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COMO FAZER USO DESTES SLIDES?

1. Faça uma breve leitura do seu conteúdo (chamamos de leitura flutuante).

2. Após, assista cada uma das videoaulas, tendo sempre os slides como base. (Eles 
seguem a mesma ordem das aulas).

3. Na medida em que for assistindo as aulas, vá acompanhando os elementos 
conceituais, grifando, riscando, escrevendo, complementando. Se houver dúvidas, 
anote também. ESTES SLIDES SÃO UM MATERIAL FUNDAMENTAL PARA O 
ACOMPANHAMENTO DAS VIDEOAULAS. 

4. Concluiu as videoaulas? Agora repasse novamente os slides. Faça as relações 
necessárias. Se possível, faça leituras complementares (indicadas ao final dela); assista 
os filmes/documentários (também indicados) e complemente o seu saber. 

5. Lembre-se que todo o conteúdo teórico da Formação é uma base inicial. Agora é com 
você o aprofundamento!

ÓTIMOS ESTUDOS!
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INCONSCIENTE



INCONSCIENTE

• Motivam nossas ações, sentimentos e palavras.

• Embora estejamos cientes das emoções e desejos, não estamos 
cientes dos processos mentais que estão por trás deles.

• Como sabemos que o inconsciente existe? - sonhos, atos falhos, 
repressão, sintomas, etc. 

• Experiências traumáticas geram ansiedade. Ansiedade estimula a 
repressão. Repressão força o envio das experiências para o nível 
inconsciente da mente. Este “desaparecimento” das experiências é 
uma forma de proteção da ansiedade que elas geraram.



RELEMBRANDO PULSÕES



RELEMBRANDO

• Conceito que Freud elabora. 

• TEORIA DAS PULSÕES- resposta para explicar “o que move” o ser 
humano.

• Pulsão- “alguma coisa empurra o ser humano, impele o ser humano 
para além do que necessita.” 

• Orienta em direção à uma meta: PRAZER!

• Fonte da pulsão- excitação do corpo. 

• PULSÃO É SUBJETIVA- Vem do inconsciente. 



RELEMBRANDO

• PULSÃO- PROCESSO QUE ORIENTA O CORPO EM DIREÇÃO À UMA 
SATISFAÇÃO NUM DETERMINADO OBJETO. 

• Todo o comportamento humano é a resultante pulsional. 

• Pulsão- “Quero mas não necessito para manutenção da minha vida. 
MAS EU QUERO!!!!”

• SOFRIMENTO PULSIONAL- Sofrimento daquilo que não preciso (PARA 
MANUTENÇÃO DA MINHA VIDA). 



• Se você deseja algo, tem a tendência de fazer incrivelmente 
bem feito. Se esse desejo não está alicerçado numa “vontade 
maior (do social, por exemplo)”, existe a tendência desse 
desejo ser a sua VERDADE.

• QUANTO MENOS ACEITO SOCIALMENTE FOR O CONTEÚDO 
DO QUE SE QUER, MAIOR A POTÊNCIA DE VERDADE 
NAQUELE DESEJO. 



RESULTANTE PULSIONAL



• Toda a ação humana revela uma descarga pulsional. 

• Comportamento humano é resultante/efeito de uma 
equação pulsional- DESEJO MENOS DEFESA.

• DESEJO (inconsciente/ID)– DEFESA (é o ideal/EGO) = 
RESULTANTE PULSIONAL (seu comportamento).



• Se a defesa for muito intensa, o indivíduo não age. 

• ANALISTA PERMITE A EXPRESSÃO DO DESEJO.

•Até onde você quer o que deseja?

•Até onde você deseja o que quer? 

• QUEM DESEJA, DESEJA ALGUMA COISA, COM ALGO OU COM 
ALGUÉM. Desejo pede objeto. 

• Quero encontrar algo ou alguém que me satisfaça. E se a satisfação 
não é bem vista? Reprimo a pulsão. 



PULSÃO, META, FONTE E 
OBJETO



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UMA PULSÃO

• Toda a pulsão busca uma meta- satisfação.

• Toda a pulsão tem uma fonte- corpo (somática).

•Objeto – onde descarrego a pulsão.



• Pulsão orienta o corpo para satisfação. Toda a ação humana é uma 
busca por satisfação. 

• Não existe ação humana fora do desejo. Fazemos o que fazemos 
porque nos satisfaz. (Por mais contraditório que seja).

