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SOCIEDADE PSICANALÍTICA SUMMUS DE MINAS GERAIS.
Curso de Formação de Psicanalista

1 – Apresentação
A Psicanálise surgiu da necessidade de se encontrar um tratamento mais
eficaz para as neuroses da época. A psicanálise, como dizia Freud “é a profissão de
pessoas leigas que curam almas, que não necessitam de ser médicos e que não

devem ser sacerdotes”. Segundo Burness e Bernard, em Termos e Conceitos
Psicanalíticos, a Psicanálise é: um ramo da ciência desenvolvida por Freud e seus
seguidores, dedicado ao estudo da psicologia humana, nas áreas de aplicação,
compreendendo: a) um método investigativo da mente, b) um corpo sistematizado
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de conhecimentos a respeito do comportamento humano e c) uma modalidade de
terapia para a enfermidade emocional. Seu campo de ação é nas Neuroses.
Quanto a Psiquiatria é parte da medicina que se ocupa das doenças mentais,
de origem orgânica que necessitam de uma intervenção medicamentosa. Seu
campo de ação é, principalmente, nas doenças estruturais, as psicogênicas. Já a
Psicologia é a ciência do comportamento humano, cuida da conduta. É a ciência do
consciente humano.
Os cursos de psicanálise, em todo mundo, são livres, e são promovidos pelas
sociedades ou institutos psicanalíticos devidamente registrados.
Os cursos promovidos pelas sociedades psicanalíticas não são reconhecidos

pelo MEC e nem poderiam ser, pois as grades curriculares fogem do sistema escolar
tradicional. Apenas os cursos de pós-graduação são ministrados nas universidades.
A Sociedade Psicanalítica Summus de Minas Gerais (SPSMG) é uma
instituição criada por pessoas cristãs para preencher uma grande lacuna na área da
saúde mental. A maioria de nossos professores são cristãos. Nossos cursos são
adaptados à nossa realidade e às nossas condições econômicas e sociais.

2. Sobre o curso
O Curso de Formação de Psicanalista da SPS-MG é livre e está calcado na

teoria psicanalítica e de outras disciplinas que darão melhores condições para
teólogos e outros profissionais conhecerem o ser humano
O curso é constituído de aulas quinzenais e ou mensal, cartéis, 7 seminários
modulares e 4 seminários especiais, totalizando 11. Os seminários modulares serão
semestrais e os seminários especiais serão ministrados 1 por ano.

3. Objetivos
Capacitar os pastores e líderes para conhecer melhor os problemas de ordem
emocionais e psicológicas de seus liderados e assim poder tratá-los ou direcioná-los
ao profissional adequado.

4. Clientela
O curso é destinado a professores, psicólogos, médicos, advogados, teólogos
e pessoas interessadas com formação superior.
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5. Seleção
Indicação, analise de Curriculum e entrevista.

6. Vagas
As vagas são limitadas por turmas.

7. Duração do curso
O curso é extensivo e tem duração de 42 meses.

8. Documentação
Cópias do RG, CPF, uma foto 3x4, comprovante de residência e
comprovante da graduação.

9. Matrícula
Após

seleção,

o

candidato

deverá

efetivar

a

sua

matrícula

imediatamente, pagando a taxa correspondente.
Obs.: caso o aluno desista de fazer o curso não terá direito a devolução
da taxa da matrícula. E se por algum problema a turma não seja, de fato,
constituída será devolvido todo valor da matrícula.

10. Mensalidade
O valor do curso e da mensalidade está explicitado no contrato.
a) A mensalidade será cobrada pelo sistema bancário e o boleto enviado
por e-mail, caso necessite solicite o boleto impresso na secretaria.
b) Haverá um contrato de prestação de serviços para as duas partes.
c) As mensalidades devem ser pagas até o vencimento, após o
vencimento haverá acréscimos.
d) As

mensalidades

serão

reajustadas

anualmente

pela

variação

acumulada do IPCA/IBGE.
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Obs.: O atraso de duas mensalidades será motivo para o cancelamento da
matrícula e o nome será negativado.

