1. ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA
CORPORAL
(INSTITUTO RAIZ, Araraquara, SP).

O curso de Especialização em Psicologia Corporal, de
caráter SEMI-PRESENCIAL, tem como eixo central a
psicanálise desenvolvida por Wilheim Reich e as principais
linhas da Psicologia Corporal, desenvolvidas pós Reich
como, por exemplo, a Vegetoterapia e Orgonoterapia, e
Neo-Reichianas, como a Bioenergética, a Biodinâmica, a
Biossíntese e a Psicologia do Processo Formativo.
O curso se destina aos profissionais de qualquer
formação que estejam interessados em se aprimorar no
trabalho em grupo e em desenvolver suas potencialidades
como ser humano.
O Instituto Raiz já oferece este curso no modelo
presencial há 14 anos e, agora, por disponibilizarmos de
uma plataforma de ensino a distância há 2 anos, achamos
adequado oferecê-lo neste modelo de forma que a formação
contemple a qualidade do curso presencial já consolidado,
adequado para o formato on line.
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Nosso objetivo é que o aluno conclua o curso com um
pensamento analítico, teórico e prático baseado nos
princípios fundamentais desenvolvidos por essas linhas de
estudo. Nossa formação permite que a pessoa construa seu
conhecimento teórico e analítico ao longo dos três anos de
formação. Cada grupo conta com um monitor que o
acompanha ao longo do ano. Ao final de cada semestre, são
realizados Workshops terapêuticos fora do Instituto. ESTES
SERÃO OS ENCONTROS PRESENCIAIS.
No último ano de formação, procuramos orientar
nossos alunos a desenvolverem projetos de atuação efetiva
em sua prática profissional, a partir do conhecimento
adquirido ao longo dos três anos de curso e temos tido
ótimos resultados como, por exemplo, projetos ligados à
Universidade, ao Ministério Público, à Penitenciária, etc.
Mesmo projetos que não tenham uma vinculação a nenhuma
Instituição ou a uma prática profissional específica acabam
sendo trabalhos que agregam valores à sociedade de forma
geral.
Nossa grade curricular foi construída de forma que o
estudante tenha uma sólida formação dos principais
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conceitos desenvolvidos por Reich. Para tanto, contamos
com a presença e ativa participação do Professor Doutor
Claudio Melo Wagner e do psicoterapeuta Homero Lacreta,
referências nos estudos Reichianos no Brasil e na
comunidade da Psicologia Corporal. Aliada a essa formação
inicial, montamos uma grade que contempla os principais
conceitos da Psicanálise, sob a orientação do psicanalista
Wilson Klein. Ao longo do segundo e terceiro ano, o
currículo procura abarcar as principais linhas da Psicologia
Corporal

a

partir

de

minicursos

ministrados

por

profissionais, como Fernando Cariello, Luiza Cristina
Coltro, Sandra Martins, Silvio Camargo. O curso como um
todo tem tido boa aceitação do público e da equipe. Muitos
de nossos alunos já formados ainda frequentam as aulas com
o intuito de aprimorar seus conhecimentos. O Raiz tem se
consolidado como um lugar de trocas de experiências,
conhecimentos, de produção de saberes de forma circular e
orgânica, procurando colocar em prática os pressupostos de
Reich: “amor, trabalho e conhecimento são as fontes da vida
e deveriam também governá-la”.
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O Instituto Raiz ainda tem um papel bastante
importante na cidade de Araraquara por ser o único lugar
declaradamente

Reichiano

ou

de

prática

ligada

à

psicoterapia Reichiana e à Psicologia Corporal. Assim nos
fica a importante tarefa de transmitir este legado inovador
em nossa comunidade com o intuito de agir a partir da
prevenção e da promoção de saúde e da cura.

2. SELEÇÃO
Curso de formação básica em Psicologia Corporal.
SELEÇÃO: Por entrevista individual por SKYPE com
Susana Zaniolo Scotton, análise de currículo e carta de
interesse.
DURAÇÃO: 394 horas.
PÚBLICO-ALVO: Estudantes e profissionais de
Psicologia e de medicina, educadores, fisioterapeutas,
cuidadores e demais pessoas interessadas em assimilar os
conhecimentos da psicologia para uso da própria profissão
e/ou vida pessoal.
CERTIFICADO
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O Instituto Raiz confere certificados ao final do curso
(três anos) aos alunos que obtiverem 70% nas aulas,
participação nos Kairós e mediante a apresentação da
Monografia. Para os psicólogos, o Instituto Raiz confere o
título

de

“Psicoterapeutas

especializados

na

Corporais

abordagem

(Vegetoterapia/Orgonoterapia).

