
Psicanálise e mal estar na atualidade: estudo dos textos freudianos 

Grupo de estudo 

 

Professor: Wilson Camilo Chaves 

 

Período: abril a dezembro de 2021 (Grupo já em andamento – iniciado na primeira 

semana de abril) 

 

Dia e Horário dos encontros: às quintas feiras, às 20:00h (quinzenalmente) 

Integrantes: 15 alunos da graduação, mestrado e doutorado 

 

Número de vagas: ainda temos 4 vagas disponíveis para alunos da graduação 

 

Pré-Requisito: ter cursado a disciplina “Psicologia da Personalidade: Abordagem 

Psicanalítica I”, ofertada no 3º período da graduação em Psicologia e ter interesse pela 

teoria psicanalítica e os estudos dos textos freudianos.  

 

Inscrições: de 1 a 15 de maio 

Enviar para o e-mail – elektraliz@yahoo.com.br a ficha de inscrição (em anexo) 

devidamente preenchida. 

 

Critério de seleção: a seleção será efetuada com base no preenchimento do formulário e 

de uma entrevista realizada pelo professor que acontecerá do dia 17 ao dia 21 de maio. O 

horário, dia e link serão enviados para o endereço de e-mail que o aluno colocar na ficha 

de inscrição.   

 

Ementa:  

O Grupo de estudos “Psicanálise e mal estar na atualidade: estudo dos textos freudianos” 

tem como objetivo construir interlocução entre a obra de Freud e o os acontecimentos 

contemporâneos, de modo a demarcar um campo para a reflexão de temas referentes ao 

mal estar e a subjetividade que atravessam os debates atuais da práxis psicanalítica. Trata-

se, portanto, de um espaço de aprofundamento de temas atuais no contexto do mal estar 

e da teoria psicanalítica, e de formação complementar com o objetivo de acrescentar 
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experiências e conteúdos psicanalíticos na formação dos discentes da graduação, 

mestrado e doutorado.  

Os textos de Freud selecionados para o estudo são: O mal-estar na civilização 

(1929/1930); Psicologia das massas e análise do eu (1921) e Luto e melancolia (1917). 
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Ficha de inscrição 

 

1) Nome completo: ________________________________________________ 

 

2) Período atual do curso: ____________________________ 

 

3) E-mail: ______________________________________ 

 

4) Telefone de contato: _________________________________ 

 

5) Já participou de algum grupo de estudos? Se sim, qual e quando foi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Já realizou algum tipo de estudo ou leitura de textos referentes a teoria 

psicanalítica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7) Por que tem interesse em participar deste grupo de estudos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) O que você espera deste grupo de estudos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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