11. Atividades
O curso terá um seminário modular por semestre, durante os 42 meses,
em data e horário estipulado semestralmente. E uma vez por ano, um

seminário especial, num total de 4. E terá indicação de 10 filmes para assistir
e responder a um questionário. Além da análise pessoal e do estágio
supervisionado.
Os seminários modulares e especiais estão explicitados no anexo. Os
seminários especiais terão um conteúdo mais específico e terá duração de 4h,
cada.
O curso terá uma carga horária de 756h. .
Nota: os dias e horários poderão sofrer alterações, dependendo das
disponibilidades de cada cidade.

12. Corpo Docente
O corpo docente do Instituto Summus é composto por psiquiatra,
neurologista, psicólogo, psicanalista clínico e didata, psicopedagogo, entre
outros. A maioria de nossos professores pós graduados e mestrados

13. Grade Curricular
Seminários

Qtde

C.H.

Modular

7

Especiais

04

20

11

48

10

30

10

30

100

100

Subtotal

28

Cinemateca
Filmes
Subtotal
Prática
Pessoal

6

Estágio
Subtotal

100

100

200

200

Conteúdos

Carga horária

Teórica

328

Prática

200

Seminário

48

Cinemateca

30

Apresentação de monografia
Total

150
756

14. Conteúdo Programático (Ementa)
I - Teoria Psicanalítica
01 - História e Movimento da Psicanálise. O que é psicanálise, psicologia e psiquiatria. Vida
e Obra de Freud. Psiquismo e corpo. Primeira e segunda teoria tópica. Outros conceitos
fundamentais da psicanálise.
02 – O Corpo Psicanalítico. A teoria psicanalítica de Freud vem trazer à tona toadas as
razões dos conflitos psíquicos instalados no corpo de um homem. Para ele era impossível
compreender os processos patológicos somente admitindo a existência do consciente.
Concebe a vida psíquica como evolução constante de forças contrárias, compostas ou
resultantes, com um conceito dinâmico do Psiquismo. Através da topografia do aparelho
psíquico, com seus três campos que atuam em planos distintos (o id, o ego e o superego) é
possível explicar a origem de sintomas neuróticos.
03 - Funções do id, ego e superego. Afetos, mecanismos de defesa e histeria. Caráter (ver o
caráter de Elizeu, Davi, Jonas e Jó), a formação da personalidade, grupo familiar, trauma e
desamparo.
04 – A relação entre amor e ódio e estudo do complexo de Édipo e sua constituição a partir
da interação entre os desejos inconscientes dos pais e as pulsões da criança na estrutura
triangular.
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05 e 06- Sonhos, tipos de sonhos. A importância do sonho e do sonho. Sono REM, sono
não-REM, e Vigília. Mecanismo da formação dos sonhos. Sonhos na bíblia. Simbologia e
interpretação.
07 – Resistência, transferências e contratransferência. Os tipos de resistências e
transferências. O tema apresenta as ligações emocionais que o paciente desenvolve em
relação ao psicanalista e como estas projetam de um conjunto de sentimentos positivos ou
negativos, fundamentados nas experiências de vida com seus pais ou criadores. Os desejos
inconscientes se atualizam na pessoa do analista.
08 - Chistes: conceito, tipos de chistes. A situação analítica frente ao chistes.
09 – Narcisismo:
10 – Mitologia: é um estudo psicológico dos povos, de suas ideias e seus
sentimentos, que constitui o mais profundo espírito de um povo. É deste que são
extraídos inúmeros ensinamentos que exercem influência não somente nos
costumes, mas também, na índole e no caráter dos sujeitos. As crendices humanas
têm uma força que se traduz nas mais diversas manifestações psíquicas.
11 – Angustia: tipos de angustia. A angústia no corpo, no psiquismo. A linguagem dos
sintomas. Neuroses, tipos de neuroses. Os pontos de vista dinâmico, econômico e
estrutural das neuroses. Desenvolvimento dos instintos. Os sintomas neuróticos.
Diferença entre medo, ansiedade e angústia.
12 - Luto: conceito, tipos, atos, características, psicodinâmica. Melancolia: conceito,
traços mentais, paciente melancólico. Separação. Narcisismo. O mito, formas ou
tipos. Narcisismo primário e secundário. Aspectos patológicos do paciente narcisista.
Patologia do vazio.
15 – Neurofisiologia: As teoria psicanalíticas desenvolvidas por Freud e seus
seguidores marcaram profundamente os vários domínios do conhecimento no nosso
século, e tornou possível uma abordagem mais humanista sobre diversas doenças
mentais. Atualmente, é essencial o entendimento sobre o intrincado funcionamento do
cérebro, suas nuances e particularidades. Efetivar um diálogo, uma parceria com as
ciências biológicas é fator necessário para se alcançar uma melhor e mais sofisticada
compreensão da relação mente-cérebro, buscando a integração tão almejada por
Freud.
16,17,18 – Neurose Obsessiva, Psicose e Perversão: à partir do conhecimento destes
temas é possível um trabalho prático, para se saber a regularidade nas
manifestações, proporcionando uma melhor orientação ao analista.
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II – Aplicação da Psicanálise:
13 -Psicanálise e Educação: Como a educação pode ser beneficiada pela psicanálise. Uma
relação de amor e afetividade. Portanto, um professor pode ser um suporte dos
investimentos de seu aluno, um objeto de uma transferência. A representação da figura do
professor.
14 - Psicanálise e Religião: Os aspectos convergentes e divergentes. A religião e
psicanálise se encontram na força da palavra, mas se afastam na ideia da culpa e do
perdão. Falar sobre: A ilusão de um futuro e O futuro de uma ilusão. A representação da
figura do pastor.
Psicanálise da Infância, da Adolescência e terceira idade: Introdução aos estudos de Anna
Freud e Melanie Klein. Comentário do artigo: Idosos e a psicanálise.

