
Modalidade: síncrona on-line via Zoom
Valor: R$495 ou 10% desc. para profissionais da rede pública, 
 grupos institucionais e estudantes último ano de graduação,
R$450.
Inscrições: irditravessias@gmail.com

VAGAS LIMITADAS

INSTRUMENTO IRDI:INSTRUMENTO IRDI:   
DETECÇÃO PRECOCE DE RISCO PSÍQUICO EDETECÇÃO PRECOCE DE RISCO PSÍQUICO E

ESTRUTURA NÃO DECIDIDA NA INFÂNCIAESTRUTURA NÃO DECIDIDA NA INFÂNCIA

29ª EDIÇÃO DO CURSO 

sexta-feira, das 18h às 22h
sábado e domingo, das 8h30 às 12h30

20, 21 e 22 de janeiro de 202320, 21 e 22 de janeiro de 2023  

 Apoio:

www.travessiasdainfancia.com
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       Hoje em dia é frequente que cause surpresa a noção de que um bebê pode sofrer
psiquicamente e que esse sofrimento tem consequências diretas em seu
desenvolvimento. Por isso é preciso transmitir aos profissionais que intervém com todo
e qualquer bebê (no ensino infantil e acompanhamento do desenvolvimento) indicadores
por meio dos quais é possível ler na produção espontânea do bebê o modo como ele vêm
se constituindo psiquicamente. Desse modo podemos passar a detectar precocemente
se algo não vai bem a fim de intervir para favorecer a estruturação do bebê, em lugar
de deixar o tempo passar à espera de desfechos patológicos. 
       O instrumento IRDI permite tal transmissão, por isso o curso aborda o instrumento IRDI
como ferramenta que permite a precoce detecção de sofrimento psíquico em bebês: antes
que o mesmo se configure como uma patologia definida. Tal instrumento, ao ser desenhado
partindo de produções que são de se esperar em bebês, introduz, no acompanhamento do
desenvolvimento dos mesmos, operações constituintes, permitindo uma intervenção que
favorece a estruturação do bebê e do exercício da função materna.
         O curso traz os fundamentos, aplicação e experiências de trabalho na Rede Pública,
por meio de exposição oral e de demonstração em vídeos de acompanhamentos de caso
e sua detecção precoce por meio do IRDI - instrumento produzido no contexto da
realidade brasileira, a partir das contribuições da psicanálise à clínica dos problemas do
desenvolvimento e estruturação psíquica na primeiríssima infância.

Duração: 12 horas
Dirigido a: profissionais da saúde e da educação que intervém com a
primeiríssima infância, estudantes do último ano de graduação. 

INSTRUMENTO IRDI: DETECÇÃO PRECOCE DE RISCO PSÍQUICO 
E ESTRUTURA NÃO DECIDIDA NA INFÂNCIA

www.travessiasdainfancia.com


