
 
 

 

UMA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA E PSICODINÂMICA DA 

CONSTITUIÇÃO DE UMA PESSOA E DO  ADOECIMENTO FRUTO DA 

PRÓPRIA EXISTÊNCIA 

 

COORDENADOR /PROFESSOR:  Dr. Decio Tenenbaum 

 

OBJETIVO E MÉTODO:  

Pessoa, como categoria ontológica, foi utilizada por Mauss (1938) para designar o ser 

social, o ser pensante que convive. Durkheim (1970) acrescentou que a pessoa, esse ser 

pensante que convive, é um ser de natureza dupla, uma biológica e outra cultural. 

Perestrello (1974) introduziu essa categorização na medicina ao propor a “Medicina da 

Pessoa” em contraste com a prática tradicional da medicina da doença. Eksterman 

(1974) elaborou a metodologia de acesso à pessoa doente e Engel (1977) apresentou o 

modelo biopsicossocial para se entender o adoecimento de uma pessoa. Ficou para ser 

descrito como uma pessoa se forma e como essa pessoa pode adoecer como fruto da 

própria existência, o que se pretende fazer agora. 

A formação de uma pessoa é um processo absolutamente único. Mas, é possível 

apresentar como os elementos culturais são transmitidos, incorporados e se conjugam 

com os elementos filogenéticos e constitucionais para formar as bases sobre as quais 

são organizados os padrões de cada pessoa ser, reagir, se expressar, processar suas 

experiências, produzir respostas aos estímulos internos e externos e adoecer. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Estar regularmente matriculado no Período de Qualificação. O curso se estenderá por 

três semestres. A matrícula será feita a cada semestre para um dos módulos, 

respeitadas as condições de pré-requisito. 

  

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DO APRENDIZADO:  

Avaliação pela participação durante os seminários e frequência de 75% . 

 

 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Prioridade para os alunos do Período de Qualificação. 

Aceitação de associados ao Núcleo de Salvador, ao NUPES e à Associação Psicanalítica 

de Nova Friburgo e 2 vagas para o Programa de Intercâmbio da ABC. Para alunos 

externos: entrevista individual com coordenador do curso. 



 
 

 

 

HORÁRIO: 3ª feira - 21:00  

LOCAL: Zoom 

INÍCIO: 15/03/2022 

 

NÚMERO DE SEMINÁRIOS DO 1° MODULO: 16 

MARÇO: 15, 22, 29 

ABRIL: 05, 12, 19, 26 

MAIO: 03, 10, 17, 24, 31 

JUNHO: 07, 14, 21 

 

PROGRAMA:  

1° módulo: “Biologia, cultura e subjetividade”. 

O desenvolvimento da vida em nosso planeta; pontos de inflexão. 

Categorias ontológicas; pessoa como categoria ontológica. 

Constituição humana; dimensões do existir e características gerais de uma pessoa. 

Comportamentos filogenéticos em espécies sociais e forças motivacionais. 

Natureza da vida mental; elementos psicodinâmicos, expressão da subjetividade, 

expressão pessoal e processamento de experiências vividas. 

 

2° módulo: “Os ciclos psicodinâmicos do existir e a constituição da pessoa”. 

Ciclos gestacional, perinatal, diádico, edípico, social, passional, pessoal, final. 

3º módulo: “O adoecimento como fruto da própria existência”. 

Adoecimento orgânico e estresse psicológico. 

Adoecimento mental. 

Adoecimento social. 

 

BIBLIOGRAFIA: será fornecida de acordo com a evolução do curso. 



 
 

 

 

REPRESENTANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO CURRICULAR:  

Décio Tenenbaum 