Reichianos”

clínica
Para

os

reichiana
demais

profissionais, o curso oferece a mesma formação, mas não
habilita para a prática clínica, conferindo o título de
“Terapeuta Corporal Reichiano”.
O Raiz é uma instituição registrada no Conselho
Regional de Psicologia.

OBJETIVOS:
Os objetivos específicos desta formação são: a)
conhecimento
aprofundamento

básico
da

da

psicanálise

psicanálise

freudiana;

reichiana;

b)

preparação

emocional, humanística e ética, de acordo com o
pensamento desenvolvido por W. Reich, incluindo a
compreensão da relação entre o trauma psíquico e formas
corporais e embriológicas adquiridas pela história vivida no
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corpo; c) Preparação para o trabalho em grupo; d) suporte
para inserção no mercado de trabalho e qualificação para os
profissionais já atuantes e d) capacitação de profissionais
instrumentalizados a fazer leituras analíticas na situação
profissional.

O CURSO E SUAS ATIVIDADES:
O curso é teórico e prático e o enfoque é didático e
vivencial. Ao longo do curso, diferentes atividades didáticas
são utilizadas como, por exemplo: aulas teóricas em vídeos,
aulas práticas demonstrativas, por meio de pequenos vídeos,
com exercícios corporais, supervisão em grupo com monitor
e com Susana. Workshops presenciais (Kairós) duas vezes
por ano, fora do Instituto e trabalho de conclusão de curso.

3. PROGRAMA
ESPECIALIZAÇÃO

DO

CURSO
EM

DE

PSICOLOGIA

CORPORAL – SEMI-PRESENCIAL

MÓDULOS:
1º ANO – MÓDULO I
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I.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PSICANÁLISE

a.

Sigmund Freud: o homem, o médico e o

psiquiatra.
b.

A teoria da sexualidade e a descoberta do

inconsciente.
c.

A estrutura do psiquismo humano: id, ego e

superego.
d.

Pulsão e mecanismos de defesa.

e.

Transferência e contratransferência

1º ANO – MÓDULO II
II.

FUNDAMENTOS DA PSICOTERAPIA DE W.

REICH
a.

Wilhelm Reich: o homem e o psicoterapeuta; da

Psicanálise à Psicologia Corporal.
b.

Evolução

das

descobertas

de

Reich:

da

Psicanálise à Análise de Caráter e a descoberta “do
encouraçamento”.
c.

O corpo e a Análise do Caráter – I.

d.

Análise do Caráter - II.

e.

Mecanismos do Caráter.
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f.

Transferência

e

contratransferência

na

Psicoterapia Reichiana.
2º ANOS e 3º ANOS – MÓDULO I
I.

TEORIA E MÉTODO NA PSICOTERAPIA DE

W. REICH
a.
ou

seja,

As bases do pensamento Funcional de W. Reich,
todos

os

problemas

psíquicos

têm

uma

representação somática.
b.

A função do Orgasmo e a relação com o

potencial humano.
i.

Revolução Biológica Interrompida.

ii.

Desenvolvimento da teoria do orgasmo.

c.

Vegetoterapia

d.

Organoterapia

2º e 3º ANOS – MÓDULO II
I.

PSICOLOGIA CORPORAL

a.

Fundamentos da Bioenergética

8

i.

Alexander Lowen. Conceitos e raízes

teóricas. Contribuições à teoria e práticas reichianas.
ii.
b.

Imagem; leitura e trabalhos coporais.

Fundamentos da Biodinâmica
i.

Gerda Boyesen. Conceitos e raízes teóricas.

Contribuições à teoria e práticas reichianas.
ii.

Diagnóstico

em

Biodinâmica:

personalidade primária e secundária. Couraça visceral
e psicoperistalse.
c.

Fundamentos da Biossíntese
i.

David Boadella. Conceitos e raízes teóricas.

Contribuições à teoria e práticas reichianas.
ii.

Concepção e vida uterina.

iii.

Embriologia: camadas embriológicas.

3º ANO
I.

A CLÍNICA REICHIANA

a.

Prática e manejo numa sessão de Psicoterapia

Reichiana.
b.

Prática de atendimento: as diferentes formas de

intervenção na clínica e na vida.
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c.

A visão bio-psico-social do ser humano: o

legado de Reich como uma filosofia de vida.

II.

SUPERVISÃO

E

ELABORAÇÃO

DA

MONOGRAFIA
a.

Elaboração de Monografia.

https://www.youtube.com/watch?v=gAJRcFNSzVY
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Endereço: Rua Henrique Lupo, 929, Vila José Bonifácio.
Araraquara, SP - CEP 14802 440.
Telefones: (16)3336.6375
(16)99765.7531(VIVO)
(16) 98255.4795 - (TIM)
E-MAIL: institutoraiz@hotmail.com
SITE: http://www.institutoraiz.com.br/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/instituto.raiz
TWITTER: @Institutoraiz
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