III – Psicopatologia:
Psicopatologia I e II: introdução as psicopatologias. Questão estrutural e não estrutural.
Psiquiatria. Psicoses, depressões, perversões, etc. Citar as psicopatologias mais presentes
nos dias atuais e seus sintomas.
Psicofarmacologia: As drogas e a quem são indicadas. Citar as drogas mais usadas na
atualidade no universo das psicopatologias.

IV – Outras disciplinas de formação:
Psicologia Comportamental e Humanista: As diversas teorias do comportamento humano.
Dá ênfase as interações entre as emoções, pensamentos comportamentos e estados
fisiológicos.
Psicossomática: As doenças psicossomáticas, pacientes somatizadores. O diálogo entre a
psicanálise e a medicina. Os Sintomas. Introdução a Fisiologia humana, Homeostasia.
Sistema Nervoso. Anatomia do sistema nervoso, sistema nervoso periférico, sistema
nervoso autônoma, aprendizado e memória, especializações no cérebro humano. Fisiologia da
Emoção.

Ética Profissional: Princípios Éticos. Os valores morais. Ética das emoções e dos desejos. A
consciência ética que todos nós devemos ter.
Parapsicologia: O que é a Parapsicologia? História da Parapsicologia. Fenômenos Normais,
Paranormais e Sobrenaturais; Função Psi; Fenômenos parapsicológicos. Telepatia,
Clarividência, Premonição. Estados Alterados de Consciência, Campos de Energia.
Charlatanismo e Curandeirismo.
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Comunicação: Fundamentos da linguagem. Teoria da comunicação. Comunicação
verbal e não-verbal: gestos das mãos, de braços e das mãos no rosto. Barreira dos
braços, barreiras das pernas, sinais dos olhos, os sorrisos, indicadores e jogos do
poder.
Escolas Psicanalíticas: o estudo direcionados as escolas mais importantes, na
construção da psicanálise.
As terapias: estudo das principais terapias praticadas.
Prática da Clínica I e II: o estudo e prática da clínica psicanalítica. Ensinando para o
aluno o manejo da técnica no setting analítico.

