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DISCIPLINAS DO SÉTIMO SEMESTRE 

 

 

CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 047 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas I obrigatória 

Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

60 horas ----------------------------------------------- 

EMENTA 

Breve histórico das teorias e técnicas psicanalíticas. Os fundamentos 

conceituais 

e as técnicas psicoterapêuticas relativas à abordagem da Psicanálise, visando 

à 

aplicação prática destes conhecimentos. Teoria, método e técnica. O espaço 

analítico. Pressuposto básico e conceito específico da prática analítica: 

transferência, resistência e contratransferência. Estuda casos clínicos e utiliza 

os 

instrumentos específicos de intervenção em situações clínicas. Estrutura clínica 

básica. 

 OBJETIVO GERAL 

Compreender os fundamentos epistemológicos que geram seus conceitos 
técnicos e modos de intervenção clínica.        

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Apresentar as especificidades da teoria na direção do tratamento  no 
que concerne às estruturas clínicas: 

  -  histeria 

 -   neurose obsessiva 
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 -  fobia 

 -  psicose 

•  Introduzir a ideia freudiana de Transferência e especificar seu 
lugar na direção do tratamento: 

• Distinguir os conceitos de Transferência, Repetição e 
Resistência. 

• Identificar os tipos de Transferência: positiva e negativa 
• Introduzir o conceito de “amor de transferência” 
• Conhecer as razões da regra de abstinência na prática 

psicanalítica.  
• Apresentar a ideia lacaniana de Transferência e sua relação 

com o sujeito suposto saber.  
• Distinguir os tipos de Transferência: imaginária, simbólica e real 

(Lacan) 
• Discutir os artigos técnicos de Freud sobre a direção do 

tratamento. 

METODOLOGIA 

•  
• Fóruns de discussão 
• Apresentação de casos clínicos 
• Palestra de profissional convidado 
• Apresentação de filme e/ou  documentários pertinentes para discussão 

em sala de aula. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I -  Apresentação dos casos clínicos: 

 

- “O Caso Dora “– Fragmento da análise de um caso de histeria – vol. VII (1905) 

- “O pequeno Hans” (vol. X)- Análise de uma fobia de um menino de 5 anos 

(1909) 

- O Caso Schreber” – Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de 

um caso de paranóia. (1911) – Vol. XII 

“O homem dos Lobos” – História de uma neurose infantil (1918[1014]) – vol. 

XVII 
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II -  Escritos sobre a técnica psicanalítica 

 

As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica (1910, vol. XI) 

   - Psicanálise silvestre (1910, vol. XI) 

   - A dinâmica da Transferência (1912) – vol. XII 

   - Observações sobre o amor transferencial (1914) vol. XII 

   - Transferência – Conferência XXVII – (1915-1917) Vol. XVI 

   - A Transferência. O sujeito suposto saber - um conceito lacaniano 

   - Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise (1912) – vol. 

XII                                               

   - Sobre o início do tratamento I (Novas recomendações) (1913) – vol. 

XII                                                 

   - Recordar, repetir e elaborar. (Novas recomendações II) (1914) – Vol. XII 

   - Uma dificuldade no caminho da Psicanálise (1917, vol. XVII) 

   - Linhas de progresso na terapia psicanalítica (1919[1918]) – vol. XVII 

   - Sobre o ensino da Psicanálise nas Universidades (1919[1918]) – vol. XVII 

   - A questão da análise leiga (1926, vol. XX). 

   - A técnica da psicanálise – vol. XXIII 

   - Construções em análise (1937) – vol. XXIII 

   - Análise terminável e interminável (1937) – Vol. XXIII 

- Algumas lições elementares de psicanálise (1938) – vol. XXIII 

  

III – Constituição psíquica 

     -  O Édipo freudiano 

      -  O Édipo lacaniano 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação será processual e contínua, através da qual serão observadas e 

analisadas as atividades propostas, de acordo com os seguintes critérios: 

  

- capacidade de identificar pontos comuns e divergências conceituais acerca 

da doença Mental desde a psiquiatria clássica à clínica contemporânea 

(Psicanálise). 

 

- capacidade de compreender o percurso freudiano acerca do conceito de 

neurose e da 

  estruturação do aparelho psíquico. 

- cumprimento de prazos 

- frequência: assiduidade e pontualidade 

  

Serão utilizados para avaliação dos alunos, os instrumentos: 

  

- produção oral e escrita de atividades diversificadas 

- atividades individuais e grupais 

- discussão sobre os assuntos teóricos desenvolvidos 

- elaboração de um artigo final 

  

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações atribuindo notas de 0 a 10, de 

acordo com o Regulamento da Faculdade, sendo 01 avaliação (individual) e 02 

avaliações (grupo). 

  

Serão considerados a assiduidade, o interesse e a participação do aluno em 

sala de aula, em cada avaliação. 
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