemente
dentro deste modelo ou este núcleo
passará pelas dificuldades da vida
enfrentando-as com confiança até
na mais avançada velhice.
Parece-me que aqui reside o
segredo de uma velhice saudável e
produtiva. Afinal, novamente, até a
qualidade com que se envelhece vai
depender da primitiva relação mãebebê. O fim liga-se ao início e assim
fecha-se o círculo.

AMBIENTE ITIPOA
Psican. Eliane Goldstein - Docente do ITIPOA

Com frequência, recebemos convidados de outras instituições para
reuniões científicas, assim como alunos que participam temporariamente dos Cursos Breves. Com o passar
do tempo, chamou minha atenção
como a maioria das pessoas manifestava espontaneamente que encontram aqui um ambiente acolhedor. Frente à proposta de escrever
sobre “O ambiente ITIPOA”, resolvi
pensar a respeito do que isto poderia representar.
Em uma carta a Meltzer, em 1966,
Winnicott (1990) 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; e de um cuidado terapêutico especializado, assim como nosso
jovem terapeuta, através de um conjunto de elementos que, reunidos,
nomeamos “especialização”. 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 o ambiente da Especialização.
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 à 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 em 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.
No tradicional tripé da formação de
psicoterapeutas, se observa a existência de um quarto elemento: o ambiente institucional no qual o aluno
estaria inserido. A existência desta
rede satisfaz, de modo invisível, as demandas mais primitivas de cada um,
para que, então, as exigências mais
evoluídas possam ser conquistadas.
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, no qual a mãe suficientemente
boa oferece, através de suas atitudes
e condutas, a constância e a previsibilidade que levam a uma relação
de confiança. Não se pensa em uma
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
isso nos garante estabelecer um relacionamento firme e verdadeiro,
possibilitando condições a um livre
pensar.
Quando funda a IPA, o primeiro
ambiente institucional psicanalítico,
Freud afirma: “...achei que seria conveniente os partidários da psicanálise se reunirem para uma troca de
ideias amistosas, e para apoio mútuo”. Sobre este dizer, comenta Eizirik
(2009): “sinto uma certa ingenuidade

partindo da mente poderosa que
havia esmiuçado totens e tabus, a
psicologia das massas e a inevitável
ambivalência das relações humanas.
Por que seríamos diferentes?”
Lembrando o clássico “Além do
princípio do prazer”, no qual Freud
traz um dualismo entre pulsão de
vida e de morte, Figueiredo (2009)
complementa que, na verdade, é
uma relação complexa entre estas
polaridades. Para ele, além de funcionar como oposição, cada polo
funciona como suplemento do outro, assinalando que a vida dura
enquanto se sustenta esta lógica
paradoxal. Conclui seu pensamento,
dizendo que as tensões e os impasses
da vida nas instituições só podem
ser enfrentados quando nos capacitamos a pensar nos tais paradoxos.
O ambiente ITIPOA tem a pretensão
de se oferecer como um continente
seguro, que lida com estes paradoxos,
para que os alunos possam
experimentar e aproveitar tais
vivências. Este ambiente é composto
por uma construção que foi sendo
tecida ao longo de uma década, desde
que vários terapeutas se reuniram
em torno de um ideal comum. A
questão era criar um espaço propício
de formação em psicoterapia
psicanalítica, que fosse, ao mesmo
tempo, 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, que
o aluno pudesse se experimentar
como terapeuta, através da prática
da psicoterapia e outras práticas que
colaboram com a mesma, tais como:
a observação de bebês, a observação
do desenvolvimento natural em
crianças e adolescentes, e a atividade
“A Escuta do Terapeuta: Atelier de
Contação de Histórias,” entre outras.
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São atividades vivenciais que
contribuem diretamente para a
prática clínica, oportunizando o
exercício de habilidades necessárias
para o desempenho da psicoterapia.
E, finalmente, a oportunidade da
prática psicoterapêutica através do
Ambulatório do ITIPOA, onde há uma
significativa procura da comunidade.
Este ambiente que se externaliza
foi construído e permanece na mente
de cada professor e de cada membro
da Diretoria. Observo que, na rotina
da
Instituição,
seguidamente,
encontro os alunos “apinhados”
na secretaria. Naquele minúsculo
espaço,
aquecido,
conversam
entre si e com as secretárias, que
desempenham um holding natural
com os mesmos. Vi-me pensando se
aquele local representaria também
um “ferrolho” da árdua tarefa a que
se propuseram. Um local neutro,
sem muitas exigências onde se ri e
se joga conversa fora. A necessidade
de encontrar um “bar no deserto”
de Bolognini (2004), de entremear
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tanto comprometimento com uma
certa leveza, fez com que os alunos
criassem naturalmente este novo
ambiente dentro da Instituição.
Quando observamos que, em
uma reunião clínica-científica, os
alunos participam ativamente,
sem receio de expor suas ideias
ou de revelar a pouca experiência,
sem medo de errar, ficamos com
a convicção de que estamos no
caminho certo. Quando ouvimos
que há, no ITIPOA, um ambiente
aconchegante,
pensamos
que
estão se referindo a um somatório
de aspectos que resultam nesta
sensação. Concordo com Eizirik
(2009), quando ele afirma: “Por este
motivo, há de se cultivar a Instituição
mais como ego auxiliar e menos
como estrutura superegoica”.
Acreditamos no amadurecimento
natural do ser humano se lhe
for dado um suporte inicial e
acompanhamento. Sustentar este
suporte se faz necessário na vida,
na tarefa terapêutica e também na

