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Os tempos da formação 

 
 

A formação do analista é uma questão central na Psicanálise. Freud usa a 

noção de formação, dotando-a de carga conceitual, em vários momentos: 

formação de sintoma, formação do inconsciente, formação reativa, mas, 

somente com Lacan a expressão formação do analista parece ter alcançado o 

estatuto de conceito.  

Formação correspondente a um processo de apropriação de experiências no 

qual meios e fins não se separam. A formação se aproxima de uma espécie 

de viagem ou de jornada em que a experiência do caminho é tão importante 

como seu destino final, se é que ele existe.  

Formação é portanto um percurso e não apenas um aperfeiçoamento rumo a 

um momento conclusivo. Ela se faz da luta que vem do reconhecimento das 

contradições que constituem um sujeito em sua relação com o saber.  

Há mais de 4 anos o MIESPERANZA se responsabiliza e investe na formação 

de analistas. No entanto a cada novo membro do Conselho Psicanalítico, 

agrega reflexões para aperfeiçoar esse processo: incentivando pesquisas e 

discussões que resultem em novas propostas que permitam avançar na 

questão primordial que é a transmissão da Psicanálise.  

Assim, no espaço da Instituição e no tempo de cada um, seguimos os 

princípios fundamentais da Psicanálise: a análise pessoal, o estudo teórico, o 

fazer na clínica, a supervisão, para que o analista, em seu trajeto, constitua 

e elabore seu ser de analista, percorrendo seu caminho, fazendo sua viagem 

através dos tempos:  

 

1 o tempo: O Saber Psicanalítico - A Teoria  

Essa etapa é aberta àqueles que desejam informação em teoria psicanalítica 

e aos que se interessam em iniciar sua formação em Psicanálise.  

No ato da matrícula, o candidato recebe o MANUAL DE FORMAÇÃO, com 

informações sobre a Instituição, esclarecendo suas dúvidas, elaborando sua 

escolha e organizando seu percurso.  Esse tempo é composto por 4 áreas: 

Disciplinas Obrigatórias, Disciplinas Extra-Curriculares, Disciplinas 



Optativas e Atividades Paralelas, conforme Grade Curricular, percorrendo 

um total de 1.400 h/aulas e o aluno pode iniciar por qualquer uma delas.  

Será concedido certificado de conclusão do Curso de Formação em 

Psicanálise ao aluno que tiver 75% de freqüência e for aprovado pela Banca 

Examinadora ao final.  

Desde o início desta etapa, o candidato já está habilitado e pronto para 

participar de um GRUPO DE ESTUDOS, visando a criação de um Fórum de 

Psicanálise do MIESPERANZA, objetivando continuar a sua formação.  

 

2 o tempo: O Fazer Psicanalítico - A Clínica  

Etapa dirigida àqueles que desejam exercer clinicamente a Psicanálise.  Que 

fique bem claro que nem todos os candidatos a formação psicanalítica 

estarão habilitados a exercer a clínica psicanalítica. 

Já aceito como participante do Fórum, o aluno poderá solicitar seu ingresso 

para a Clínica de Psicanálise: iniciar os atendimentos e sua supervisão sob 

orientação do SUPERVISOR DE ESTÁGIO. 

Nesse tempo, opera a prática da investigação sobre a natureza da 

experiência psicanalítica e seus efeitos, além do conhecimento teórico, a 

forma como se trabalha. Os alunos então participarão dos Seminários do 

Texto Freudiano, dos Seminários Livres, Grupos de Estudo e Produção, 

Cursos Complementares e Conferência Anual.  

 

3 o tempo: O da Instituição - A Formação Permanente  

Inicia-se quando o participante do Fórum de Psicanálise termina sua etapa 

inicial de formação, recebe o certificado de PSICANALISE e agora vai se 

dirigir à SOCIEDADE PSICANALITICA MIESPERANZA solicitando sua 

entrada para o quadro de sócios efetivos.  

Assim, é neste tempo que se abre um espaço de atividades restritas aos 

membros da SOCIEDADE PSICANALITICA – grupos de estudos, seminários, 

discussão de casos e assembléias – para discussão e votação de propostas 

da vida societária.  



 

GRUPOS DE ESTUDO 

 
O que é um grupo de estudo? Reunião de pessoas com o mesmo propósito 

de estudo para atingir um objetivo, compartilhando conhecimento e 

otimizando o tempo sobre temas relacionados 

 

Os Grupos de Estudos destinam-se especialmente a quem deseja aprender 

mais sobre PSICANALISE.  