• O  QUE MUDA NA PULSÃO É O OBJETO- Plataforma onde vamos 
depositar aquilo que surge no corpo. É contingencial. Aquilo ou 
aquele que encontramos satisfação não é tão importante assim. 
Importante (no que nos move) é a fonte (corpo) e a meta (satisfação).



• OBJETO É CONTINGENCIAL.

• Pessoas lidam mal com a ideia de que objeto é contingencial 
(tendência de quererem manter tudo sempre igual). 

• Sofrimento- a pessoa não entende que o objeto é contingencial. 

• “Vou buscar um objeto que “tape” o meu buraco, que contemple  a 
minha insegurança” (Insegurança que nasceu com pai e mãe-
Complexo de Édipo).



PULSÃO E OBJETO 
CONTINGENCIAL



• OBJETO CONTINGENCIAL- Aceitar a existência de objetos 
contigenciais afeta o nosso narcisismo. Se eu aceito que o objeto é 
contingencial, terei que aceitar que sou contingencial, também (para 
o outro).

• Se aceito que o objeto não é tão importante, terei que entender que 
eu também não sou tão importante (para o outro). “DÓI NA ALMA”. 

• Tendência narcísica: Necessidade de ser importante para alguém e 
que alguém seja importante para mim.

• NEUROSE ATUAL (reatualização da NEUROSE INFANTIL). 



PULSÕES E ESCOLHAS DE 
OBJETOS



• PULSÃO NÃO É INSTINTO (Instinto tem a ver com necessidade –
comer, dormir, perpetuação da espécie, etc...).

• “PULSÃO é força que te atravessa e te sustenta, mas não inicia e não 
termina na pessoa. Te impulsiona.” 

• Sou atravessado por forças que não são minhas. Forças impessoais. 

• Ser humano é estruturado por forças que se estruturaram antes dele 
e que vão para além dele.



• O que você quer? DÁ NOME PARA A PULSÃO. Se não der 
nome, essa pulsão vai ser recalcada e vai originar sintomas. 

• Desejo não é definível. 

• ANÁLISE- Dar nome ao desejo.  Decompor as idealizações do 
indivíduo. 



FASES DA TEORIA PULSIONAL



PULSÃO SEXUAL

PULSÃO AGRESSIVA

PULSÃO DE 
AUTOCONSERVAÇÃO

PULSÃO DE VIDA

PULSÃO DE MORTE



PULSÃO SEXUAL E AGRESSIVA

• TER PRAZER COM A COISA/OBJETO.

• PRINCÍPIO DO PRAZER (com o tempo, na análise, 
será questionado). 

• Prazer no encontro, da vida a dois, no prazer 
sexual.

PULSÃO 
SEXUAL

• DESTRUIR.

• “Novidade” que Freud irá apresentar- Ser humano sente prazer 
em agredir alguém. 

• Pulsão agressiva- vai gerar muitos sintomas. Não pode ser 
expressa. 

• Depressão- recalque da pulsão agressiva.

PULSÃO 
AGRESSIVA



PULSÃO DE AUTOCONSERVAÇÃO

• Sexualidade- corpo buscando outro corpo para satisfação. Criança busca 
prazer no corpo de mãe e pai (se misturar- voltar ao “estado fusional”). 

• Tabu do incesto- não buscará prazer sexual no corpo dos seus pais. 

• “Buscar prazer no corpo de algumas pessoas é errado. Principalmente as 
pessoas que lhe deram a vida. Se buscar, ela vai ser punida. Surgem ideias
de culpa. Impossibilidade.”

• Busca então as PULSÕES DE AUTOCONSERVAÇÃO (mediante a frustração 
sexual). Estruturo um desejo para ter prazer comigo mesmo. (Criança 
abandona o ÉDIPO e foca em si mesmo). CRIANÇA BUSCA PRAZER NO 
PRÓPRIO CORPO. 

• “Se não consigo ter prazer com quem eu quero, terei prazer comigo.”



PULSÃO DE VIDA

• (LIBIDO/Sexual + Autoconservação) : busca por prazer para perpetuar 
a existência.

• Voltadas para o exterior- busco o prazer “fora”.

• EROS/Vida- Propõe dor. 

• TANATUS/Morte- Jeito de acabar com a dor. – Surge a PULSÃO DE 
MORTE.



PULSÃO DE MORTE

• Voltadas para o interior – introversão. Só num segundo momento ela 
se exterioriza- através do desejo de destruição.