formação, entendendo que esta é
o início de uma longa jornada, que
resulta na construção de uma história
pessoal dentro da Instituição.
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ESTÁGIOS
ESTÁGIO EM PSICOPATOLOGIA

Psic. Giovanna Miron dos Santos
Coord. do estágio de psicopatologia do ITIPOA

“Quando olho, sou visto; logo existo.
Posso agora me permitir olhar e ver.
Olho agora criativamente e sofre a minha apercepção e também percebo,
Na verdade, protejo-me de não ver o que ali não está para ser visto (a menos que esteja cansado)”.
(Donald W. Winnicott)
O Estágio de Psicopatologia é a primeira oportunidade para os alunos de Psicologia vivenciarem a prática clínica.
No Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre (ITIPOA), além da ansiedade esperada diante dessa estréia, os
estagiários deparam-se com um ambiente diferente – a sala de espelho. O que em um primeiro momento parece
assustador passa a ser reconfortante e um ótimo instrumento de aprendizagem.
A experiência na sala de espelho mobiliza bastante o grupo de estagiários. Ao entrar na sala, uma série de
sentimentos e ansiedades aparecem. Sensações como nervosismo, ambivalência diante do desafio, incômodo,
acolhimento, são relatadas comumente. O espelho permite não apenas a observação da triagem realizada, mas
também reflete a vivência de olhar e ser olhado tão essencial para o pleno desenvolvimento. Assim como uma mãe
que recebe seu bebê e passa a apresentar o mundo como um espaço seguro e confiável, o ITIPOA busca através da
sua equipe de estágio, das supervisões e dos seminários teóricos acolher cada aluno e suas ansiedades e ajudar na
descoberta do jeito único dos futuros psicólogos.
Acreditamos que a verdadeira capacidade empática só será apre(e)ndida diante da vivência de ter sido
empaticamente acolhido nas suas primeiras experiências. Perceber-se no olhar da equipe e dos colegas permite o
reconhecimento da própria capacidade de cuidar. O espelho passa então a refletir o desabrochar com o que é mais
verdadeiro de cada estagiário, assim como seu fazer espontâneo e criativo no encontro com o paciente.