 

Um Grupo de Estudos permite que você aprenda e participe de discussões 

sobre temas relevantes de PSICANALISE num nível de profundidade maior 

que aquele que normalmente é alcançado em grupos informais de discussão, 

porém sem o mesmo grau de compromisso e de dedicação de tempo exigidos 

por um curso online.  

 

Nossos Grupos de Estudos têm reunido um público qualificado composto 

por gente que atua e/ou pesquisa nesta área, pessoas interessantes e 

interessadas em aprender mais sobre PSICANALISE, oferecendo grandes 

oportunidades de ampliar sua rede de contatos, descobrir futuros parceiros 

ou simplesmente fazer novos amigos neste campo.  

 

Os Grupos de Estudos vêm atraindo a atenção de pesquisadores e 

especialistas.  

 

Como estatuto: os grupos de estudos são livres, sendo conduzidos pelos 

próprios participantes dentro de critérios éticos estabelecidos pela escola. 

 



Os Grupos de Estudo têm como objetivo o estudo, a pesquisa e o 

aprofundamento teórico-clínico de determinados temas psicanalíticos.  

Os temas são livres e ficam a critério dos participantes, que deverão ser 

membros da SPM ou analistas em formação do MIESPERANZA.  

Esses grupos deverão se organizar de modo que tenham pelo menos 1 (uma) 

reunião mensal.  O coordenador do grupo deverá comunicar ao 

COORDENADOR LOCAL/COORDENADOR DE FORMAÇÃO ou PROFESSOR, 

o início do grupo, o horário de funcionamento, o tema escolhido, o número e 

nome dos participantes.  

 

Existem vários grupos de estudo em andamento no MIESPERANZA, inclusive 

os preparatórios para o Fórum Nacional de Psicanálise do MIESPERANZA. 

Os interessados deverão procurar os coordenadores. 

 

SUGESTÃO DE TEMAS 

1. Moral e ética na obra de Freud 

Sugestão: Destacar inicialmente a influência da religião no pensamento de 

Freud, que de acordo com seus biógrafos, determinou traços éticos 

marcantes em seu caráter, importantes na construção da sua obra.  A 

seguir, apresentar, de forma resumida, sua análise da religião e sua 

proposta para uma evolução, na humanidade, do pensamento religioso para 

o pensamento científico, capaz de forjar uma ética e moral onde predomine a 

razão.   Por último estudar, de maneira abreviada, a gênese e função do 

superego, e a necessidade para o estabelecimento de uma ética e moral no 

ego de uma maior autonomia do mesmo. 

Unitermos: ética, moral, religião, superego 

 

2. Freud e Machado de Assis: psicanálise e literatura  

Sugestão: Este trabalho pretende exemplificar como se pode fazer 

psicanálise em extensão, assinalando as possibilidades de uma interseção 

entre a psicanálise e a literatura. Através da análise do personagem feminino 

do conto machadiano “Singular ocorrência”, poder-se-á mostrar, utilizando-

se os conceitos psicanalíticos, o caráter universalizante do personagem, na 



medida em que é um personagem permanente – repetição inconsciente de 

uma forma de ser na cultura. 

Unitermos: psicanálise, literatura, Freud, Machado de Assis. 

 

3. Freud: um psicanalista de adolescentes 

Sugestão: Procurar, através de três vertentes: a adolescência de Freud, as 

pacientes adolescentes que ele atendeu e seus conceitos sobre adolescência, 

demonstrar a significativa importância que este autor dava a esta etapa do 

desenvolvimento emocional. 

Unitermos: Freud, psicanálise de adolescentes. 

 

4. Trauma 

Sugestão: Acompanhar a teoria do trauma na obra de Freud com exemplos 

clínicos e imagens de situações traumáticas contemporâneas, relacionando-

os aos vários momentos do pensamento freudiano e ferencziano. Objetivando 

um resgaste conceitual apresenta-o como necessário para que o diálogo 

entre psicanalistas se realize com maior precisão e facilidade. Apontando a 

importância da transparência na exposição clínica dos autores atuais que 

parecem ter a mesma preocupação. 

Unitermos: Trauma, posterioridade, teorias do trauma em Freud, Ferenczi, 

Thalassa , trauma e ferida narcísica. 

