
Curso de Formação de Analistas – Psicologia 

Analítica: Teoria e Prática 

Disciplinas Oferecidas 

Seminários Teóricos – Fundamentos de Psicologia Analítica 
O conceito de Psicologia. O conceito de Psicologia Analítica. O contexto histórico da 

Psicologia Analítica: Freud, Jung e a Psicanálise. Aspectos biográficos de Carl Gustav 

Jung relevantes para a construção da psicologia analítica. Aspectos essenciais da teoria 

de Carl Gustav Jung: libido, arquétipos, os complexos psicológicos, símbolos, mitos, ritos 

etc. O desenvolvimento da personalidade: os tipos psicológicos.  

A Psicologia Analítica em suas correntes clássicas e contemporânea: a escola junguiana 

clássica; a escola arquetípica; a escola simbólica; a escola desenvolvimentista. 

Aplicações práticas da Psicologia Analítica: nas artes plásticas, na literatura, na 

escultura, na pintura, no cinema e na clínica psicológica etc. 

 

Seminários Teóricos – Epistemologia Comparada da Psicanálise : uma história das 

ideias de Sigmund Freud e  Carl Gustav Jung. A epistemologia da psicanálise de S. 

Freud. Epistemologia da psicologia analítica de Carl Gustav e Jung. O contexto do 

nascimento das psicanálise. O contexto do nascimento da psicologia analítica. O conceito 

de libido em S. Freud e em Carl G. Jung. O conceito de inconsciente em Freud. O conceito 

de inconsciente em Carl Gustav Jung. O desenvolvimento da personalidade em Freud e 

em Jung. A teoria da personalidade de Freud. A teoria da personalidade de Jung: os tipos 

psicológicos. O método da livre associações verbal. O método verbal e não verbal de Carl 

Gustav. Jung. A transferência e a contratransferência em Sigmund Freud. A transferência 

e a contratransferência em Carl Gustav Jung. O conceito de saúde mental em Freud e 

Jung. A interpretação dos sonhos em Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. O trauma em 

Sigmund Freud. O trauma pessoal e transgeracional em Carl Gustav Jung. A crítica de 

Carl Gustav Jung a psicanálise freudiana. 

Seminários Teóricos – A Morte, o Morrer e o Suicídio 
A atitude contemporânea diante da morte, do morrer: a eutanásia, a distanásia, a morte 

assistida, a morte midiática e o suicídio. O processo de morte e de morrer. As várias 

formas de suicídio. Suicídio como fenômeno multicausal. Psicopatologia do suicídio. O 

suicídio na Psiquiatria. O suicídio na Psicologia Existencial. O suicídio na Psicanálise. O 

suicídio na Neurociência. 

Decifrando a comunicação verbal e não verbal da crise suicida. Estratégias para o manejo. 

A prevenção, a intervenção e o manejo em crises suicidas. Suicídio e fé. 

Seminários Teóricos – A Psicologia da Religião e o Lugar do Sagrado na Análise 
A psicologia da religião em Carl Gustav Jung. A religião como linguagem simbólica. 

Religião e saúde mental. A religião e a Psicanálise Junguiana. Sobre manicômios, 

conventos e prisões. O estigma. A atualidade do bode expiatório e do sacrifício. A 

experiência do numinoso na análise. O lugar do sagrado na análise. 



Seminários Teóricos – Ética Profissional do Analista 
Cosmovisão, crenças e valores. Ética e moral. Classificação da ética. Ética profissional. 

Atitude ética na prática analítica. Estudos de casos clínicos com conteúdo ético na clinica 

psicológica. 

Seminários Clínicos – A Psicopatologia Geral e Especial I 
Conceito de Psicopatologia. O cérebro e a psique. Psicopatologia Psicanalítica. 