ESTÁGIO EM PSICOLOGIA CLÍNICA
Psic. Cristina Saboya
Coord. do estágio de psicologia clínica do ITIPOA
O curso de Psicologia, bastante longo e teórico, proporciona uma nova visão de mundo. Os estudantes de
Psicologia passam, ao longo do tempo, a captar uma compreensão diferente a respeito dos fenômenos que nos
cercam. É um curso que nos mobiliza e pode nos transformar como seres humanos.
O estágio em Psicologia Clínica, por sua vez, sinaliza não só a aproximação do final dessa longa caminhada,
mas o início de um período de prática, cuja proposta inclui oferecer aos estagiários a experiência de um processo
psicoterápico. No caso de nossa instituição, um processo voltado para a prática psicoterápica de orientação
psicanalítica.
Aqui no ITIPOA, sabemos que o momento de iniciar o estágio suscita nos alunos expectativas e ansiedades. Por
isso, toda a equipe da instituição está constantemente voltada a oferecer para os nossos estudantes um ambiente
de amparo, para que eles possam ter um ano de aprendizado consistente. Isso engloba não só disponibilidade de
nossa equipe, mas também supervisões individuais, coletivas, seminários teóricos e reuniões de equipe semanais
com a coordenação e os monitores.
Acreditamos, aqui no ITIPOA, que o estágio em Psicologia Clínica pode ser uma experiência de transformação.
Para que isso ocorra, é fundamental disponibilizarmos um ambiente que acolha; que esse ambiente protegido possa
permitir aos nossos alunos se desenvolverem. Que eles possam criar, cada um do seu jeito e no seu tempo, sentindose cuidados por nós, professores, supervisores e monitores do estágio, para que haja, dessa forma, a possibilidade
deles cuidarem de seus pacientes.
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JORNADA ANUAL ITIPOA
AS ORIGENS DA AGRESSIVIDADE
- DA CAUSA AO EFEITO
Das grandes guerras às violências do Resposta: Para pensar e refletir sobre
cotidiano, dos impulsos impensados As Origens da Agressividade temos
aos massacres arquitetados, a agressi- que partir da teoria de Freud. Pulsão
vidade compõe uma peça fundamental de vida e pulsão de morte fazem
para entender quem somos e como parte de uma articulação conceitual
construímos o que hoje nos cerca. É indissociável desde os primórdios da
A hipótese de pulsão de
com o intuito de instigar o debate sobre psicanálise.
morte é de 1920. As guerras e os maseste importante assunto que o ITIPOA sacres se sucedem ao longo da históescolheu As Origens da Agressividade ria da humanidade. Freud acreditava
como o tema para a sua Jornada Anual. num processo civilizador superior à
Conversamos com a psiquiatra e
psicanalista pela SPPA Ângela Fleck
Wirth e descobrimos um pouco
do que poderemos encontrar na
Jornada Anual ITIPOA 2015. O
resultado da nossa conversa você
confere abaixo:

Pergunta: Como surgiu a ideia de escolher um tema como As Origens da
Agressividade para a Jornada deste
ano?

Resposta: A comissão científica pen-

sa ser a violência, ou melhor, o selvagem, um tema atual que merece
uma reflexão. As catástrofes naturais
e humanas estão tão integradas no
nosso dia a dia que, ou trocamos de
canal, ou ignoramos. Não nos chocamos mais com cenas hediondas
de uma violência extrema. O filme
Relatos Selvagens atraiu multidões ao
cinema. Mas o que vimos na tela faz
parte do nosso cotidiano. A jornada
é um convite à reflexão, ao questionamento sobre o nosso selvagem.

“A jornada é um convite à reflexão,
ao questionamento sobre
o nosso selvagem.”
Pergunta: Em relação à área psicanalítica, quais serão os autores analisados?
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humanidade, para ele toda relação
de linguagem modifica o psiquismo
e o corpo. O objeto é o revelador das
pulsões. A civilização impõe limites à
satisfação das pulsões.

“A civilização impõe limites
à satisfação das pulsões.”
Os seres humanos nascem prematuramente, não podem sobreviver
sem a intervenção de um ambiente/
objeto/mãe. Aí como dizia Freud já
em 1895: “...o desamparo inicial do
ser humano é a fonte originária de
todos os motivos morais”.
As hipóteses de Melanie Klein,
Donald Winnicott, Wilfred R. Bion
e André Green, Marilia Aisenstein
e autores pós freudianos também
serão abordadas.

Pergunta: Seguindo no enfoque psi-

canalítico, de que maneira a relação
mãe-bebê pode influenciar na formação da violência em um indivíduo?

