
 

 

Plano de seminário revisado pelo Conselho de Administração do ILAP 21-23 
 
 

 
O Plano de Seminário revisado é apresentado abaixo para sua orientação: 

 
 
 

O plano de estudo proposto contém um total de 18 SEMINÁRIOS, compostos da seguinte forma: 
 

A) 8 seminários sobre a teoria freudiana 
 

B) 2 seminários de autores pós-Freudianos 
 

C) 2 seminários sobre Psicopatologia 
 

D) 4 Seminários Teórico-Clínicos 
 

E) 2 seminários de livre escolha. 
 
 
 

Um Seminário pode ter mais de um docente (até três), um deles será o responsável pelo Seminário, 

que deve ser um Professor Titular da Instituição a que pertence. 
 

Na medida do possível, é desejável que os primeiros quatro seminários sejam freudianos. 
 
 

A) Seminários Freudianos, total 8 seminários 
 

  1.    Descoberta do Inconsciente a) 
 

1.   Descoberta do Inconsciente b) 
 

2.   Estruturação Psíquica e Sexualidade em Psicanálise a) 
 

2. Estruturação Psíquica e Sexualidade em Psicanálise b) 
 

3.    Segunda atualidade e teoria da segunda condução a) 
 

3.    Segundo Tópico e Segunda Teoria dos Acionamentos b) 
 

  4.    Os textos de Freud sobre cultura 
 

  4.     Historiais clínicos de Freud 
 
 
 
B) Dois Seminários de Autores Pós-Freudianos



 

 

Estes seminários podem ser estruturados com base no estudo de textos e temas de um ou mais autores 

de uma escola psicanalítica, ou podem ser seminários temáticos incluindo um autor  ou autores pós-

Freudianos. B1, B2 
 

 
 

C) Quatro Seminários Teórico-Clínicos. 
 

Inclui um seminário sobre a Teoria da Técnica que, além de textos freudianos, pode incluir outros 

autores e três seminários teórico-clínicos. Estes últimos são também seminários teóricos, que 

trabalharão em materiais da prática analítica que poderão ser apresentados pela equipe docente ou 

pelos analistas em formação. Um dos três seminários a ser escolhido deve ser um seminário teórico- 

clínico sobre crianças. 
 

C1-Teoria da Técnica. C2-Teórico-Clínico C3 Teórico-Clínico C4 Teórico-Clínico de 
crianças. 
 
 
 
D) Dois Seminários de Psicopatologia Psicanalítica 
 

Neurose e suas fronteiras: D1 e Psicose e suas fronteiras D2. Estes temas não estão situados dentro da 

área I - S. Freud, pois além dos textos freudianos sobre o assunto, podem-se incluir outros autores. 
  
 

 E) Dois seminários de Livre Escolha: E1, E2. Podem ser seminários que não estejam contemplados no            

 plano de seminários ou podem ser seminários de áreas já cursadas. 
 
 

A- Seminários Freudianos 
 
1-Descobrimento do Inconsciente: primeiros escritos analíticos, sonhos, memórias encobridoras etc. (2 

seminários) (A1a e A 1 b) 
 

2- Estruturação psíquica e Sexualidade em Psicanálise: sexualidade infantil, Édipo, castração, 

narcisismo, sexualidade feminina, etc. (2 seminários) (A2 a e A2b) 

3- Segunda Tópica e Segunda Teoria das Pulsões: tópicas e a metapsicologia freudiana. (2 seminários) 

(A3a e A3b) 
 

4-Historiais Clínicos (1 seminário) (A-4) 

5-Textos de Freud sobre a cultura (1 seminário) pode incluir um ou vários dos textos chamados "sociais", 

Psicologia das Massas, O Futuro de uma Ilusão, Mal estar na Cultura, Por que a Guerra, etc. Nesses textos 

Freud coloca em tensão “o sujeito” y “os outros”e mostra a fecundidade da psicanálise na abordagem do 

coletivo. 1 seminário (A-5) 

 



 

 

O conteúdo que corresponde a cada sub área não tem fronteiras precisas e tal imprecisão 

encoraja  propostas de ensino inovadoras e criativas. Dentro de cada sub área na qual solicitamos dois 

seminários devem ser percorridos temas ou textos diferentes. 

Quando o analista em formação terminar seus seminários curriculares poderá continuar 

realizando seminários até a apresentação de seu trabalho final para ser membro direto da IPA. 

 


