
PROGRAMA DOS SEMINÁRIOS - T5 – 2022.2 
 
TEMA DO SEMESTRE  
Nesse semestre estudaremos o desenvolvimento do pensamento psicanalítico de Melanie 
Klein, desde o início, a partir de suas leituras de Freud e da observação e análise de crianças 
pequenas. Também discutiremos a evolução das ideias kleinianas, seus desdobramentos e a 
contribuição de alguns de seus seguidores por meio da leitura de textos escritos por Klein e 
por seus seguidores, com o intuito de apreender o aprofundamento feito pelo pensamento 
kleiniano à psicanálise daquele momento e as inovações apresentadas por esse movimento 
em prol do crescimento da teoria e da prática psicanalítica.  
 
EMENTA  
Os seminários abordarão o desenvolvimento das ideias psicanalíticas de Melanie Klein 
evidenciando suas descobertas sobre técnica do brincar e psicanálise de crianças; formação 
de símbolos e a relação com a realidade; sadismo infantil e complexo de Édipo precoce; 
fantasia inconsciente; o lugar central da fantasia e das relações de objeto na configuração do 
mundo interno; teoria das posições e o sistema kleiniano,  caracterização da posição 
esquizoparanoide e da posição depressiva e a elaboração dessas posições; configurações 
expressivas de relações de objeto; :  Pulsão de vida e pulsão de morte, amor e ódio: a 
centralidade da experiência emocional. Ansiedades e defesas que são mobilizadas pelas 
experiências emocionais ao longo da vida. Conceitos clássicos sobre as etapas mais 
primitivas do desenvolvimento psicossexual; conceito de posição; conceitos sobre a 
formação do ego e do superego e conceito a respeito da situação edipiana. Mecanismos de 
introjeção e projeção atuantes desde o início da vida psíquica em bebês. Conceituação da 
identificação projetiva. Inveja e gratidão. Desenvolvimentos do sistema kleiniano pelos 
autores contemporâneos: sobre a personalidade invejosa e a pulsão de morte. 
 
 
05/08/22 - sexta-feira  
1 - Notas sobre alguns mecanismos esquizoides - texto de M. Klein, do livro “Inveja e 
gratidão e outros trabalhos: 1946-1963”, pp. 20-64 
2 - A posição esquizoparanoide - texto de H. Segal, do livro “Introdução à obra de Melanie 
Klein”, pp. 36-50 
Horário: 14:30 às 18:30  
Coordenador – Valton Miranda 
 
12/08/22- sexta-feira 
1 - A posição depressiva - texto de H. Segal, do livro “Introdução à obra de Melanie Klein”, 
pp. 80-94  
2 - Reparação - texto de H. Segal, do livro “Introdução à obra de Melanie Klein”, pp. 105-116       
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador –  Rosane Muller 
 
19/08/22 - sexta-feira 
1 - O equilíbrio entre as posições esquizoparanoide e depressiva - texto de J. Steiner, do 
livro “Conferências clínicas sobre Klein e Bion”, pp. 60-72 



2 - O interjogo entre organizações patológicas e as posições esquizoparanoide e depressiva 
- texto de J. Steiner, do livro “Melanie Klein hoje – v.1”, pp. 329-347 
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador –  Petrônio Magalhães 
 
26/08/22 - sexta-feira 
1 - A psicopatologia da posição esquizoparanoide - texto de H. Segal, do livro “Introdução à 
obra de Melanie Klein”, pp. 66-79  
2 - Fenômenos  esquizoides no paciente fronteiriço (borderline) - texto de J. Henri Rey, do 
livro “Melanie Klein hoje – v.1”, pp. 208-233     
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador – Karina Bernardes e Bárbara Facó 
 
02/09/22 - sexta-feira  
1 - Arte e posição depressiva - texto de H. Segal, do livro “Sonho, fantasia e arte”, pp. 95-109 
2 - Situações de ansiedade infantil refletidas em uma obra de arte e no impulso criativo – 
texto de M. Klein, do livro “Amor, culpa e reparação e outros trabalhos: 1921-1945”, pp. 
240-248 
Horário: 14:30 às 16:30 
Coordenador –  Rosane Muller 
 