Resposta:

Durante muito tempo o
bebê depende totalmente dos outros para satisfação de suas necessidades mais básicas. Ao lado da
incapacidade motora está a incapacidade psíquica, ou seja, ausência de
um aparelho psíquico para fazer face

Psican. Ângela Fleck Wirth
Coord. Científica do ITIPOA
a um aumento de tensão e para administrá-la. Para isso, é necessário um
aparelho de pensar os pensamentos,
segundo Bion. Para diversos autores
psicanalíticos, o estado de desamparo inicial está na origem de várias patologias atuais, é a partir dele que se
pode compreender o valor princeps
da experiência de satisfação, sua reprodução na satisfação alucinatória
do desejo e a diferenciação entre
processo primário e secundário. O
objeto (mãe; adulto cuidador; outro)
não cria as pulsões, mas as revela e
também é criado por elas. Explico: o
inato e o ambiente estão imbricados.
Os seres humanos nascem prematuramente, não podem sobreviver
sem a intervenção de um ambiente
físico e psíquico que os proteja, nutra e ajude no seu desenvolvimento.
Durante muito tempo o bebê depende totalmente do outro para a
satisfação de suas necessidades básicas. A partir da relação como outro,
o bebê vai se constituindo e estruturando o seu psiquismo e adquire a
representação palavra. As doenças
do narcisismo, os casos limítrofes,
as psicosomatoses comprovam o
fracasso da experiência primária de
ser, uma falha na constituição do psiquismo. A mentalização está na base
das relações precoces do bebê com
o outro. Mentalização, processo de
representação e trabalho psíquico
são de certa forma sinônimos.

Pergunta: Como é possível ligar con-

ceitos como pulsão de vida e pulsão
de morte às origens da agressividade?

Resposta: Resumindo, pulsão de vida

e pulsão de morte fazem parte da
natureza humana. Para Freud e diversos autores pós freudianos, os
dois grandes mecanismos caracte-

2015 _________________
rísticos dessas pulsões são a ligação
e o desligamento. O processo de
ligação próprio da pulsão de vida
tem a função de criar uma relação
com o objeto (interno e externo). A
manifestação da pulsão de morte é
o desligamento, o desinvestimento.
O papel do objeto primário (mãe ou
outro cuidador) é decisivo. Green
descreve a função objetalizante,
como trabalho de Eros e tem como
dual a função desobjetalizante, o
aniquilamento do outro. Pulsão e
objeto formam um par indissociável.
O risco da desobjetalização, transformação do outro em coisa, são os
genocídios, as catástrofes humanas,
homens bombas. Como escreve
Green no livro Porque as pulsões de
morte?, a civilização designa o conjunto de obras e organizações que
nos afastam do estado animal de
nossos ancestrais. Serve a dois fins:
proteção do homem contra a natureza e regulação das relações dos
homens entre si. Os progressos para
resolver as relações entre os homens
são limitados. Podemos dizer que a
civilização é como a agricultura, a
domesticação das forças da natureza
para servir o homem.

Pergunta:

Há como diferenciar a
agressividade natural da agressividade patológica?

Resposta: Essa é uma pergunta difícil

e complexa. A mesma agressividade que nos impulsiona para a vida,
também destrói. Pode destruir tanto
a nós mesmos como aos outros. Em
geral, destruímos no outro o que não
aceitamos/reconhecemos em nós.
Essa é a diferença entre o vértice da
justiça e da psicanálise. A capacidade de pensar nos diferencia dos animais, este processo está na base das
relações precocíssimas do ser huma-

no com o seu meio cuidador. O que
consideramos patológico está relacionado com vários determinantes
políticos, sociais, culturais e pessoais.
A agressividade patológica poderia
também estar relacionada com uma
falha na constituição do psiquismo.
A violência destruidora é inerente
à natureza humana e sempre esteve presente junto às civilizações. A
vida surge da sua repressão segundo Jean-Claude Ameisen, médico e
pesquisador em imunologia e autor
de A escultura do ser vivo à prova da
interdisciplinariedade.

Pergunta:

Para finalizar, como está
sua expectativa em relação à
Jornada Anual de agosto? O que precisa acontecer para que ela seja um
sucesso?

Resposta: A expectativa da comissão
cientifica é que os participantes da
jornada saiam com necessidade de
pensar e refletir sobre o assunto. Não
temos a pretensão de trazer respostas prontas, mas sim de questionar e
abrir outros vértices de ver a questão.

