
 
 

 
 

 

 

 

GRUPO DE ESTUDOS: INTRODUÇÃO À OBRA DE NISE DA 

SILVEIRA 

 

Convite para participar do grupo de estudos: Introdução à obra de Nise da Silveira. 

 

 

Segundo Marco Lucchesi, “quando Nise da Silveira publicou Imagens do Inconsciente, a 

psiquiatria tradicional foi abatida sem piedade. Foi um marco. Um livro extraordinário, 

de uma singularidade tal que causou espanto e admiração. Fruto de anos e anos de intensa 

pesquisa, escrito numa prosa exemplar, as imagens perturbaram, pela rara e estranha 

beleza. Era uma denúncia total, sem meias palavras. [...] A biografia em lugar do caso. E 

o psiquiatra assumindo a condição de coautor ou de leitor, atento às vozes de seus antigos 

hóspedes compulsórios, silenciados por terríveis expedientes”. (Luiz Carlos Mello) 

Coordenação:  

João Furtado - Nº ordem: 8819 

Psicólogo especialista em Psicologia clínica e da saúde. Especialista em Psicologia 

Analítica. Mestre especialista em Psicologia clínica e da saúde. Atua no SNS/Aces Alto 

Ave - Portugal desde 2006. Coordenador de grupos de estudos em psicologia analítica. 

Psicoterapeuta e Supervisor clínico de orientação analítica. 

http://www.psicologojoaofurtado.com 

 

http://www.psicologojoaofurtado.com/


 
 

 
 

 

 

 

 

Ilka Medrado - Nº ordem: 24615 

Psicóloga clínica especialista em Psicologia Analítica. Mestre e Doutora em Psicologia 

Cognitiva especialista em processos de desenvolvimento e aprendizagem. Formadora 

certificada pelo IEFP - F721817/2021. 

Aula inaugural com a presença de Claúdia Brasil - CRP05/13097 

Membro didata do IJRJ/AJB/IAAP e Membro Analista titular da Sociedade espanhola de 

Psicologia Analítica (SEPA). Arterapeuta. Membro fundadora da AARJ e da AAMA. 

Trabalhou durante muitos anos com a Nise da Silveira e foi diretora da Casa das 

Palmeiras. Coordenou o teatro terapêutico da Casa das Palmeiras. 

https://claudiabrasil.com 

Data de início: 19/10/2022  

Encerramento: 03/05/2023 

Total: 14 encontros (os encontros acontecem quinzenalmente às quartas-feiras – 20:00hs 

às 22:00hs conforme calendarização) 

Local: Plataforma Zoom 

Investimento: 15,00 euros por encontro. Pagamento integral: 200 euros. 

Inscrições: coletivojunguiano@gmail.com  

Contato adicional: Whatsapp: (+351) 930542797 

Visite nossa página: www.coletivojunguiano.com  
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