09/09/22 - sexta-feira 
 
1 - Uma nota a respeito de objetos internos - texto de H. Segal, do livro “Obra de Hanna 
Segal”, pp. 215-228.  
2 - Objetos internos - texto de Roberto Caper, do livro “Tendo mente própria”, pp. 147-162 
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador –  Sônia Lobo 
 
16/09/22- sexta-feira 
1 - A emergência de relações de objetos iniciais no setting psicanalítico  - texto de I. B. Pick, 
do livro “Conferências  clínicas sobre Klein e Bion”, pp. 37- 47 

2 - Orientação da atividade psicótica em organizações defensivas patológicas - texto de P. 
W. Montspont, do Livro Anual de Psicanálise tomo XXX-2, 2016, pp. 267-282  
Horário: 14:30 às 16:30 
Coordenador – Paulo Marchon 
 
23/09/22 - sexta-feira 
1 - A constituição e o funcionamento do superego - texto de R. Riesenberg –Malcolm, do 
livro “Suportando estados mentais insuportáveis”, pp. 77-98.  
2 - Com relação ao superego - texto de E. O´Shaugnessy, do Livro Anual de Psicanálise –
tomo XV-2001 pág. 79 -88 
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador – Eliane Abreu 
 
30/09/22 - sexta-feira 



Sobre a identificação (1955) - texto de M. Klein, do livro “Inveja e gratidão e outros 
trabalhos: 1946-1963”, pp. 169-204  
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador –  Marúcia Benevides e Karina Bernardes 
 
07/10/22 - sexta-feira  
Inveja e gratidão (1957) – texto de M. Klein, do livro “Inveja e gratidão e outros trabalhos: 
1946-1963”, pp. 207-269   
Horário: 14:30 às 18:30  
Coordenador –  Petrônio Magalhães 
 
14/10/22 - sexta-feira 
Tipos de experiência invejosa – texto de E. B. Spillius, do livro “Uma visão da evolução 
clínica kleiniana”, pp. 251-275  
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador –  Rosane Muller 
 
21/10/22 - sexta-feira 
1 - As atividades sexuais das crianças – texto de M. Klein, do livro “A psicanálise de 
crianças”, pp. 132-141  
2 - A importância das situações de ansiedade arcaicas no desenvolvimento do ego – texto 
de M. Klein, do livro “A psicanálise de crianças”, pp. 196-212  
Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador – Alessandra Barroso (on-line) 
 
28/10/22- sexta-feira  JORNADA DA SPFOR 
 
04/11/22 - sexta-feira 
1 - Uma contribuição à psicopatologia dos estados psicóticos: a importância da  
identificação projetiva na estrutura do ego e nas relações de objeto do paciente psicótico – 
texto de H. Rosenfeld, do livro “Melanie Klein hoje - Vol. I”, pp. 125-144  
2 - Experiências clínicas de identificação projetiva – texto de E. B. Spillius, do livro 
“Conferências Clínicas in Klein e Bion”, pp. 73-87 
Horário: 14:30 às 16:30 
Coordenador – Petrônio Magalhães 
 
11/11/22 - sexta-feira 
1 - O objetivo da psicanálise na teoria e na prática – texto de J. Steiner, do “Livro anual de 
psicanálise, tomo  , 1996”, pp. 161-172    
2 - Evoluções da técnica kleiniana – texto de E. B. Spillius, do livro “Uma visão da evolução 
clínica kleiniana”, pp. 167-180  
Horário: 14:30 às 16:30 
Coordenador – Ana Cláudia Zuanella (on-line) 
 
18/11/22 - sexta-feira 
Evolução do pensamento kleiniano, revisão geral e visão pessoal – texto de E. B. Spillius, do 
livro “Uma visão da evolução clínica kleiniana”, pp. 99-136  



Horário: 14:30 às 16:30  
Coordenador – Lourdes Negreiros 