“Não temos a pretensão de trazer
respostas prontas, mas sim de
questionar e abrir outros vértices
de ver a questão.”
Para tanto, convidamos outros profissionais das ciências humanas
para comporem as quatro mesas.
Esperamos um diálogo vivo com os
participantes.
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CULTURA E PSICANÁLISE _
Um mergulho na memória - comentário a respeito do curta
Psic. Ana Claudia Moraes, Docente do ITIPOA
Psic. Aline del Mauro, Aluna do curso de especia“A CASA EM PEQUENOS CUBINHOS” elização
em psicoterapia psicanalítica de adultos.
O curta-metragem “A casa em
pequenos cubinhos” (Tsumiku no ie),
direção de Kunio Kato (2008), conta
a história de um senhor com idade já
avançada que mora em uma cidade
ao nível do mar. À medida que o nível
do mar sobe, é necessário que o idoso
construa, tijolo após tijolo, pavimentos
acima, visto que a água alcançará
sua casa. Certo dia, ao organizar seus
pertences no novo pavimento, ele
deixa cair seu precioso cachimbo.
Determinado a reaver este importante
objeto, o personagem veste sua roupa
de mergulho e inicia uma jornada na
qual encontrará muito mais do que
esperava, pois à medida que submerge
nas águas ele vai entrando em contato
com as recordações do seu passado.
É um curta-metragem que emociona e
podemos pensá-lo como uma metáfora
da construção da vida, do psiquismo, a
partir das vivências iniciais. Através dele
podemos nos debruçar sobre várias
reflexões, como de onde surgimos,
qual nossa história e notamos que,
desde o início de nossa vida, somos
pertencentes a algum lugar. Como bem
escreve Gaston Bachelard (2008), a casa
é o nosso canto no mundo. Ela é o nosso
primeiro universo. E pensamos, qual
é nossa primeira casa, nossa base? O
ventre de nossa mãe.
Após nosso nascimento, passamos
a habitar outros espaços: moramos na
rua X, número Y, estudamos na escola
C, somos inseridos em uma família
como filhos, netos, pais e etc. É isso o
que nos define como sujeitos: ao que
pertencemos. Essa busca por referências
e identificações segue ao longo de todo
o nosso desenvolvimento.
Nossas primeiras casas nunca
desaparecem e têm a função de
sustentabilidade, elas servem de base
para que a partir daí outros abrigos e
habitats possam ser construídos.
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Bachelard associa que a casa é como
o grande berço, representa o aconchego
e a proteção desde o nascimento
do homem; é o paraíso material. As
lembranças da casa estão guardadas
na memória, no inconsciente e nos
acompanham durante toda a vida, assim
sempre nos voltamos a estas lembranças
nos nossos devaneios.
No curta-metragem, a casa vai se
erguendo conforme o nível do mar vai
subindo, assim como nós, ao longo
da vida, vamos amadurecendo, tendo
novas experiências, mas sempre
guardamos as memórias do que foi
vivido na etapa anterior, o que fica muito
bem representado pela parede de fotos.

como na casa, há uma base sedimentada
a qual retornar e a partir da qual se pode
ampliar.
Podemos conhecer uma nova casa,
mas a adotamos como nossa de acordo
com os sentimentos, sensações e
aconchegos que sentimos. A casa pode
ter novos pavimentos à medida que
laços são estabelecidos e mantidos.
Desta forma nos construímos, no eterno
movimento de idas e vindas.
Amparamo-nos em Bachelard: “Contra
tudo e contra todos, a casa nos ajuda
a dizer: serei um habitante do mundo,
apesar do mundo”.

As lembranças vão surgindo e o
personagem entra em contato com sua
história, com as pessoas importantes da
sua vida, com suas conquistas e perdas.
Para termos lembranças precisamos
viver, isso significa gestarmos nossa
história desde o início. É um misto
do presente com o passado, abrindo
espaço para o futuro. É como se o
passado servisse de tijolo e cimento
para nossas novas construções. Estas
se constituem à medida que crescemos
e ampliamos nosso mundo interno e
externo, passando a pertencer a novos
grupos e instituições.
As instituições são a casa que
escolhemos pertencer. É o ambiente
no qual, apesar de representar uma
coletividade, somos aceitos em nossa
subjetividade. Como no brinquedo
Lego, a união de várias peças de
tamanhos, cores e formatos diferentes
contribuem para a construção de um
todo, ao mesmo tempo em que cada
peça carrega seu significado e afeto
particular.
O ambiente do ITIPOA se constitui das
pessoas que dele participam e com ele
crescem, como bem ilustrado no curta
“A casa em pequenos cubinhos”, pois,

