
Disciplinas do Curso de Formação de Psicanalistas: 

Teoria e Prática 

 

Seminários Teóricos 1– Contexto histórico da Psicanálise. 
Percurso histórico. A histeria: da hipnose ao método catártico. Interpretação dos 

Sonhos: o sonho como metáfora do inconsciente. Primeira tópica do aparelho psíquico: 

consciente, pré-consciente e inconsciente. 

Seminários Teóricos 2– O desenvolvimento da libido e a Teoria da sexualidade 
Da teoria da sedução à sexualidade infantil: três ensaios sobre sexualidade. O percurso 

da libido e do Complexo de Édipo. Narcisismo. Segunda tópica do aparelho psíquico: 

id, ego e superego. 

Seminários Teóricos 3–Teoria das pulsões e a Psicologia da Religião 
Desenvolvimento da teoria das pulsões. Clínica da pulsão de morte. A atitude 

contemporânea diante da morte, do morrer: a eutanásia, a distanásia, a morte assistida, a 

morte midiática e o suicídio. Estratégias para o manejo e a intervenção em crises 

suicidas. A Psicologia da Religião em Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. A religião 

como linguagem simbólica. Religião e saúde mental. 

Seminários Teóricos 4– Os pós-freudianos I 
Psicanálise da criança e do adolescente: contribuições de Melanie Klein, Françoise 

Dolto e Donald Winnicott. 

Seminários Teóricos 5– Os pós-freudianos II 
Jacques Lacan: o inconsciente como linguagem. Erich Fromm: por uma Psicanálise da 

família e do amor; Wilfred Bion e a Psicanálise de grupo. 

Seminários Teórico 6– O Método Psicanalítico na Clínica 
O setting psicanalítico nas diferentes abordagens psicodinâmicas. As entrevistas 

preliminares. O enquadre psicanalítico e o contrato de trabalho. O significado do tempo, 

do espaço e do dinheiro em análise. A hipnose e a livre associação verba. A atenção 

flutuante: ouvindo com o inconsciente A instrumentalização dos diferentes métodos na 

clínica psicanalítica. Os princípios éticos da clínica psicanalítica. O manejo da 

transferência e da contratransferência no processo de análise. A neurose de transferência 

e o final de análise. 

Seminários Clínicos 1– A Psicopatologia Geral e Especial I 
Conceito de Psicopatologia. O cérebro e a psique. Psicopatologia Psicanalítica: a teoria 

psicanalítica das neuroses. O normal e o patológico. Mecanismos de defesa do ego. Os 

sintomas clínicos dos conflitos neuróticos. A clínica psicanalítica dos transtornos 

neuróticos: estados depressivos, depressão reativa, transtornos de ansiedade, neurose 

fóbica, síndrome do pânico, histeria de conversão e transtornos dissociativos. Síndrome 

do estresse pós-traumático e neurose traumática. Transtorno obsessiva-compulsivo. 

Neurastenia ou Síndrome de Burnout. 



Seminários Clínicos 2– A Psicopatologia Geral e Especial II 
Teoria psicanalítica das psicoses. Diferença entre transtornos neuróticos e transtornos 

psicóticos na clínica psicanalítica. Etiologia e classificação dos transtornos psicóticos: 

espectros da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos Perversões. Transtornos de 

personalidade. Transtornos alimentares. Disfunções sexuais. Transtornos relacionados a 

uso de substâncias psicoativas. Transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos 

neurocognitivos. O autismo. 

Seminários Clínicos 3- A Clínica Psicanalítica do Trauma 
O trauma na Psicanálise de Sigmund Freud. O trauma na Neurociência. A árvore 

genealógica na análise. O trauma transgeracional na Psicanálise. O trauma 

transgeracional na Neurociência. As técnicas verbais e não verbais na ressignificação do 

trauma e do trauma transgeracional. 

Seminário Clínicos 4– A Psicossomática Psicanalítica 
Psicossomática psicanalítica. O sintoma e a doença como linguagem do inconsciente. O 

sintoma psicossomático como linguagem do trauma. Psicanálise e 

Psiconeuroimunologia. A clínica psicanalítica das doenças autoimunes. O corpo e o 

movimento em análise. 

Seminário Clínicos 5– Ética Profissional do Analista e Trabalho de conclusão de 

Curso 
Cosmovisão, crenças e valores. Ética e moral. Classificação da ética. Ética profissional. 

Atitude ética na prática psicanalítica. Apresentação do artigo do Trabalho de conclusão 

de Curso. 

Seminários Clínicos 6– Supervisão da prática clínica e análise de casos clínicos. 

 

 