• Indivíduo impulsiona, deseja uma satisfação, busca o objeto. Ao 
encontrá-lo, descarrega a pulsão e retorna ao estado de constância 
energética (não estou mais tenso). 

• “Tudo o que vive, deseja morrer. Tudo o que é orgânico deseja 
retornar ao estado inorgânico. Viemos da morte, e voltaremos para a 
morte.”

• Temos um período de Eros e Thanatus.



• PULSÃO DE MORTE: Busca reconduzir o ser vivo ao estado inorgânico, 
dando fim ao sofrimento, proveniente dos conflitos/tensões pulsionais de 
vida. 

• Vida propõe tensão o tempo todo. “Não sei como encontrar objetos que 
satisfaçam aquela tensão. Logo, encontrei um jeito de satisfazê-la: 
MORRER.”

• Indivíduo engatilha a morte. Para Freud, é um processo natural. São os 
objetos que manterão o indivíduo vivo (descarga pulsional).

• Freud morre de eutanásia. Não agüentava mais a dor contra o câncer. O 
que mantém Freud vivo é a teorização da psicanálise e os atendimentos 
(objeto). Psicanálise, para Freud, é o objeto sublimado. É o objeto que 
contribui para suportar a dor (tensão).



• Algumas pessoas são mais “mortíferas” do que outras. Quem não 
encontra objetos, ou acha que não existem mais, se entrega à 
Thanatus (morte). 

• Nascemos e morreremos com ela. Vira patológico na medida em que 
o indivíduo restringe os objetos de satisfação. 

• DAÍ PORQUE O PSICANALISTA AUTORIZA (ao menos a reflexão) DE 
TODOS OS OBJETOS DE REPRESENTAÇÃO. 

• Provoca: “Por que Não ... (determinado objeto?)”



• Quando o representante pulsional está reprimido/recalcado-
indivíduo não sabe o que deseja e como deseja.

• PSICANÁLISE- TRABALHA A CONTINGÊNCIA DOS OBJETOS. 

• TRABALHA A CASTRAÇÃO (muitas vezes não vivida, ou vivida com 
excesso). 

• Pulsão de morte: Enquanto muitos discordam, outros fundamentam 
suas teorias nela- Ex. Melanie Klein.



• Analista faculta o silêncio durante a sessão. 

“Permita o silêncio. Ele é nosso aliado. As pessoas precisam silenciar 
para escutar um pouco mais. Após o silêncio, emergem palavras mais 
próximas da verdade pulsional.”



PULSÃO E FOBIA



• Pulsão propõe movimento, já defesa propõe paralisação (afetiva, 
emocional e comportamental).

• Exemplo de defesa- FOBIA (paralisação).

• “A partir do momento em que a energia está no próprio ego, a partir 
das frustrações com objetos, eu constituo uma autorrepresentação de 
mim.”

• Quanto mais egóico/rígido a autorrepresentação- mais narcísico é o 
indivíduo. 

• EGO – Reação à frustração com o desejo.



• “Na medida em que me frustro com o desejo, estruturo a 
autorrepresentação. ESTRUTURO o quadro fóbico.”

• FOBIA- inversão do desejo. Tentativa de inverter a relação com o 
objeto desejante e com o desejo.

• Analistas, DUVIDEM DO QUE O INDIVÍDUO FALA DE SI MESMO. É 
uma tentativa de sair da frustração que teve com os outros 
(principalmente a cena edípica- mãe e pai). 



PSICANÁLISE E PULSÃO



• Por que estudamos o conceito de pulsão? Este estudo permite 
constatar a existência de um grave conflito- energia do ego x energia 
libidinal.

• PESSOA HIPERAUTOCONSERVADA- Pessoa em silêncio, não fala. Não 
se expõe. Não busca prazer no outro ou nos objetos. Como quer ser 
aceito, entendido e amado, se autoconserva. 

• Se a busca por prazer for julgado como intolerável- o conteúdo será 
inibido, reprimido e recalcado. É justamente daí que nasce o sintoma. 



• SINTOMA- Libido objetal recalcada (QUERO algo fora de mim, mas 
considero errado. Aquilo o que eu quero é imoral. “Não é certo”).  

• É em razão disso, que ao longo do tratamento, o analisando necessita 
ultrapassar suas barreiras morais – sua noção de certo e errado. 