 

5. Solidão, tédio e desamparo: uma visão à luz do narcisismo 

Sugestão: Fazer uma reflexão sobre o sentimento de solidão, tédio e 

desamparo, sob o vértice do narcisismo. Utilizar material clínico em que 

demonstre como a diminuição nas defesas narcísicas expõe o paciente a um 

profundo sentimento de solidão, tédio e desamparo, assim como a uma 

acentuada angústia de se entregar à relação com o analista, confiar e lidar 

com o sentimento de que ‘é só e ao mesmo tempo dependente’ (Bion) e que 

precisa do outro para amar, compartilhar e crescer.  Ressaltar que embora o 

sentimento de solidão nunca seja superado, há uma profunda diferença 

entre o sentimento de solidão e desamparo ligado às ansiedades psicóticas, 

em que o narcisismo se estrutura, e o sentimento de solidão ligado às 



ansiedades depressivas. No primeiro, as vivências de desintegração 

predominam. No segundo, há uma vivência de integração com toda a dor 

mental inerente a esse processo. 

Unitermos: narcisismo, defesa, trauma, inveja, solidão, desamparo, 

dependência. 

 

6. A solidão na pós-modernidade 

Sugestão: Tecer considerações sobre um sentimento de solidão devastador, 

enquanto sub-produto da pós-modernidade. Estabelecer relações entre o 

estilo de vida predominantemente pautado pelo individualismo e o 

narcisismo, bem como, com os processos de luto mal e mal esboçados, e o 

hiato criado nas representações mentais. Destacar a solidão de sobreviventes 

a situações de abandono – real ou simbólico –, dando ênfase à solidão do 

idoso. Trazer como ilustração retratos de uma apreensão da realidade: Uma 

mulher jovem que às voltas com sua realização amorosa, deixa seus filhos ao 

desamparo, e sequer vislumbra a penúria em que eles foram arremessados 

por sua ausência. Um homem de meia idade, que se debate para manter seu 

status social – como única forma de representação de si mesmo – e que nem 

de perto desconfia o estado de abandono que ficava sua mãe. Mulheres 

idosas, sobreviventes de seus pares, que são precipitadas num campo de 

isolamento – em decorrência das grandes perdas ao longo da vida. 

Complementar, por considerar que o vazio gerado – pelo esgarçar dos 

vínculos de sustentação – dá origem a um impedimento de representações, o 

que, em última análise, chamamos solidão. 

Unitermos: solidão, pós-modernidade, individualismo, narcisismo, 

desamparo, luto, vazio de representações. 

 

7. Psicanálise e socialismo - A utopia dos socialismos – ou quanto à 

possibilidade da psicanálise socorrer o socialismo democrático 

Sugestão: A psicanálise poderá auxiliar o movimento socialista democrático 

internacional em suas crises apenas quando for capaz de pesquisar as 

origens e encontrar soluções para as crises do próprio movimento 

psicanalítico; esvaziamento dos consultórios; diminuição do interesse pela 



formação; omissão dos psicanalistas frente aos comportamentos tanatofílicos 

coletivos – guerras e mutilações genitais de crianças e adolescentes. A 

verdadeira contribuição da psicanálise ao movimento socialista democrático 

consiste em oferecer um conhecimento singular e privilegiado sobre os 

significados inconscientes coletivos que governam o novo processo sócio-

cultural da humanidade. 

Unitermos: marxismo, psicanálise, socialismo, comunismo, nazismo, 

matrizes patriarcais, organização fraterna, inconsciente coletivo, big brother 

planetário. 

 

8. A mente do analista e as transformações autísticas 

Sugestão: Examinar os processos que ocorrem na mente do analista ao ser 

submetido ao impacto de manifestações da mente primitiva, especificamente, 

de estados autísticos, tais como foram descritos por Tustin. Abordar essa 

questão sob o ponto de vista contido em sua proposta da existência de 

transformações autísticas, desenvolvida em seu trabalho anterior.  

Desenvolve considerações acerca da desorganização que estes fenômenos 

provocam na mente do analista e em seus referenciais teóricos pelo fato de 

não ser possível, muitas vezes, encontrar representações mentais que lhe 

permitam identificá-los. Sugere como um modelo para a abordagem dessas 

questões as considerações suscitadas pelos cientistas que desenvolveram a 

teoria do Caos.  

Partindo da proposta de transformações autísticas investiga a respeito da 

necessidade de delimitar a área à qual pertencem os fenômenos autísticos. 