Psicopatologia Analítica. Psicopatologia Fenomenológica. Psicopatologia 

Neurocientífica. As funções psiquicas de base. Mecanismos de defesa do ego. O normal 

e o patológico. Os sintomas clínicos dos conflitos neuróticos. Os sintomas clínicos dos 

transtornos psicóticos. Transtornos de ansiedade. Transtornos dissociativos. Transtornos 

de humor: depressão e estados depressivos. Transtornos de neurose traumática. 

Transtorno de humor e suicídio. Luto e melancolia. Parafilias.  

Seminários Clínicos - A Psicopatologia Geral e Especial II 
Transtornos de pânico. Transtornos de estresse pós-traumático. Transtornos obsessivo-

compulsivos. Transtornos de histeria de conversão. Transtornos de personalidade. 

Transtornos alimentares. Disfunções sexuais. Transtornos relacionados a uso de 

substâncias psicoativas. Etiologia da esquizofrenia. Principais sintomas esquizofrênicos. 

Classificação da esquizofrenia. A esquizofrenia como emergência psiquiátrica e 

psicológica. Espectros da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. O autismo. 

Seminário Clínicos – A Psicossomática Junguiana 
Psicossomática Junguiana. A psique do corpo. O corpo e o movimento em análise. 

Psiconeuroimunologia; o sistema imunológico e o surgimento de doenças autoimunes. O 

sintoma como linguagem. As emoções do cérebro. A linguagem das emoções. A doença 

como linguagem. A doença como símbolo. A doença como caminho. Sintomas 

psicossomáticos e doenças autoimunes. A síndrome do coração partido. 

Seminários Clínicos – A Análise Junguiana: Teoria e Prática 
O enquadre. A anamnses. O processo diagnóstico. O tempo da consciência e inconsciente. 

O tempo presente na análise. O encontro analítico: A transferência e a contratransferência: 

o Rosarium Philosophorum. A comunicação não violenta na análise. O valor simbólico 

do dinheiro na análise. Trabalhando com a transferência. Interpretando a 

contratransferência. As fases da análise junguiana: a confissão, a catarse, a escuta; o 

acolhimento, a interpretação, a elaboração, a transformação e a educação. Técnicas 

verbais e não verbais. O diálogo analítico. Analisando projeções, fantasias e defesas. A 

amplificação dos significados. A imaginação ativa. Trabalhando com a imaginação ativa. 

O transe ericksoniano e o diálogo interno. A cadeira vazia. As imagens na análise. O final 

da análise.  

Seminários Clínicos – A Clínica do Trauma 

O trauma na Psicanálise de Sigmund Freud. O trauma na Psicologia de Carl Gustav 

Jung. O trauma na Neurociência. A árvore genealógica na análise. O trauma 

transgeracional na Psicanálise. O trauma transgeracional na Psicologia Analítica. O 

trauma transgeracional na Neurociência. As técnicas verbais e não verbais na 

ressignificação do trauma e do trauma transgeracional. 

Seminários Clínicos – Historytelling Aplicada à Análise 

Os arquétipos, mitos, símbolos e ritos na Psicologia Analítica. A atualidade dos 



arquétipos e mitos na análise individual. A função terapêutica do símbolo e dos ritos na 

experiência pessoal. A história de vida. As paixões da alma. O confronto da sombra. A 

integração da sombra e no mito de Dionísio e na experiência do Apóstolo Paulo. 

Historytelling - A jornada do mito do herói como modelo de historytelling. A história em 

três atos: o modelo de sucesso de Hollywood. A autobiografia em quatro capítulos. 

Análise dos discursos de Martin Luther King: I Have a Dream; Steve Jobs em Harvard; 

Discurso de Nelson Mandela na Cidade do Cabo, após sair da prisão. O uso de mito, 

lendas, fábulas, parábolas e metáforas na arte de contar história na prática analítica. 

Seminários Clínicos: Supervisão da prática clínica e análise de casos clínicos. 

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um artigo de até vinte páginas 

sobre um dos temas da prática do analista abordado no curso ou da livre escolha do aluno.  

 