• Toda ação do analista é questionar a moral (certo x errado) do 
analisando. Ao questionar e facultando ao analisando expressar o que 
está por trás da moral, o indivíduo realiza o desejo e o sintoma “cai”-
por efeito colateral. 



• O indivíduo que padece de qualquer sintoma, não está tendo prazer 
com aquilo que tem. 

• Nosso objetivo clinico é questionar a moral – certo e errado. Moral 
dele impede a descarga de libido. 

• A MORAL: ESTRUTURA O RECALQUE.



ENERGIA PULSIONAL E O 
ANALISTA



• Sessão de análise é totalmente “antinatural” ao nosso 
comportamento. 

• Horas escutando, sem dar opinião, com um único objetivo: do 
indivíduo se entender mais. 

• Análise “cansa”? Com certeza- o psicanalista não reage ao fenômeno 
da forma que gostaria.

• Associação Livre- escuta- necessário para que o indivíduo se perceba. 
Processo “contra natural”. 



ADICÇÃO X OBSESSÃO X 
COMPULSÃO



• ADICÇÃO -a pessoa apresenta obsessão, vício, compulsão e perda de 
controle em relação à algum tipo de objeto. A adicção leva o sujeito à 
condição de “escravo”, dominando a sua condição de sujeito do 
desejo.

• OBJETO DA ADICÇÃO – é o objeto faltante da primeira infância. 

• OBSESSÃO: pensamentos que se repetem de forma incessante.

• COMPULSÃO: comportamento que se repete. NÃO CONTROLO. 
Sintoma é regido pela compulsão. É regido pela repetição.



• ADICTO- Tenta preencher. 

• Cabe ao analista preencher essa falta/ausência. 

• O que o analisando chama de sintoma é um substituto da “coisa”
faltante. Precisamos entender o que é a coisa faltante. 

• Adicto sofre daquilo que não fala. (Assim como todos que expressam 
sintomas).



• A conscientização da “coisa” faltante, decompõe a força do sintoma.

• Todo o sintoma é sobredeterminado. 

• Sobredeterminação- uma coisa é a solução para várias coisas. 

• Uma adicção é uma solução para várias lacunas. Que lacunas são 
essas? Só a análise revelará. 



REPETIÇÃO E DEVIR



DEVIR

• Movimentar o corpo para o novo! UMA PULSÃO POR ONDE PASSA, 
SEMPRE MOBILIZARÁ PARA O DEVIR. 

• DEVIR- MUDANÇA CONSTANTE. 

• A REPETIÇÃO É UMA TENTATIVA DE EVITAR O DEVIR (o novo). 

• DEVIR- estrutura o desejo de tornar-se. 

• Análise: Permite o devir “te passar”. Não reprime a pulsão. Possibilita 
a mudança. 

• Devir- Tudo muda. Neurótico sofre com o devir. Ele quer o retorno do 
estado infantil, fusional. 



• NEUROSE- CONSERVAR AS COISAS.

• NEURÓTICO SOFRE NA MEDIDA EM QUE “BRIGA” COM O DEVIR. 

• O analista permite e até provoca reflexões sobre o devir. 

• SAÚDE MENTAL- Capacidade de ACEITAR o devir. As coisas não serão 
iguais. 

• Assim, a NOÇÃO DE SAÚDE para psicanálise é oposto para muitas 
correntes psicoterapêuticas. 

• Para a PSICANÁLISE: ser sempre o mesmo é sinal de doença mental. 
Saúde está na mudança. “Todo o tempo, o tempo todo.” 



• Análise depende que uma pessoa deseje falar. Ao falar, o DEVIR 
acontece. Quando você fala e escuta o que falou, você muda a sua 
relação com aquilo que foi dito. 

• Setting analítico: espaço onde os indivíduos se escutam e mudam a 
ideia que têm de si. 

• Sintomas: nascem da ideia rígida e imutável que se tem de si.



CONTRADIÇÃO EM 
PSICANÁLISE



• Contradições são comuns em psicanálise. Devem ser aceitas (embora 
a modernidade condena). 

• Ambigüidades estarão presentes!

• FALO para me livrar da palavra. 

• “A PALAVRA QUE GERA O SOFRIMENTO É A MESMA QUE CONDUZ À 
CURA.”

• PSICANÁLISE PROPORCIONA O PENSAR- SOBRE SI. 



INTRODUÇÃO À NEUROSE



• NEUROSE: Agrupamento de sintomas. 