Faz a conjectura de que esses fenômenos constituem um universo próprio 

dominado por sensações, universo este regido por leis próprias, diferentes 

daquelas encontradas no âmbito da neurose e da psicose. Dentro dessa 

perspectiva explora a possibilidade de que o universo autístico possa vir 

eventualmente a constituir um novo paradigma para a psicanálise. Neste 

contexto, destaca que a proposta de transformações autísticas implica em 

que se considere que uma nova área de fenômenos está sendo incluída na 

Teoria das Transformações; a área autística. A partir desta idéia indaga 

como considerar o campo dos fenômenos autísticos em relação ao 



pensamento de Bion? Através da apresentação de material clínico de 

pacientes ilustra o impacto desses fenômenos sobre a mente do analista 

visando expandir a discussão. Indaga sobre a necessidade de que se 

desenvolvam novas formas de abordagem clínica para esse tipo de fenômeno.  

Unitermos: transformações autísticas, fenômenos autísticos, universo 

caótico, fenômenos dominados por sensações. 

 

9. Depressão: meio ambiente e criatividade 

Sugestão: O objetivo deste tema é um estudo das propostas de Winnicott 

sobre o valor do comportamento do meio ambiente, considerado não só como 

fator etiológico central dos quadros depressivos, mas também como elemento 

essencial à emergência dos processos criativos. Para isso, a autora parte das 

idéias apresentadas pelo sociólogo Alain Ehrenberg quando trata da 

depressão no contexto da relação entre o indivíduo e a sociedade. O 

reconhecimento da diferença de perspectiva e de linguagem dos autores é 

considerado essencial contra o risco de uso equivocado dos conceitos 

winnicottianos quando aplicados a fenômenos sociais. A superação da 

depressão seguida da retomada dos processos criativos em mulheres que 

sofreram perdas afetivas ou foram vítimas de perseguição e submetidas a 

violências sociais indicam a relação entre depressão e criatividade.   

Unitermos: verdadeiro e falso self, espaço potencial, criatividade, meio 

ambiente, autonomia, disciplina, individualismo contemporâneo. 

 

10. Exclusão social: aspectos traumáticos da violência contemporânea 

Sugestão: A exclusão social no mundo contemporâneo diz respeito a todos 

nós. Aparece como preocupação nas agendas de organismos internacionais e 

de governos. A complexidade do fenômeno da exclusão social demanda que 

muitos saberes sobre ele se debrucem. A dimensão traumática da exclusão 

social torna a psicanálise presença obrigatória neste debate. Ao dialogar com 

as ciências políticas e sociais, o painel “Trauma crônico e exclusão social” , 

apresentado no  Congresso Internacional de Psicanálise no Rio de Janeiro, 

em julho de 2005, busca resgatar a dimensão humanística que, desde 

Freud, sempre caracterizou a psicanálise.  



Unitermos: exclusão social, trauma, psicanálise, ciências políticas, sociais. 

 

11. Psicanálise hoje: o trauma, a desconexão e o transtorno do estresse 

pós-traumático 

Sugestão: A comunidade científica tem manifestado a necessidade da 

psicanálise promover atualização no seu referencial teórico e técnico clássico 

e inserir-se como uma ciência natural cujos princípios são a pesquisa, a 

experimentação e a comprovação. Sugere a aproximação desta com a 

psiquiatria e a neurobiologia.  Talvez, atendendo a este manifesto, a 

Associação Psicanalítica Internacional está enfatizando o estudo do trauma, 

como tema central do próximo Congresso Internacional de Psicanálise, a 

realizar-se em 2005.  Concordo com esta proposição, considerando meu 

estudo e minha experiência clínica sobre o trauma e seus efeitos na clínica, 

cada vez mais atípica, mergulhada em profundas mudanças científicas, 

culturais e econômicas. Este estudo permitiu-me esboçar o conceito de 

desconexão: esta é um movimento do indivíduo em busca do seu existir 

autista ao ser vítima de um trauma, quando este lhe produz um medo de 

morrer ou de ficar louco. Como decorrência, desenvolve defesas para 

autoproteger-se e auto-apaziguar-se, as quais se traduzem por uma 

sintomatologia específica, embora diversificada.  Vou utilizar este conceito 

como auxiliar na compreensão da etiologia do Transtorno do estresse pós-

traumático (TEPT), até hoje desconhecida.  Este transtorno é freqüente na 

clínica psicanalítica atual, e tem como elementos centrais, segundo penso, o 

trauma e a desconexão. Seu portador é, habitualmente, diagnosticado como 

paciente narcíseo; como paciente de difícil manejo clínico; como paciente 

borderline; como paciente deprimido; ou ainda como paciente maníaco pela 

exuberância e diversidade da sua sintomatologia e a presença de 

comorbidades. 

