
                                                    

                                                                                                  

 

 CURSO: ESTUDOS SOBRE AS PSICOSES 

 

  
Promoção: O Núcleo de Pesquisas de Psicopatologia e Psicanálise (NEPPSI) do Serviço de 
Psicoterapia da Divisão Médica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC-
FMUSP) e o Instituto da Psicanálise Lacaniana (IPLA) promovem o curso Estudos sobre as 
Psicoses, uma introdução à clínica e à teoria psicanalítica das psicoses a partir da orientação 
lacaniana.  

 
Objetivos: Através da leitura de textos representativos de um percurso de 50 anos, o curso 
apresenta um panorama das contribuições do psicanalista Jacques Lacan à clínica das 
psicoses – quanto à nosologia, fenomenologia, psicopatologia, terapêutica, ética – visando 
formular as bases teóricas e os operadores clínicos para o tratamento psicanalítico das 
psicoses na contemporaneidade. 

Público Alvo: Psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas 
ocupacionais, assistentes sociais, residentes, aprimorandos, participantes de cursos para a 
formação em psicanálise e psicoterapias. 

Horário: 6ªs feiras das 11h00 -13h00 – Semanal 

Carga Horária: 16 horas/módulo 64 horas/total 

Número de Vagas: 30 

Organização: O curso é organizado em 4 módulos interdependentes. Cada módulo inclui a 
seção teórica (aulas e seminários teóricos) e a seção clínica (discussão de casos, 
apresentação de pacientes internados e ambulatoriais do IPq-HC e seminários clínicos) 

Módulo I 
05/03 - 30/04 

As psicoses paranóicas e suas relações 
com a personalidade (Tese de medicina 
1932) 

Módulo II 
07/05 - 25/06 

As psicoses (Seminário III 1955-56) 

Módulo III 
06/08 - 24/09 

De uma questão preliminar a todo 
tratamento possível da psicose (Escritos 
1958) 

Módulo IV 
01/10 - 26/11 

O sinthome (Seminário XXIII 1975-76) 

 



MÓDULO I – A psicose paranóica em suas relações com a personalidade: o problema; 
formação do grupo das psicoses paranóicas; a personalidade; a psicose paranóica como um 
‘desenvolvimento’; a psicose paranóica como um ‘processo’; as noções de 'processo' e de 
‘desenvolvimento’ de Jaspers; relações com os transtornos de humor, esquizofrenia, psicoses 
tóxicas; a vivência paranóica; fenômenos elementares; o caso Aimée ou a paranoia de auto-
castigo; a psicose de Aimée é um processo ou um desenvolvimento?; motivos do crime 
paranóico; reino do imaginário; organogênese, psicogênese e psicogenia; pergunta 
jaspersiana, resposta freudiana; a paranóia no CID 10 e no DSM IV 

MÓDULO II – As psicoses: esquizofrenia e paranóia; Kraepelin, Jaspers, Clerambault, Seglas, 
Freud, Schreber; as miragens da compreensão; a significação do delírio; a inércia dialética; a 
alucinação psicomotora; a palavra e o ritornelo; automatismo e endoscopia; gramática do 
inconsciente; homossexualidade e paranóia; temática, mecanismo e estrutura do fenômeno 
psicótico; a noção de defesa; a frase simbólica; o sentimento de realidade; aproximações do 
buraco; a verdrangung, verneinung e verwerfung compensação imaginária; significante no real; 
os fenômenos verbais; a dissolução imaginária; a interlocução delirante; o pai; a forclusão; há 
tratamento psicanalítico das psicoses? 

MÓDULO III – Uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose: a longa 
cocção metafísica; psicologia das faculdades; o percipiens e o perceptum; a alucinação verbal: 
porca!; o caso Schreber; fenômenos de código e de mensagem; significante e significação; a 
recaída; promoção do eu; críticas à projeção; defesa contra a homossexualidade?; o esquema 
L; o esquema R; a função do falo; a metáfora paterna; forclusão do Nome do Pai; o 
desencadeamento da psicose; a conjuntura dramática; o que está forcluído retorna no real; 
remanejamentos do significante e desastre do imaginário; término do processo; esquema I; a 
metáfora delirante; o manejo da transferência 

MÓDULO IV – O sinthome: Freud com Joyce; do uso lógico do sinthoma; este pobre diabo; 
herético,herói; retrato do artista quando jovem; em que a arte pode desfazer o que se impõe do 
sintoma?; enraízado em seu pai mesmo renegando-o; Joyce era louco?; escritos inspirados, 
epifanias; um redentor; o gozo do real; o real e o verdadeiro; compensação de uma verwerfung 
de fato; valor do nome próprio; nós e cadeias; lapsos e reparos dos nós; o nó borromeano e o 
nó de Joyce; mulher-sintoma, homem-devastação; testemunha do real; o sinthoma de Joyce é 
inanalisável; um corpo que se deixa cair; a escrito do ego; sinthoma como suplência; as 
psicoses ordinárias  

Corpo Docente: Professores do curso de psicopatologia geral, do serviço de psicoterapia do 
Ipq-HC-FMUSP, do curso para a formação em psicanálise do IPLA, convidados 

Coordenação da Apresentação de Pacientes: Dr. Jorge Forbes – Psiquiatra, psicanalista, 
membro da EBP, da AMP, presidente do IPLA, orientador do curso para a formação em 
psicanálise do IPLA, Diretor da Clínica-Escola do IPLA e da Clínica Psicanalítica do Projeto 
Genoma, coordenador do Projeto-Análise 

Coordenação Geral: Dr. Ariel Bogochvol – Psiquiatra, psicanalista, assistente e supervisor do 
IPq-HC-FMUSP, membro da EBP e da AMP, coordenador do curso para a formação em 
psicanálise do IPLA, professor do curso de psicopatologia geral do IPq-HC-FMUSP 

Preço: Cada módulo: R$ 500,00 (divididos em 02 parcelas). Quatro módulos: R$ 1.600,00 
(divididos em 04 parcelas)   - 
                                                                                                                                                  
*profissionais, residentes, aprimorandos do IPq-HC e participantes do curso para a formação 
em psicanálise do IPLA – isentos 

Inscrição: Período: 05-26 de fevereiro Horário: 8h às 11h e das 13h às 15h30. 

Documentos: Fotocópia simples do Conselho Regional da categoria, curriculum vitae, RG e 
CPF 



Local e Endereço: Centro de Aprimoramento de Pessoal – CEAP/IPQ – HCFMUSP. Rua Dr. 
Ovídio Pires de Campos, 785 – 1º andar - Telefone: 3069-6267 e-mail: ceap.ipq@hcnet.usp.br 

Forma de Seleção: Análise de curriculum e entrevista 

Entrevista: 6ªas feiras das 11h00 – 13h00 no ambulatório didático no térreo (o horário será 
agendado) 

Resultado da Seleção: 01 de março 

Matrícula: 01- 04 de março 09h00 – 15h00 
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