A Casa em Pequenos Cubinhos
Tsumiki no ie
Japão/ 2008 / 12 min
Direção
Elenco
Gênero
Idioma

Kunio Katō
Nagasawa Masami (voz)
Drama/animação
Japonês

___________________
Compartilhando com “Mr. Gwyn”, de Alessandro Baricco
Psican. Fabiana Taques – Aluna do 2º ano do curso de especialização na teoria e técnica de intervenção na
relação pais-bebê
“A ousadia de Baricco é ter escrito um
livro sobre a possibilidade de desaparecer
com o objetivo de se reencontrar”
(Corriere della Sera)
Quando, dia desses, cheguei à
livraria para comprar uma obra que
me foi tão bem recomendada, não me
recordava do nome; só me lembrava
do comentário que uma pessoa
muito querida me fizera: “ele é de uma
delicadeza, tão sensível... os livros de
Alessandro Baricco são muito bons!”.
Ao ouvir da vendedora os títulos, logo
identifiquei o que procurava. Tratava-se
do livro “Mr. Gwyn”. Entusiasmada com
o meu objeto de amor, sofri o primeiro
desencanto ao iniciar a trama. Cadê o
Alessandro Baricco? Quem é o Mr. Jasper
Gwyn? Como assim?
Por que essa percepção me
surpreende? Não é comum o escritor ser
o próprio personagem de suas histórias.
Então, aos poucos, fui negociando
com o meu dissabor e concluí: o Mr.
Jasper Gwyn é uma parte do Alessandro
Baricco. Se Fernando Pessoa criou
heterônimos para seus livros, Alessandro
Baricco inventou heterônimos para
seus personagens, para camuflar seu
verdadeiro eu. A vida tem tanto disso,
não é?
Essa associação foi me conduzindo
no desenrolar da história e, ao chegarem
próximos do final, vocês lembrarão
o porquê da palavra heterônimo, o
inconsciente sempre dá pistas!
O enredo trata de Jasper Gwyn,
um escritor de sucesso que decidiu
abandonar a literatura à procura de
uma outra profissão, de um outro fazer,
de uma questão mais essencial, que
vai perpassando as histórias contidas
no livro. Nem o próprio personagem
sabia ao certo o que procurava, mas a
necessidade de algo mais profundo o
levou ao possível mundo do conhecido
não-pensado.
As páginas desse livro se costuram na

tentativa de Mr. Jasper Gwyn descobrir
um trabalho que lhe possibilitasse
uma comunicação interna de maior
entendimento, que lhe fizesse mais
sentido na vida.
Transformou o desenhar palavras em
escrever autorretratos. Isso é possível?
Mr. Gwyn resolveu tornar-se
retratista, mas não de uma maneira
costumeira; ele escrevia retratos.
Construiu um ateliê para receber seus
clientes. Essa experiência consistia em
alguém frequentar seu ateliê por trinta
dias, ficando aproximadamente quatro
horas absolutamente nu. A função
de Mr. Jasper era de observador e, ao
término do trabalho, ele entregaria para
a pessoa um autorretrato escrito.
Ele criou um ambiente facilitador,
onde os clientes eram livres para ficar
em silêncio e também eram livres
para falar. Privilegiando o ambiente, a
comunicação sobre a não-comunicação.
Uma decoração de poucos objetos, mas
o suficiente para que possibilitasse o
encontro de cada um consigo mesmo.
No teto, foram colocadas pequeninas
lâmpadas
que
simbolizavam
a
temporalização do processo de
observação. No decorrer desses 30 dias,
as lâmpadas, aos poucos, apagavam-se,
anunciando o fim dos encontros.
Mr. Gwyn estava a observar aquilo
que é do essencial, que não é tão
visível. Metaforicamente, remete-nos ao
método da observação de bebês e ao
setting analítico, onde “tomamos banho
sem cortina”, nos despimos para nos
sentirmos integrados. Que paradoxo
esse, hein?!
Quando as lâmpadas do teto
acendiam, o tempo do relógio se
iniciava e, quando as areias do tempo se
misturavam, a empatia se criava.
Nesse momento, faço uma alusão
à relação da mãe com seu bebê. O
bebê parte de um estado primitivo
de não-integração, experimentando

