
 

Aprimoramento Clínico-Institucional em Psicologia 
2019 

 

Título da Modalidade: Psicoterapia de Casal e Família na Perspectiva 

Psicanalítica 

Local: Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” – Curso de Psicologia - FaCHS 

Coordenadora do Aprimoramento: Profa. Dra. Ida Elizabeth Cardinalli 

Coordenadora da Modalidade: Profa. Dra. Isabel da Silva Kahn Marin 
 

Horário de Supervisão 

6ªf das 14:30hs às 17:30hs 

 

Carga Horária:  - 300 modalidade;   

- 200 serviço;  

- 70 monografia; 

- 30 atividade acadêmico-científica. 

Duração: 13 meses 

Número de Vagas: 8  

Periodicidade: anual 

Público-alvo: psicólogos, médico psiquiatra ou, eventualmente, psicopedagogia 

Modalidade: presencial 

Requisitos de Acesso: Os interessados precisarão: 

- Ter conhecimento anterior do pensamento e da prática psicanalítica e/ou alguma 

experiência no atendimento às famílias. 

- disponibilidade para realizar as atividades práticas propostas e a leitura de textos 

básicos e complementares. 

- No caso de o candidato possuir pouco conhecimento das ideias e da prática 

psicanalítica, ele poderá ser selecionado se concordar em participar paralelamente 

de cursos sobre esta abordagem como pré-requisito de sua aceitação. 

- O interessado deverá enviar um curriculum vitae, uma carta de intenções e marcar 

uma entrevista com o supervisor do aprimoramento. 

 

Introdução e justificativa: 

Respondendo à demanda de profissionalização e aprimoramento. O Aprimoramento 

Clínico-Institucional da Clínica Psicológica da PUCSP oferece a oportunidade de 

atividade prática na clínica ampliada, aliando a demanda da população à 

necessidade de atendimento supervisionado. Dessa forma, condizente a sua filiação 



 

acadêmica, propõe-se a pesquisar e desenvolver procedimentos e técnicas, que 

atendam ao sofrimento humano, nas suas mais diferentes expressões. Desde 1975, 

a psicoterapia de casal e família vem sendo objeto de pesquisa e ensino, pelos 

professores do curso de psicologia da PUCSP, sendo oferecida a oportunidade de 

atendimento supervisionado a famílias que são encaminhadas a Clínica Psicológica 

Ana Maria Poppovic. A clínica com crianças, a clínica das psicoses, situações de 

violência doméstica, que se constituem em importantes campos de atuação nessa 

instituição, traz questões que implicam em estratégias de intervenção com as 

famílias, sendo a terapia familiar um dispositivo terapêutico importante.  

Consideremos a família como um espaço de pertinência e referência que deve 

garantir o processo de subjetivação de seus membros; uma de suas funções, 

portanto é permitir a integração e participação social dos seus sujeitos, garantindo a 

sua singularidade. Esse processo não se dá sem conflitos e impasses. O que traz 

para a família contemporânea, em suas múltiplas configurações, grandes desafios 

observando-se situações de muito desamparo tanto para adultos quanto para 

crianças que não suportam expor-se a situações de conflito e angústia. Nessa 

perspectiva, torna-se um grande desafio para a família enfrentar situações de crise, 

sejam elas determinadas por fatores sociais, quanto por fatores pessoais – 

dificuldades emocionais ou físicas que envolvam algum de seus membros .O grupo 

familiar deveria ser capaz de dar suporte ao sentimento de desamparo suscitado, 

sem sucumbir à possível sensação de fracasso ,nem abandonar seus componentes. 

O que se verifica, entretanto, é que muitas vezes para fazer frente a essa situação, 

comete-se atos de violência ou abandono para resgatar a ilusão de potência e 

competência. Muitas das famílias que buscam tratamento na Clínica trazem essa 

dinâmica convocando intervenções terapêuticas que exigem um profissional 

capacitado a dar conta das complexas situações que se apresentam. É nessa 

perspectiva que o aprimoramento de Terapia de casal e família se justifica. 

Pretende-se subsidiar o aprimorando para as diferentes possibilidades de 

atendimento familiar, instrumentalizando-o para uma prática clínica tanto a nível de 

atendimento psicoterapêutico, quanto ao atendimento em contextos institucionais 

onde a família se apresenta. 

 

Objetivo Geral: 

Esta modalidade visa instrumentalizar os profissionais que em sua prática atendam 

famílias, de forma teórica e prática, para tratar famílias e/ou casais em crise, 

propiciando a reflexão de cada caso tendo em vista sua singularidade. O 



 

desenvolvimento do processo terapêutico desses casos será realizado à luz da 

teoria psicanalítica. 

 

Objetivos específicos: 

-compreender a dinâmica familiar e o sentido do sintoma apresentado; 

-compreender a fantasmática compartilhada no grupo familiar atendido; 

-definir e desenvolver um projeto terapêutico; 

-desenvolver estratégias de intervenção específicas orientadas pelo método 

psicanalítico; 

-discutir os problemas técnicos habituais nas psicoterapias de casal e família 

orientadas pela psicanálise.  

 

Metodologia e Recursos Necessários: 

O aprimorando atenderá em psicoterapia na Clínica Ana Maria Poppovic, pelo 

menos duas famílias e/ou casal no decorrer do ano, eventualmente com um co-

terapeuta, a depender da organização e/ou sintoma apresentados pela família. Para 

tal atividade deverá dispor de pelo menos 4 horas semanais os casos serão 

supervisionados semanalmente, com a carga horária de 3 horas semanais, no 

horário acordado de supervisão. O fato de estarem em grupo permite aos 

aprimorandos acompanhar diversas dinâmicas familiares, apropriando-se de um 

pensamento clínico rigoroso, preparando-os para trabalhar em diferentes contextos 

de atenção à saúde, onde o atendimento a famílias se faz necessário. Nesse espaço 

também o aprimorando terá a oportunidade de fundamentar e aprofundar seus 

estudos a respeito tanto das técnicas e estratégias clínicas quanto das temáticas 

que as famílias apresentarem. 

Terão o compromisso de elaborar por escrito os relatórios de cada sessão de 

atendimento, o relatório final dos atendimentos realizados e uma monografia sobre 

uma temática relacionada com o estágio, que será orientada pelo supervisor da 

modalidade. Esta monografia será apresentada na Jornada da Clínica em 2020. 

 

Requisitos de aprovação: 

- Presença de pelo de 75% nas supervisões semanais e nos atendimentos clínicos 

acordados; 

- Elaboração dos relatórios semanais e anuais; 



 

- Elaboração de um trabalho de conclusão de curso sobre um tema suscitado a partir 

dos atendimentos, referido a conflitiva da família. Que será avaliada de acordo com 

o regulamento do aprimoramento. 

- Participação na Atividade Acadêmico-Científica em 2019 e 2020 

 

Certificados concedidos: Será fornecido certificado de aprimoramento 

 

Conteúdo programático: 

Leitura e discussão dos textos indicados na referência bibliográfica básica e 

complementar além de outros orientados pelo supervisor em função das temáticas 

suscitadas pelos casos atendidos. 

Supervisão dos casos em atendimento. 

 

Cronograma de aulas: conforme o calendário definido pelo regulamento do 

Aprimoramento Clínico-Institucional da Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” do 

Curso de Psicologia da FaCHS. 

 

Referências Básicas: 
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