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Plano de Ensino 

Curso:Curso:Curso:Curso: Psicologia  Psicologia  Psicologia  Psicologia     

Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: Fundamentos da Psicanálise  Fundamentos da Psicanálise  Fundamentos da Psicanálise  Fundamentos da Psicanálise     

Período Letivo: 2018 Série: 2ª Obrigatória (X)     Optativa (   ) 

CH Teórica: 80 CH Prática: 0 CH Total: 80 

Obs.: 

 

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

GeraisGeraisGeraisGerais: Apresentar os fundamentos históricos e epistemológicos da teoria psicanalítica. 

Proporcionar ao aluno a compreensão da concepção da Personalidade humana a partir 

das principais teorias psicanalíticas. 

EspeEspeEspeEspecíficos:cíficos:cíficos:cíficos:    

- Apresentar o conceito de personalidade e as delimitações deste campo de estudo. 

- Conhecer o histórico da psicanalise, identificando os principais fatos que influenciaram 

seu desenvolvimento; 

- Compreender os fundamentos gerais e discutir as principais teorias psicanalíticas da 

personalidade; 

- Delimitar os modelos de aplicação dessas teorias aos diversos campos da psicologia. 

 

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

-Concepções sobre teoria da personalidade: alternativas sobre o Homem; estrutura, 

processo, desenvolvimento e mudança de personalidade; substratos para diferentes 

modelos diagnósticos; formas alternativas de conceber saúde/doença mental. 

Apresentação dos fundamentos históricos e epistemológicos da teoria psicanalítica. 

Pressupostos da teoria, da técnica e da investigação científica no campo da Psicanálise. 

Estudo dos conceitos articulados ao método psicanalítico e à ética da psicanálise. 

Principais perspectivas teóricas psicanalíticas da personalidade. Compreensão das 

experiências humanas contemporâneas à luz da produção psicanalítica atual. 

III III III III ----    Descrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de Ensino    

I - Estudo introdutório às teorias da personalidade  

    - Teoria da personalidade e história da psicologia 

    - Delimitação do campo 

    - Critérios de comparação e avaliação de modelos de teoria da 

personalidade 

 II - Teoria psicanalítica de Freud 

    - Histórico, visão de homem, sociedade, ciência, teoria e métodos de 

pesquisa; 

1º BM 
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    - Determinismo psíquico, motivação inconsciente, impulsos; 

    - Concepções sobre saúde /doença mental e mudança da personalidade; 

    - Avaliação crítica e progressos recentes. 

III – Jung e Psicologia Analítica 

- Histórico  

- Principais conceitos 

-  A psicologia analítica: métodos e técnicas.  

2º BM 

VI – Reich e a Psicologia do Corpo 

- Histórico  

- Principais conceitos 

- Bioenergética  

3º BM 

V - Os principais desenvolvimentos da psicanálise 

 - Os psicanalistas culturais: Adler, Fromm e Horney. 

VI – Bion e a teoria do Pensar 

- Modelo evacuativo e modelo gestacional 

4º BM 

IV IV IV IV ----    TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)    

Relacionar os principais conceitos freudianos e as características pessoais dos alunos.  
 

Assistir o filme e fazer uma análise crítica (e abordando conceitos Junguianos presentes no 

filme: Nise - No coração da loucura. 
 

Escrever um texto dissertando sobre as principais ideias de Reich sobre couraças, 

relacionando-as as próprias personalidades em suas potencialidades e dificuldade.  
 

Resumo comentado de um texto relacionado a Bion, Horney, Adler ou Fromm. 
 

V V V V ----    Atividades de NivelamentoAtividades de NivelamentoAtividades de NivelamentoAtividades de Nivelamento    

Textos dissertativos a partir de fragmentos da obras estudadas no bimestre. E discussões 

em sala de aula para que os alunos se habituem a expressar as ideias conceituais dos 

autores através de suas próprias palavras além de relaciona-los à realidade. 