Unitermos: Trauma – TEPT – desconexão – etiologia – tratamento 

 

12. Da realidade do mundo ao sentir-se real 

Sugestão: Após rápida revisão do "conceito de realidade" em Freud e outros 

autores (Piera Aulagnier, Wohl, Berger e Luckmann), foram destacadas 



várias concepções de realidade em Freud que variaram de acordo com o 

tema desenvolvido por Freud em suas necessidades para explicar o 

funcionamento e organização do aparelho psíquico. O autor chama atenção 

para o uso inadvertido que podemos fazer de "realidade" em nossa clínica, 

como se fosse um conceito unívoco e a realidade sendo um fato universal e 

aceito igualmente por todos. Examina-se também sucintamente os conceitos 

de realidade psíquica, realidade externa, prova de realidade, questionando a 

primazia do princípio do prazer. Discute a questão da dicotomia externo-

interno, a colaboração de Suzanne Langer na apreensão da "realidade" e 

finalmente usa as idéias de Winnicott que lidam com "virada" da "realidade 

do mundo" para o "sentir-se real e ser criativo", dentro do espaço potencial 

de Winnicott. 

Unitermos: Conceito de realidade realidade interna e realidade exterior 

apreensão da realidade espaço transicional sentir-se real 

 

13. Um olhar psicanalítico à sociedade contemporânea  

Sugestão: Neste trabalho, buscar levantar questões para abrir um diálogo 

com o leitor a respeito da maneira como os instrumentos tecnológicos 

necessários para a implantação da globalização, na sociedade 

contemporânea, podem interferir no desenvolvimento e crescimento 

emocionais do ser humano. Para isso, discorre brevemente a respeito da 

globalização e dos recursos tecnológicos que tornaram possível sua 

efetivação. Tentar descrever as mudanças que ocorreram na lógica da 

representação para ser possível a criação do mundo virtual e advoga como 

sendo a virtualidade a marca característica do atual momento histórico. 

Procurar mostrar os perigos de se confundir o virtual com o imaginário e 

ressaltar a importância da psicanálise para as atuais vicissitudes do viver 

humano.  

Unitermos 

Psicanálise Aplicada modernidade mundo virtual lógica do simulacro 

representabilidade 

 



14. Sexualidade e criatividade: algumas considerações, com ênfase no 

masculino 

Sugestão: Apresentar algumas considerações sobre sexualidade e 

criatividade, enfatizando o vínculo entre essas situações com a identificação 

e o desejo. É realçada, ainda, as vicissitudes da sexualidade masculina, em 

especial a questão homossexual. O veio que permeia a explanação é aquilo 

que pode ser considerado aspecto fulcral do legado freudiano, isto é, o fato 

de sermos seres desejantes, instaurado em função da impossibilidade da 

"cria" humana sobreviver sem os cuidados de um outro ser humano. Assim, 

em torno disso, se articulam, em termos gerais, os três pontos principais do 

artigo. O primeiro aborda e critica uma certa visão freudiana, em que o sexo 

masculino é apresentado como originário e completo. O segundo ponto trata 

da sexualidade e seu imbricamento com a identificação subjetiva, sendo 

também frisado que a homossexualidade pode comprometer esse processo, 

via a fantasia de completude que desempenha papel fundante naquele 

comportamento sexual. O terceiro tece considerações sobre sexualidade e 

criatividade, sendo aventado que a constituição da masculinidade seja signo 

de um ato criativo diferenciado, quando comparado com aquele ligado à 

feminilidade. Finalmente, é apresentada a possibilidade que a 

homossexualidade seja expressão de maturidade, se nela é barrada a não-

diferenciação insinuada pelos corpos iguais. Dessa forma, é dito, estabelece-

se uma condição de alteridade, que é requisito de base para estar-se no 

mundo, independentemente de questões sexuais, de forma não-doentia e 

implicada com a vida. 

 Unitermos: Sexualidade masculinidade homossexualidade criatividade. 