Obs.: na medida do possível, faremos links com a bíblia, seja nas histórias ou nos
exemplos.

15. Programação das Atividades
1 – Seminários Modulares
Nº

Disciplina

01

Teoria Psicanalítica 1

Data

Professor

Antropologia
02

Teoria Psicanalítica 2

03

Teoria Psicanalítica 3

04

Teoria Psicanalítica 4

05

Teoria Psicanalítica 5

06

Teoria Psicanalítica 6

07

Teoria Psicanalítica 7

08

Teoria Psicanalítica 8

09

Teoria Psicanalítica 9

10

Teoria Psicanalítica 10

11

Teoria Psicanalítica 11

12

Teoria Psicanalítica 12

13

Teoria Psicanalítica 13

14

Teoria Psicanalítica 14

15

Hipnose Ericksoniana

16

Teoria Psicanalítica 15

17

Psicologia comportamental
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18

Teoria Psicanalítica 16

19

Teoria Psicanalítica 17

20

Teoria Psicanalítica 18

21

Psicopatologia

22

Psic. da Inf. e da adolescência

23

Psicossomática

24

Semiologia

25

Metapsicologia

26

Parapsicologia

27

Obras de Freud

28

Escolas Psicanalíticas

29

Prática da Clínica I

30

Prática da Clínica II

31

Ética

32

Adultos e idosos

33

Inibição Intelectual

34

Psicofarmacologia

35

Epistemologia

36

Projeto de Monografia

2 – Seminários Especiais
Nº

Temas

C.H.

01

4

02

4

03

4

04

4

Data

Obs.: Os alunos serão responsáveis pela montagem de todo evento, inclusive a
escolha do local e do pagamento de possíveis despesas. Desta forma estaremos
preparando o aluno para futuros eventos

3 – Filmoteca
Nº

Conteúdos

C.H.

01

03

02

03

03

03

04

03

11

05

03

06

03

07

03

08

03

09

03

10

03

Será entregue ao aluno uma lista contendo 10 filmes para serem
assistidos durante o curso. E um questionário para ser respondido sobre os
filmes. Estes estão relacionados com os conteúdos ministrados nas aulas.

16 - Metodologia
 Os seminários modulares serão ministrados por professores da SPS-MG e
convidados.
 Os seminários especiais serão montados e produzidos pelos próprios
alunos.
 Alguns seminários poderão ser transmitidos por via conferência, neste
caso terá um monitor para fazer o link entre o ministrante e os alunos para
responder as possíveis perguntas.
17– Avaliação


Após cada aula, será entregue ao aluno um questionário correspondente
ao conteúdo ministrado e este deverá ser entregue no próximo seminário.

 Os questionários respondidos poderão ser entregues em cd, impresso ou
por e-mail. O aluno deverá manter um arquivo próprio em seu pc ou cd ou
pen drive para armazenar estes trabalhos.
 Os trabalhos receberão os conceitos de suficiente ou insuficiente. Os
trabalhos considerados insuficientes serão devolvidos para o aluno refazêlos;
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 O aluno poderá utilizar a internet como instrumento de pesquisa,
informando os sites, contudo é expressamente proibido copiar o conteúdo
e nesta situação o trabalho será devolvido para ser refeito.
18 – Conclusão do curso
Após concluir o Curso de Formação de Psicanalista, entregar todos os
trabalhos, concluir sua análise pessoal e estágio supervisionado, resumos dos
filmes e quitar os pagamentos das mensalidades, o aluno receberá o
certificado.

