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Apresentação: A psicoterapia de Orientação Analítica tem como principal objetivo, 

aliviar o sofrimento psíquico de quem busca sua ajuda, independentemente da 

discussão das diversas maneiras de se alcançar esse fim. Isso pode envolver o 

crescimento psíquico, expansão da mente, integração dos aspectos dissociados, 

tolerância à dor mental, alterações da formação de compromisso, reparação de danos 

ao Ego, reconstruções dos mitos pessoais entre outros. 

Neste sentido, propomos considerar o paciente como uma pessoa humana em estado 

de maior ou menor sofrimento, devido a uma disfunção mental/emocional interna, 

que está parcial ou totalmente fora de seu controle. 

Para a realização desse trabalho terapêutico, é necessário um domínio do 

conhecimento das técnicas no exercício da psicoterapia. Assim como a sua formação 

envolve, rigoroso treinamento em termos semiológicos, diagnósticos e terapêuticos.  

Tal treinamento envolve o aluno nos mais diversos contextos: (consultório, 

ambulatório, hospital integral e outros espaços comunitários) e em contato com as 

mais variadas faixas etárias como, crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

Aula 1                                           Maria Luiza 

 

Introdução: 

1) Objetivos do curso e conceitos utilizados; 2) Semelhanças e diferenças com a 

Psicanálise; 3) Indicações e limitações da POA; 4) Os fins terapêuticos; 5) Conceito 

de foco e planejamento. 

 

Aula 2                                             Jurandir 

 Conceitos psicanalíticos fundamentais para a prática do POA 

1) O Aparelho psíquico; 2) O inconsciente dinâmico; 3) fases do desenvolvimento da 

libido;)  



 

Aula 3                                              Jurandir 

 Fixação e  regressão; 5) Repressão; 6) Noção de conflito e formação dos sintomas.  

 

Aula 4                                             Salatiel 

  Conceitos psicanalíticos fundamentais para a prática da POA 

 

1)  Mecanismos de defesa do Ego; 2) Conceito de resistência; Conceito de     transferência 

e contratransferência; 3) Conceito de insight e elaboração;  

 

Aula 5                                            Salatiel 

Elementos da metapsicologia kleiniano; 5) Conceito de posição; 6) As posições 

esquizoparanoide e depressiva; 7) Conceito de reparação. 

 

Aula 6                                              Maria Luiza 

As entrevistas Iniciais 

 

1) O cenário (ambiente de trabalho) setting; 2) Espaço imobiliário; 3) As primeiras 

comunicações; 4) Fenômenos pré-transferenciais; 5)O estabelecimento do vínculo 

terapêutico;   

 

Aula 7                                        Maria Luiza      

A história clínica; 7) Avaliação diagnóstica; 8) Avaliação do grau de motivação para o 

tratamento e para o insight; 9) Determinação do foco; 10) Determinação do 

prognóstico. (desd em dois) 

 

Aula 8                                              Jurandir 

As entrevistas iniciais 

1) O contrato terapêutico: aspectos formais; 2) Metas terapêuticas e a duração do 

tratamento; 3) Explicitação do método de trabalho; 4) O conceito psicanalítico de 

Caráter; a transferência e a contratransferência e sua relação com os traços de caráter 

do paciente;  

 

 

 Aula 9                                    Jurandir           

 O conceito de estrutura, 6) a estrutura anal; a estrutura fálica; a estrutura masoquista; 

a estrutura fóbica; a estrutura cicloide; a estrutura paranoide. 

 

 

Aula 10                                               Salatiel 



 

As entrevistas iniciais 

1) O planejamento do tratamento: O planejamento em POA; 1) o processo de 

focalização; 2) a estratégia e tática; 3) ouvir identificando temas; 4) circunscrevendo; 

focalizando; manejo de pausas e silêncio; 5) regulação do clima emocional da sessão; 

6) adequando a técnica às necessidades do paciente.       

 

 

Aula 11     Maria Luiza 

O tratamento                             

1) A relação Paciente – Terapeuta em POA; 2) A regra básica e funcionamento em POA; 

3) Emprego das associações livres em POA; 4) A focalização e a atenção do terapeuta; 

5) Elementos psicoterápicos verbais;  

 

Aula 12                                    Maria Luiza 

 O silêncio, perguntas, clarificações, confrontações, intervenções sugestivas e de 

apoio, reconstruções; 7) Outros recursos terapêuticos: o emprego de psicofármacos, 

a participação de familiares e pessoas próximas ao paciente. 

 

Aula 13     Jurandir 

O tratamento                              

1) Sobre a interpretação em POA: 1) tipos de interpretações: transferenciais e extra 

transferenciais: 2) variantes qualitativas nas interpretações e atenuantes dos efeitos 

regressivos;  

 

 

 

Aula 14                                        Jurandir 

 Sonhos na POA; A interpretação dos sonhos, quando, o que interpretar; 4) Conceito 

de Timing; 5) Incorreções e  uso da interpretação; 6) A arte na interpretação.       

 

Aula 15                                       Salatiel 

O tratamento: O campo dos vínculos e seu espaço; 2) transferências e 

contratransferências na aliança terapêutica; 3) tipos de transferência; 4) O uso da 

contratransferência no tratamento de pacientes obsessivos; 5) aspectos da 

contratransferência na POA de pacientes fronteiriços e narcisista;  

 

Aula16                                       Salatiel 



 Reação terapêutica negativa na POA; 7) Resistência no início, durante e no término da 

POA: 8) Regressão na POA; 9) Acting-out, compreensão e manejo; 10) O insight e a 

elaboração em POA. 

 

Aula 17                                        Maria Luiza 

O término do tratamento: 1) aspectos teóricos da fase final da POA; 2) reações 

causadas no paciente pela separação; 3) reações causadas no terapeuta pela 

separação; 4) indicadores do término na POA;  

 

Aula 18                                       Maria Luiza 

 Avaliação dos resultados terapêuticos melhora sintomática, consciência da 

enfermidade, autoestima, outras modificações favoráveis, projeto para o futuro, 

avaliação mediata.  

 

Aula 19                                      Convidado  

Psicoterapia de orientação analítica em Pacientes Adolescentes 

 

 Aula 20                                    Convidado     

 

Psicoterapia de orientação analítica em pacientes de Álcool e Drogas 

   

 Aula 21                                    Convidado   

Abordagem terapêutica do Paciente Psicossomático 

 

Aula 22                                    Convidado                                   

Psicoterapia de pacientes psicóticos: Uma introdução 

 

 Aula 24                               Maria Luiza, Jurandir , Salatiel 

Supervisão clínica 

 

 Aula 25 

Seminário clínico: Tirando dúvidas com Jurandir, Maria Luiza e Salatiel. 

 

Aula 26 

Seminário Clínico: Tirando dúvidas com Jurandir, Maria Luiza e Salatiel. 
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