alternadamente processos de integração
e não-integração, ambos necessários
para o desenvolvimento emocional.
A mãe-ambiente sustenta toda essa
passagem, emprestando seu par de
olhos para observar e construir uma
narrativa dessa relação de mutualidade,
formando o autorretrato do bebê.
Parece-me que, de forma muito intuitiva
e sensível, Mr. Gwyn proporcionou esta
dinâmica aos seus clientes.
O que buscavam os clientes de Mr.
Gwyn?
Tantos clientes à espera de “estar
só na presença de alguém”, ideia de
Winnicott que se relaciona com a teoria
do paradoxo de uma área intermediária,
na qual a presença e a ausência estão
implicadas para criar um espaço de
vitalidade. Procuravam seu potencial,
sua parte espontânea, seu verdadeiro
eu?
Na trajetória das nove histórias
retratadas por Mr. Gwyn no livro, ficamos
permeados de diversas sensações
estéticas, cheiros, ritmos, temperaturas
e intensidades. A cada história retratada,
um ponto desvendado do observadoranalista e do cliente-analisando.
A narrativa de Alessandro Baricco
nos preenche, nos exige uma frequência
alta, nos faz entrar em contato com o
primitivo em cada um de nós. Mr. Gwyn
não tinha a técnica do analista; ele tinha
uma parte humanizada, à espera de
transformar em palavras uma ternura e
uma intuição de artesão.
É inevitável ler “Mr. Gwyn” e não
identificar nuances de nossa atmosfera
de trabalho, a importância do setting e
suas implicações.
Ao transformar retratos em palavras,
Mr. Gwyn se deparou com outras
verdades, com outros heterônimos, com
outras partes de si mesmo, dividindo
momentos e compartilhando memórias.

REVISTA ITIPOA | EDIÇÃO 2015

15

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Psic. Ana Cláudia Moraes
Diretora de Ambulatório do ITIPOA

Diferentes motivos podem acarretar o desenvolvimento de sofrimentos
psicológicos ao longo da vida de um indivíduo. Assim, conscientizar-se de
suas dificuldades é um primeiro passo importante na busca por auxílio.
Por entendermos que a procura por atendimento psicoterápico é um momento delicado na vida das pessoas, o ITIPOA oferece um ambiente adequado de acolhimento a todos que recebemos, um cuidado que vai da
marcação da triagem até o início do tratamento.
Nossa equipe é especialista em acompanhar de forma sensível todas as
faixas etárias, desde gestantes, pais-bebês, crianças, adolescentes, adultos
até adultos maduros, proporcionando, assim, o melhor encaminhamento
para cada situação.
Os honorários são combinados de acordo com a renda familiar.
Nosso tradicional ambulatório conta com 19 anos de funcionamento e
uma expressiva procura por parte da comunidade em geral.
Dispomos também de convênios com neurologistas e psiquiatras, facilitando ainda mais o encaminhamento dos pacientes, quando necessário.
Além destes profissionais, temos convênio com o Centro de Promoção
da Infância e da Juventude (CPIJ), DCE da PUCRS, Fundação de Proteção
Especial do Rio Grande do Sul e Serviço de Atendimento FamiliarInstituição de Educação, Cultura e Esporte Maria de Nazaré (IEMAN).

ESPECIALIZAÇÃO
• Adultos
• Adolescência
• Infância
• Pais-Bebês
Os Cursos de Especialização do ITIPOA habilitam os
profissionais à prática da Psicoterapia Psicanalítica.

CURSOS BREVES 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENTRE EM CONTATO COM
A SECRETARIA PARA MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE COMO
SE INSCREVER NOS CURSOS.
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Psicoterapia na Latência
Risco de Suicídio: Avaliação, Intervenção e Tratamento Psiquiátrico
Sintomas da Síndrome do Pânico na Gravidez
Luto em Diferentes Etapas do Ciclo Vital
Pensadores da Psicanálise Contemporânea
Os Contos de Fadas na Constituição do Psiquismo
Psicologia Pré-Natal
Uma Introdução à Psiquiatria: psicofármacos e principais transtornos
Técnica de Psicoterapia Psicanalítica para Iniciantes

GRUPOS DE ESTUDO 2015
• Introdução ao Pensamento de Winnicott
• Obra de Melanie Klein
• A Escuta do Terapeuta: atelier de contação de histórias