19 – Considerações finais
Com a finalidade de manter a disciplina e a qualidade do curso, a SPS-MG
exigirá:
a) Que o aluno entregue seu trabalho escolar no máximo, 60 dias após a
aula. O limite é de 3 meses, findo este prazo, o aluno ficará em
pendência;
b) Ter uma frequência mínima de 80% nos seminários modulares, e uma
frequência mínima de 80% nos seminários especiais;
c) Que as mensalidades sejam pagas até o vencimento. Após o

vencimento incidirá multa e juros de mora sobre o principal, conforme
contrato. O atraso de pagamento de 2 mensalidades será um motivo de
cancelamento do contrato e consequentemente desligamento do curso;
d) Caso haja desistências além do esperado e torne o curso inviável, a
SPS-MG poderá tomar as seguintes providências: diminuir o tempo dos
seminários ou utilizar a teleconferência em maior escala.
e) A SPS-MG fará de tudo para cumprir as datas propostas, mas se por
ventura houver a necessidade de mudança, será comunicada aos
alunos, com antecedência.
Observação:
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Após concluir o curso, os concluintes poderão se inscrever na Sociedade
Psicanalítica Summus de Minas Gerais – SPS-MG. Como associado
receberão a carteira de psicanalista, e desta forma estarão habilitados a abrir
seu consultório e clinicar.
A SPSB é similar aos conselhos regionais dos demais profissionais. Os
associados tem orientação jurídica, administrativas, descontos nos cursos
promovidos pela SPS-MG e inclusão do seu nome no nosso site.
É cobrado anualmente uma taxa, de cada profissional, para custear as
despesas da SPS-MG.
ATENÇÃO: só é permitida a presença de visitantes até a 2ª aula. A matrícula
de novos alunos só será aceita até o 3° mês. Mesmo o aluno entrando na 3ª
aula, pagará as mensalidades anteriores.

“Ao praticar psicanálise, tenho o propósito de: me manter vivo, me
manter bem, me manter desperto. Objetivo ser eu mesmo e me portar
bem”Winnicott (1962).

20 - Bibliografia básica
Bresser, Alow: Conceitos Psicanalíticos e a Teoria Estrutural. Imago. 1973. Rio de
Janeiro-RJ.(*)
Fenichel, Otto: Teoria Psicanalítica das Neuroses. Artes Médicas. 2000. P. Alegre.
RS.
Freud, Anna: Mecanismo de Defesa. Biblioteca Universal Popular.1968. Rio de
Janeiro.RJ(*)
Freud, Sigmund: Obras Completas. Imago. 1988. R. de Janeiro-RJ
Greenson, Ralph: Teoria e Prática da Psicanálise (vol 1 e 2). Artes Médicas. 1986.
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Grinstein, Alexander: As Normas de Freud para a Interpretação dos Sonhos.
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Moore e Fine: Termos e Conceitos Psicanalíticos. Artes Médicas. 1992. Porto
Alegre.RS.(*)
Nasio, J. D: Psicossomática, As Formações do Objeto A. J. Zahar Editora.1993. Rio
de Janeiro-RJ.
Rocha, Zeferino: Os Destinos da Angústia na Psicanálise Freudiana. Escuta.
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Zimerman, David: Fundamentos da Psicanálise, Artes Médicas. 1998. Porto alegre.
RS.
______________: Vocabulário Contemporâneo da Psicanálise, Artes Médicas. 2001.
Porto alegre. RS.
(*) Livros esgotados, mas com possibilidade de serem encontrados nos sebos.
Temos cópias de alguns.
SOCIEDADE PSICANALÍTICA SUMMUS DE MINAS GERAIS

O futuro presente

Direção geral: Janise Pedra (31) 7571-1616
Direção de Marketing: Jose Possidonio – (31) 9492-0478
Direção Administrativa:
Coordenação geral: Karina Alves (31) 9130-0486

Sede:
Belo Horizonte –MG
Rua da Bahia, 570 – Centro
Fone: (31) 3075-7993
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Núcleo:
Pará de Minas
Rua Pouso Alegre, 660- Nossa Senhora de Fatima
Pará de Minas –MG:
Fone: (31) 9693-4986
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