 

15. A identidade do psicanalista - A psicologia do ego freudiana e a 

psicanálise como “profissão possível” 

Sugestão: Dentre os fatores que contribuem para a crise universal 

experimentada pela psicanálise, ressalta a saída do leito de seu 

desenvolvimento natural. A trajetória desse desenvolvimento foi estabelecida 

por Freud, ao declarar que o estudo do ego é nossa “tarefa maior”. Os 

quadros narcísicos que nos defrontam cotidianamente soem ser 



compreendidos fora dos termos sugeridos por Freud ao conceber o ego como 

instância-síntese. Nesses casos, são usadas múltiplas teorias nem sempre 

coerentes entre si. Às vezes essas teorias são conflitantes com a identidade 

freudiana da psicanálise, rompendo, de certa forma, a continuidade histórica 

de nossa ciência. É inevitável a repercussão desses fatos sobre a identidade 

do psicanalista. Se as contribuições atuais à clínica do narcisismo forem 

compreendidas à luz da psicologia do ego de Freud, veremos que a 

identidade do psicanalista é o elemento essencial do processo psicanalítico, 

pois a recuperação de falhas básicas do ego do paciente depende da 

integridade do ego do analista. Nesses casos, a conduta do analista é tão 

decisiva quanto suas interpretações. Em “Análise terminável e interminável”, 

em que tratou das alterações do ego, foi mostrado que a firmeza de caráter 

do analista (a solidez de sua identidade) é crucial para tornar a psicanálise 

uma profissão possível.  

Unitermos: Ego ampliado • psicanálise maior • ego inconsciente • 

identificação empática. 

 

16. O desenvolvimento das relações objetais a partir de Melanie Klein 

Sugestão: A teoria das relações de objeto nos traz a compreensão do 

desenvolvimento emocional humano e suas patologias. O conceito de 

identificação projetiva, bastante desenvolvido e empregado na atualidade, 

permite ao analista trabalhar inserido num campo relacional rico de 

emoções transferenciais e contratransferenciais. Outrossim, aproxima-nos 

do entendimento dos mais complexos conteúdos mentais existentes na 

psicopatologia da contemporaneidade. 

Acrescentamos além da formação do pensamento e do simbolismo, 

contribuições de Bion e Segal, novos desenvolvimentos da triangulação 

edípica, segundo Britton e uma breve apreciação sobre o o enactment a 

partir do trabalho de Bateman. As concepções teóricas desenvolvidas neste 

trabalho são ilustradas por vinhetas clínicas. 

Unitermos: Teoria das relações objetais • desenvolvimento das relações de 

objeto • transferência • contratransferência • narcisismo. 

 



17. Psicanálise e neurociência: uma questão de interesse prático 

Sugestão: Tendo discutido diversas questões relativas à interface 

psicanálise-neurociência em outras oportunidades, inclusive nos dois 

últimos congressos brasileiros de psicanálise, o autor retoma o assunto sob 

um ponto de vista essencialmente clínico, procurando atender aos que lhe 

fazem perguntas do tipo: “Para que servem, na prática, esses estudos? Não 

posso trabalhar sem eles?” Na procura de melhores respostas, examina 

diversos ângulos do problema e aponta várias contribuições relevantes da 

neurociência à psicanálise, destacando duas: a grande quantidade de dados 

empíricos e de conceitos tendentes a corroborar muitas teorias e noções 

psicanalíticas e a enfraquecer outras; um maior entendimento de algumas 

condições patológicas graves capaz de favorecer a abordagem clínica e o 

manejo transferencial-contratransferencial delas.  

Unitermos: Interface • neurociência • neurociência cognitva evolutiva • 

neuromente • sistemas motivacionais • insight biológico. 

 

18. Vicissitudes da psicanálise em idosos 

Sugestão: Propõe uma reflexão sobre o tratamento psicanalítico de pessoas 

idosas, a partir de discussão realizada em grupo de estudos sobre o tema. A 

construção social da noção de envelhecimento é abordada por ser 

considerada importante para a compreensão do universo do idoso. É um 

período em que não há mais como manter a ilusão da eternidade, e a 

possibilidade de se formar lutos patológicos é bem maior. Com freqüência 

surge um sentimento de esterilidade com problemas na produção e 

criatividade. 

São abordadas as questões de reorganizações defensivas da personalidade e 

aspectos contratransferenciais que transbordam na relação com o idoso. Por 

meio do tratamento psicanalítico, o idoso pode assimilar novas 

representações de objeto na sua estrutura psíquica, experimentando um 

novo sentido de identidade própria, reatando contato com fontes internas de 

vitalidade e com partes de si mesmo esquecidas ou negligenciadas, que 

exercem influências no dia-a-dia. As crises contribuem para fortalecer e 

enriquecer o caráter, com novas organizações e transformações. 



Unitermos: Envelhecimento • técnica psicanalítica na idade avançada. 

19. OUTROS.... 
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