• NEUROSES DE DEFESA: Freud reuniu as três principais neuroses da 
sua época- neurose histérica, obsessiva e a fóbica - nessas, o sujeito 
estaria se defendendo de algo que para ele seria insuportável.

• O que é recalcado pelo neurótico? Um fragmento da realidade. Aquilo 
que é insuportável.



• Castração simbólica- há uma renuncia pulsional e a busca de objetos 
substitutivos que trarão satisfação parcial, que carecem de serem 
renovados. 

• Neurose: Renuncia à substituição do objeto.

• NEURÓTICO-MÁ RELAÇÃO COM O DESEJO.



• Psicanálise foi criada para tratar da neurose. 

• Pós-freudianos- a psicanálise pode contribuir com o tratamento da 
perversão e da psicose.

• Para FREUD Não existe um “não neurótico”. Na melhor das 
hipóteses, somos NEURÓTICOS. 



ORIGEM DA TEORIA DA NEUROSE

• NEUROSE – Surge com o recalque e o retorno do recalcado que 
precisa ser mascarado. Esta máscara – é o sintoma neurótico. E pode 
se apresentar de diferentes formas. 

• Desejos infantis que foram interditados, reprimidos e mais tarde 
serão expressos.



Cada conjunto de sintoma caracteriza um tipo 
diferente de neurose.

NEUROSE 
HISTÉRICA

NEUROSE 
OBSESSIVA 

NEUROSE 
FÓBICA

NEUROSE DE 
TRANSFERÊNCIA

NEUROSES 
ATUAIS



• Psicanálise não trata da neurose da mesma forma que a medicina e 
psiquiatria. Não CONSIDERA que um conjunto de sinais e sintomas 
indicariam a patologia. Existem sim sinais e sintomas, mas são secundários 
da forma que a pessoa se localiza na linguagem na forma que ela se 
coloca na relação com o outro. É isso que indica o comportamento 
neurótico. 

• Na psicanálise o sintoma é tratado como a produção que o sujeito é capaz 
de criar/expressar, para lidar com o seu conflito. 

• Psicanálise não trabalha com sinais e sintomas para “classificar” o indivíduo 
que está em tratamento. 

• Quando se coloca o sujeito em transferência é importante identificar a 
relação do indivíduo com o seu desejo, com o outro e com as relações. 



MECANISMOS DE DEFESA X NEUROSE

• Mecanismos de defesa- formas brandas de contornar os conflitos 
internos e dificuldade de lidar com as questões externas.

• NEUROSES- Quadro patológico. Doença psíquica que precisa ser 
tratada. 



NEUROSE x PSICOSE



DIFERENÇAS BÁSICAS

NEUROSE

• Afeta pouco personalidade e 
autonomia intelectual.

• Indivíduo está consciente da sua 
doença. 

• Trabalhada pelo psicanalista.

• Compromete a emoção .

• Não perde a “ponte” com a 
realidade.

PSICOSE
• Conflito com o mundo externo- constrói uma 

realidade paralela – Ex. realidade da psicose. 

• Tem origem orgânica. Comprometimento 
neurofisiológico. 

• Afeta a personalidade e autonomia 
intelectual.

• Requer intervenção do  médico psiquiatra.

• Compromete a razão e a ação.

• Perde a “ponte” com a realidade. 

• Não está consciente da sua doença.

• Nem sempre é tão evidente. 



TRANSFERÊNCIA



TRANSFERÊNCIA 

• Ocorre quando deslocamos –inconscientemente – características das 
pessoas do passado para pessoas do presente.

• No atendimento psicanalítico a transferência é um fenômeno que ocorre 
na relação entre o analisando e o psicanalista. As figuras parentais e seus 
substitutos serão transportados para o analista (ou para o setting), e dessa 
forma, sentimentos, desejos, impressões dos primeiros vínculos afetivos 
serão vivenciados e sentidos durante o tratamento. 

• O manejo da transferência é a parte mais importante do trabalho do 
psicanalista.

• Ao invés de “contar sobre”, é fundamental que o analisando viva a emoção 
no setting analítico. 



TRANSFERÊNCIA E PSICANÁLISE

• Fundamental para o tratamento psicanalítico.

• Quando se instaura a transferência, se torna claro que é possível 
trabalhar os sentimentos que levaram o indivíduo até a Clínica.

• Analista utiliza a transferência para ir desfazendo os “nós” que 
“interligam” o presente ao passado, para assim ir liberando o 
sofrimento.