VI VI VI VI ----    Atividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e Pesquisa    

Pesquisa em biblioteca sobre as obras de Psicanalise constantes do acervo. 
 

Discutir o filme Cisne Negro que será assistido em sala de aula, relacionando-o aos 

principais conceitos da teoria junguiana.  
 

Busca de artigos científicos sobre Reich em sites com artigos indexados e discussão em sala 

de aula do material encontrado. 
 

Busca de artigos científicos sobre a prática da teoria de Bion na psicologia, através de sites 

com artigos indexados e discussão em sala de aula do material encontrado.    
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VII VII VII VII ----    Procedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e Aprendizagem    

Aulas expositivo-dialógicas com ou sem exigência de leitura prévia de textos. 

Promoção de rodas de conversa e debates entre as/os estudantes. 

Atividades de produção textual a partir dos temas discutidos. 

Pesquisa bibliográfica. 

Estudos de caso e resolução de situações-problema.  

Utilização de materiais heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, músicas, cinema) 

e textos literários. 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    

Nos termos regimentais – Capítulo IV, por meio de provas, seminários e atividades intra 

ou extra-classes, de forma constante e reflexiva. 

IX IX IX IX ----    Bibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia Básica    

Schultz, Duane P.; Schultz, Sydney Ellen. Teorias da Personalidade.Teorias da Personalidade.Teorias da Personalidade.Teorias da Personalidade. 3ª Ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2016. 

FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da personalidade.Teorias da personalidade.Teorias da personalidade.Teorias da personalidade. São Paulo: Harper&Row, 2002. 

FREUD, S. Obras psicológicas completas.Obras psicológicas completas.Obras psicológicas completas.Obras psicológicas completas. São Paulo: Cia das letras, 2016. 

X X X X ----    Bibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia Complementar    

BION, W. R. Elementos de psicanálise Elementos de psicanálise Elementos de psicanálise Elementos de psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 2004. 

FREUD, S.  Além do princípio do prazer. In Obras psicológicas completas de Sigmundpsicológicas completas de Sigmundpsicológicas completas de Sigmundpsicológicas completas de Sigmund    

FreudFreudFreudFreud, Vol.23. Rio de Janeiro: Imago, 1990. 

FREUD, S. Projeto para uma Psicologia Científica. InInInIn    Obras psicológicas completas de Obras psicológicas completas de Obras psicológicas completas de Obras psicológicas completas de 

Sigmund FreudSigmund FreudSigmund FreudSigmund Freud,,,, Vol.1. Rio de Janeiro: Imago, 1990. 

HALL, C.S., & LINDZEY, G. Teorias da PersonalidadeTeorias da PersonalidadeTeorias da PersonalidadeTeorias da Personalidade. São Paulo: EPU, 2008. 

HORNEY, K. A personalidade neurótica do nosso tempo.A personalidade neurótica do nosso tempo.A personalidade neurótica do nosso tempo.A personalidade neurótica do nosso tempo. Tradução de Otávio Alves 

Velho. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

JUNG, C. G. Os arquétipos e o inconsciente coletivoOs arquétipos e o inconsciente coletivoOs arquétipos e o inconsciente coletivoOs arquétipos e o inconsciente coletivo.  Perrópolis, RJ : Vozes, 2000. 

RAPAPORT, C. R. (Org.). Teorias da personalidade Teorias da personalidade Teorias da personalidade Teorias da personalidade em Freud, Reich e Jungem Freud, Reich e Jungem Freud, Reich e Jungem Freud, Reich e Jung.... São Paulo: 

EPU, 1984. 

REICH, W. Análise do CaráterAnálise do CaráterAnálise do CaráterAnálise do Caráter. São Paulo: Martins Fontes, 1989.  

XI XI XI XI ----    ProfessorProfessorProfessorProfessor    

Daniela Maria Maia Veríssimo 

 


