


SOBRE A PÓS

Este curso tem como proposta transmitir um conhecimento acerca dos 
fundamentos da clínica psicanalítica lacaniana, visando contextualizar 

os princípios, as características e o alcance do ofício do psicanalista que 
se respalda do entrecruzamento dos conceitos de Lacan e Freud para a 

sustentação de sua prática. Desta forma, é um curso que visa desenvolver, 
de modo dialogal junto ao aluno, os aspectos não somente teóricos que 

constituem o campo epistemológico da Psicanálise Lacaniana, mas também 
as dimensões prática e ética, em convergência com os princípios da 

formação psicanalítica propostos por Freud e pela tradição pós-freudiana.

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

Por meio desta Especialização, desejamos proporcionar uma formação 
acadêmica ao nível de especialização, articulando a obra de Freud 
ao ensino do psicanalista Jacques Lacan, de um modo vívido e atento 
aos cenários da subjetividade em nossa contemporaneidade. Trata-se, 
sobretudo, de oferecer condições técnicas e éticas para que o aluno 
aprimore a sua escuta e o manejo clínico de diversas situações urgentes 
e/ou crônicas que afetam o bem-estar das pessoas em diversos 
aspectos: pessoais, laborais, institucionais, interpessoais, etc.

Desta forma, o diálogo constante com um corpo docente devidamente 

Lacaniana por meio da transmissão de conceitos e o debate com a 
prática contemporânea é um elemento norteador que sustenta a 
concepção deste programa.

O aluno de nosso curso de especialização estará constantemente 
acompanhado por este cenário constitutivo desta proposta de 
aprimoramento da formação acadêmica e da sensibilidade e habilidade 
práticas.

OBJETIVOS GERAIS 

Transmitir a Psicanálise Lacaniana como um campo conceitual e clínico, 
constantemente vinculado a uma prática de cuidado, acolhimento e 
escuta atenta à subjetividade contemporânea
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PÚBLICO ALVO  

Graduados de todos os cursos devidamente reconhecidos pelo MEC 
que procuram aperfeiçoar o conhecimento na teoria, na clínica e na 
formação em psicanálise de um modo geral, especialmente no que se 
refere aos alicerces e à operação da Clínica Lacaniana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contextualizar, de modo histórico, conceitual e clínico, o diálogo 
do psicanalista Jacques Lacan com Sigmund Freud, buscando assim 
localizar mais precisamente os fundamentos, as características e o 
alcance da Clínica Lacaniana;

Aprimorar-se nas contestantes relações da Clínica Lacaniana com o 
cenário contemporâneo, colocando o psicanalista em condição de 
responder às adversidades e incertezas de nossa atualidade, de modo 
dialogal com outros saberes e práticas.

 

A ESPECIALIZAÇÃO

O curso será ministrado pelo Instituto de Ensino Superior em Psicologia 

máximo (5) no MEC, para oferta de cursos a distância.

As aulas interativas serão realizadas em média uma vez por mês, as 
sextas-feiras das 19:00 às 22:30 e aos sábados das 08:30 às 12:30, 
um breve intervalo para o almoço e retomamos das 13:30 às 17:30.  

Além das aulas interativas, os alunos participarão de um encontro com 
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METODOLOGIA DE ENSINO

O Instituto ESPE não trabalha com a metodologia de ensino EAD 
tradicional. Todas as nossas aulas serão expositivas (remotas), com 
interação ao vivo com os docentes, através da plataforma Zoom ou pelo 
portal de ensino do Instituto ESPE. Os alunos deverão estar presentes 
em sala(online), mantendo as câmeras abertas, na medida do possível, 
bem como os microfones em condições de uso para a completa e 
síncrona interação entre eles e com o docente, a partir de um ambiente 
dialógico de transmissão. Buscaremos adotar as metodologias ativas 
mais adequadas ao bom aproveitamento dos conteúdos desenvolvidos.

PERÍODO LETIVO

As aulas expositivas terão inicio na última semana de março, nos dias 
26/03 e 27/03, com o Dr. Alexandre Simões. No entanto, os alunos já 
poderão iniciar seus estudos logo após a efetivação de sua matrícula, 
através dos módulos de ambientação do Instituto ESPE.  

Os Módulos de Ambientação  são um grande diferencial criado pelo 
Instituto ESPE, para que os alunos iniciem seus estudos antes do período 
letivo da especialização e entrem alinhados com os conteúdos teóricos 
da psicanálise. Assim, ao iniciar o período letivo, a partir dessa base 
teórica, os alunos terão mais possibilidades de discutir e realizar trocas 
com os professores.   

Os Módulos de Ambientação foram adicionados sem custo para os 
alunos, e são atividades interdisciplinares que compõem o programa 
da especialização, portanto são OBRIGATÓRIOS. Porém, os alunos 
contam com a possibilidade de realizá-los concomitante com o período 
letivo do curso. No entanto, reforçamos nossa recomendação de 
iniciarem antes do período letivo para um melhor aproveitamento da 
especialização.



DOCENTES

ALEXANDRE SIMÕES

do Campo Lacaniano e Coordenador da Esp. em Clínica Psicanalítica 

GESIANNI GONÇALVES

Psicanalista; Doutora em Psicologia, na área de concentração de Estudos 

memória pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e 

MARCELA LABOISSIÈRE

do Estado do Rio de Janeiro, Especialista em Psicologia Médica e Saúde 
Mental e Especialista em Psicologia Clínica.

LEANDRO DOS SANTOS
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CARLOS MÁRIO ALVAREZ

Psicanalista, membro fundador da Sociedade de Psicanálise Formação 
Freudiana.

MYRNA MARACAJÁ

Psicanalista; Doutora em Psicologia Clínica, na linha de pesquisa 

Clínica pela EPSI e graduada em Psicologia.

MARCO LEITE

Psicanálise do Instituto ESPE.

LAÍS LOCATELLI

Psicanalista e Advogada; Pós-doutora e Doutora em Direitos Humanos 



DOCENTES

PEDRO CASTILHO

Introdução a Esquizoanalise pelo Instituto Feliz Guttari. Membro da SIPP - 

JÚLIA DE SENA
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Para mais informações, acesse:
institutoespe.com.br/esp-clinica-lacaniana