• Todas as emoções e sentimento que os indivíduos vivenciam com o 
psicanalista, não era, de fato, em relação à ele, mas sim às figuras 
representativas. 

• Ex. Ciúmes, paixão e ódio.



IMPORTÂNCIA DO SETTING 
ANALÍTICO



• 1º  momento- Angústia pode até aumentar.

• Indivíduo sofre de sintomas porque não quer perceber a infelicidade 
que o constitui. Se ele perceber, terá que reorganizar o aparelho 
psíquico. Terá que mudar a ideia que tem de si e a ideia que tem dos 
outros e do mundo. Essa reorganização vai ocasionar a mudança. 
Mudança é insegurança. 

• NEURÓTICO NÃO SUPORTA INSEGURANÇA.



POSSO ATENDER PESSOAS 
CONHECIDAS?



ATENDER CONHECIDOS?

• Sugere-se que NÃO.

• Influenciaria no livre discurso; na transferência e na própria 
constituição do Setting.

• O psicanalista deve evitar o máximo de “interferências” e o vínculo 
anteriormente constituído prejudicaria, inclusive, as regras básicas do 
atendimento psicanalítico.

• Abordaremos este tema em detalhes nos Módulos de Clínica 
Psicanalítica.



TEORIA x PRÁTICA NA 
PSICANÁLISE



• Diferente de outros campos do conhecimento, na psicanálise existe 
uma íntima sincronia entre a dimensão teórica e pratica. Ambas se 
“retroalimentam”.

• Conceitos formam uma trama, uma rede. Os conceitos na psicanálise 
sustentam a prática do analista. Não são elementos que constituiriam 
uma teoria explicativa do que se passa na prática. Não, pelo 
contrário. Os conceitos sustentam. Norteiam a prática do analista. 
Não há como pensar no avanço na prática se não tivermos uma 
trama, rede conceitual, que de uma sustentação a esse campo de 
experiência.



INDICAÇÃO DE LEITURAS E 
FILMES



LEITURAS COMPLEMENTARES

• Quer Aprofundar? Ótimo! Com base nos conceitos vistos neste Módulo, seguem as seguintes 
indicações:

1. FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos (1900). Rio de Janeiro: Imago, 1999. 

2. ______, Sigmund. Sobre a Psicopatologia da vida cotidiana (1901). Rio de Janeiro: 
Imago,1996.

3. ______, Sigmund. Cinco Lições sobre Psicanálise (1910). São Paulo: Cienbook, 2019.

4. ______, Sigmund. Totem e Tabu (1913). São Paulo: L&PM, 2013.

5. ______, Sigmund. Conferências Introdutórias à Psicanálise (1916-17) São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012.

6. ______, Sigmund. O Mal-Estar na Civilização (1930). São Paulo: Penguin, 2011.

7. GAY. Peter. Freud. Uma vida para o nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

8. MEZAN. R. Freud: a trama dos conceitos. Perspectiva, 2019. 



Este filme é indicados para 
aprofundarmos os conteúdos 
vistos neste Módulo:

• Nós que aqui estamos, por vós esperamos. 
Direção: Marcelo Masagão. (1999)



RESENHA



ELABORAÇÃO DA RESENHA

• Chegou o momento de elaborar a resenha!

• Consiste num texto livre, com base nos conteúdos trabalhados no 
Módulo. 

• É um exercício reflexivo onde você expressa, livremente, o que mais 
chamou a atenção do Módulo em estudo.

• E como começar?

• Responda a seguinte questão:

• Com base em tudo o que foi trabalhado neste Módulo, o que mais 
chamou a atenção? Por quê?



O texto deve:

• Ser digitado.

• Letra arial, tamanho 12.

• Espaçamento entre linhas simples. 

• Texto organizado em parágrafos. 

• Não é necessário fazer uso de citações. Caso queira, é preciso destacar as 
fontes/referências, ao final do texto. 

• Finalizado, o texto deve ser salvo em word (.DOC) e enviado por e-mail 
para: escoladepsicanalisedecuritiba@gmail.com

mailto:escoladepsicanalisedecuritiba@gmail.com


Todo conteúdo exposto neste conjunto de Slides é de propriedade da Escola de Psicanálise de Curitiba. Não é 
permitida a reprodução nem compartilhamento, respeitando os fins pedagógicos propostos. Todos os 

direitos reservados. A referência teórica de todo o conteúdo é apresentada no Módulo 12. 


