
 
   

CURSO 1

AMBULATÓRIO DO BEBÊ é um espaço do INSTITUTO VIVA INFÂNCIA dedicado à 
atenção integral ao bebê e seus cuidadores, abrangendo a assistência, estudo, pesquisa 
clínica e consultoria. Possui uma equipe interdisciplinar formada por: Claudia Mascarenhas 
(coordenadora), Patricia Fernandes, Fernanda Darzé, Carla Dratovsky, Andrea Viana, Rute 
Morra (Assistentes), Candice Barros (Consultora pediátrica). 
 

Desenvolve as seguintes atividades:  

✓ Atendimento Conjunto ao Bebê e seus Cuidadores/pais (clínica interdisciplinar); 

✓ Programa Primeira Consulta (Acolhimento e avaliação inicial contextualizada e 

interdisciplinar); 

✓ Varanda do bebê (Espaço de convivência entre os bebês); 

✓ Grupo terapêutico pais-bebê (Intervenção ampliada dedicada à interação); 

✓ Supervisão clínica (discussão e escrita da metodologia do ambulatório); 

✓ Estudo teórico (seminário, leitura, encontro via Webinar). 

 

  

Curso de Capacitação “A clínica socialmente contextualizada com o bebê”.  

Inclui: dispositivo de entrevista inicial compartilhada, atendimento conjunto aos cuidadores 

e bebê, supervisão semanal, além das modalidades: varanda do bebê e grupo de bebês 

com seus cuidadores.  

Opcional: participação Webinar com instituições de outros estados.  

Duração: 2 anos, renovável por mais 1 ano. Todas as sextas, das 7h30 às 12h30. 

Coordenação: Claudia Mascarenhas.  

Público-alvo: Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, 

pediatras, psicanalistas, pedagogos, assistentes sociais.  

Valor: 280,00 (duzentos e oitenta reais) 

 

   

Estudo, supervisão e consultoria: A clínica psicanalítica com o bebê e seu contexto. 

Escrita da clínica com o bebê, formalização teórica dessa clínica e contextualização 

institucional do bebê em seu entorno, as bases para o atendimento ao bebê em contextos 

institucionais. Via WEB aberto para instituições ou grupos de atendimentos a bebês. 

Duração: um ano, renovável a partir da demanda. 

CURSO 2



 

Período: Mensal (às sextas, das 14 às 16h). 

Coordenação: Angela Vorcaro, Claudia Mascarenhas.  

Público-alvo: Grupos ou instituições que trabalham com o bebê de qualquer lugar do 

Brasil.  

Valor: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais por grupo. 

 Proposta 

Construir, a partir do tripé: Clinica com o bebê, formalização teórica dessa clínica e 

contextualização institucional do bebê em seu entorno, as bases para o atendimento ao 

bebê em contextos institucionais.  

Método 

As organizações escolherão um caso a ser estudado. 

Envio do caso escrito e também o escrito sobre o funcionamento institucional até o 

momento (2 escritos). 

Os casos serão trabalhados para sua teorização a partir dos escritos e dos vídeos, passo 

a passo, até o momento clínico em que se encontre.  

A partir desse caso, pretende-se abrir as oportunidades para leituras da clínica, didática 

das noções e das formalizações teóricas que se façam necessárias a partir de cada caso.  

Espera-se fomentar a construção do estilo de cada contexto institucional a partir das bases 

da clínica com o bebê e seu entorno.  

Aporte teórico 

Noções psicanalíticas que fundamentam a Clínica com o bebê, conceitos teóricos chave 

advindos das especificidades clínicas com o bebê, elementos do estudo das 

contextualizacões.  

Instrumentos 

Ferramenta Webinar, vídeos dos casos, escritos dos casos e das organizações, drive com 

textos e artigos compartilhados.  

Público-alvo 

Profissionais em suas instituições de atendimento ao bebê.  

Horário 

Encontros mensais com duas horas de duração.  

Valor por grupo institucional 

R$ 300,00 (trezentos reais), pago a cada encontro, tendo o compromisso mantido mesmo 

numa possível falta.  

  

 

 

Valor social 

35% da verba será destinada a sustentabilidade do Instituto Viva Infancia.  
 

Supervisoras 

✓ Angela Vorcaro, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica (UNICAMP) e professora 

do programa de Pós-graduação em psicologia da UFMG. Membro da ALI, Association 

Lacanienne International. Autora de livros e artigos sobre psicanálise com crianças e 

bebês.  



 

REALIZAÇÃO

✓ Claudia Mascarenhas, psicanalista, diretora clínica do Instituto Viva Infancia, doutora 

em Psicologia Clínica (USP/SP), mestre em filosofia (UNICAMP), especialista 

psicopatologia do bebê (Paris Nord). Membro do Espaço Moebius de Psicanálise,  

vice-presidente da CIPPA no Brasil, representante do Viva Infância na Rede Nacional 

Primeira Infancia.  

 

SE É ASSIM QUE VOCÊ 
ENTENDE O SEU BEBÊ,
MELHOR CONHECER O 

INSTITUTO VIVA INFÂNCIA.
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