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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Processos Simbólicos, Subjetividade e Cultura Código: HP617 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Processos simbólicos na subjetividade: sonho, criação artística e dinâmica da 

personalidade. Processos simbólicos na cultura: mito, religião e dinâmica sócio-cultural. 

Ideologia, sagrado e cultura. Alienação e mudança cultural. 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 

do COVID-19 e considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas 

e síncronas serão propostas a seguir. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

1. Apego: vinculo e intersubjetividade. Modelos mentais de apego, segurança , apego 

desorganizado – (Di Bartolo, 2016, pp1-47) 

2. Desenvolvimento em Psicologia Analítica e a constituição da função transcendente 

e reflexiva: processo de individuação, regressão, psicologia infantil simbólica, 

imagens e fantasias da infância. (Main, 2005, pp. 1-42) 

3. Arquétipos, função transcendente, símbolo e função reflexiva. (Knox, 2004) 
OBJETIVO GERAL 

Processos simbólicos na subjetividade: sonho, criação artística e dinâmica da 

personalidade. Processos simbólicos na cultura: mito, religião e dinâmica sócio-

cultural. Ideologia, sagrado e cultura. Alienação e mudança cultural. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conceituar  Apego e seus desdobramentos . Modelos mentais de apego, e apego 

desorganizado  

• Refletir sobre suas implicações na  intersubjetividade 2. Desenvolvimento em 

Relacionar o sistema de apego com a função transcendente, o processo de 

individuação e a  regressão 
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• Mapear as implicações do sistema de apego com relação as imagens arquetícos 

e os processos simbólicos e imaginais na cultura e na sociedade 

• Avaliar a regressão do ponto de vista da coletividade implicando em ideologia, 

alienação e restrição do sagrado 

• Levantar possibilidade de mudança cultural a partir da atuação dossímbolos e da 

função transcendente 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Dinâmica básica de cada aula 

1. Envio antecipado do texto referente ao tópico da aula em pdf e disponibilizado no 

Google Drive. 

 

2. Apresentação de vídeo / vídeo-aula cerca de 60 min no Youtube pelo canal do  

grupo de pesquisa em Psicologia Analítica (Estudos em Psicologia Analítica PR) 

com link disponível na programação e enviado aos alunos.  

 

3. Debate on line via Google Meet nos horários da disciplina 

 

4. Fechamento por atividade enviada on line ou formulário eletrônico enviado aos 

Alunos. 

a) sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contatar 

o docente e os monitores da disciplina. As atividades que comprovam 

frequência deverão ser enviadas exclusivamente através deste email até as 12h 

da sexta-feira de cada semana. Os encontros semanais ocorrerão através de 

equipe formada no Google Meet/ Sala de aula (Processos Simbólicos, 

Subjetividade e Cultura 2020 01 remota 2020 Código da turma s2niv5i). Os 

textos recomendados estarão disponíveis no G Drive da disciplina. Quando o 

estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um email relatando a 

dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as 

atividades e conteúdos sejam repassados para o mesmo. 

b) modelo de tutoria: O docente e seus professores convidados realizarão as 

atividades síncronas de discussão e debate e o decente e estaá disponível no 

horário da disciplina para responder à dúvidas sobre os textos recomendados e 

as atividades. 

c) material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no 

). Os textos recomendados estarão disponíveis no G Drive da disciplina e 

disponibilizados no G Drive. . Os links para Filmes e vídeos serão colocados no 

material da disciplina. 

d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para 

cursar esta disciplina é necessário acesso a plataforma GOOGLE, registro na 

plataforma MOODLE, email pessoal registrado na ufpr acesso regular a 

internet. 
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e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem 

utilizados pelos discentes: durante a primeira semana de aulas os tutoriais para 

cada tipo de atividade será oferecido (Como ler e resumir os textos 

disponibilizados?, Guia prático para fazer uma resenha crítica.) As dúvidas e 

dificuldades poderão ser resolvidas através de email, durante o chat da turma 

com o monitor e em horários previamente agendados de encontros virtuais. 

f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência 

somente será realizado através de entrega de atividades semanais: resenhas de 

textos abordados na atividade síncrona e preenchimento de formulário 

eletrônico on line. 

g) Indicação do número de vagas:  50 vagas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

1. Participação nas aulas  

2. Respostas das atividades on line  

3. Atividade de produção textual 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Di Bártolo (2016), I. El apego Cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos 

Clínica, investigación y teoria. Buenos Aires: Lugar Editorial. Pp 1-49. 

Main, R. (2005)- Childhood Re-imagined images narratives developmente in 

analyttical psychology. New York : Routledge. 

Knox, Jean. (2004). From archetypes to reflective function. The Journal of analytical 

psychology. 49. 1-19. 10.1111/j.0021-8774.2004.0437.x.  

 

Oaklander, Violet. Descobrindo crianças : abordagem gestáltica com crianças e 

adolescentes. São Paulo Summus, 1980. Pp 15-35 e 69-84.  

Whitmont, E. A busca do Símbolo: Conceitos Básicos de Psicologia Analítica. Rio de 

Janeiro: Cultrix, 2006. Pp. 235 -280.. .  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

Cambray, J. and Carter L. (2004). Analytical Psychology: Contemporary perspectives 

in Jungian analysis. New York: Brunner-Routledge.  

DALBEM, J. X.; DELL’AGLIO, D. D. Teoria do apego: bases conceituais e 

desenvolvimento dos modelos internos de funcionamento. Arquivos Brasileiros de 

Psicologia, v. 57, n. 1, p. 12-24, 2005. 
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GAMBINI, Roberto. O espelho índio: os jesuítas e a destruição da alma indígena. Rio de 
Janeiro: Espaço e Tempo, 1988 

HILLMAN, James; VENTURA, Michael. Cem anos de psicoterapia e o mundo está cada 
vez pior. São Paulo: Summus, 1995. 

JUNG, Carl Gustav. O eu e o inconsciente. Petrópolis, RJ: Vozes, 1982. 

JUNG, C. G.. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 

 

Professor da Disciplina: CARLOS AUGUSTO SERBENA 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): caserbena@gmail.com 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   ELAINE CRISTINA SCHMITT RAGNINI 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
ESTRUTURA REMOTA 
16 ENCONTROS DE DUAS HORAS AULA – 100m 1h40m 
 
Dinâmica básica de cada aula 

• Envio antecipado do texto referente ao tópico da aula. 

• Apresentação de vídeo / vídeo-aula cerca de 60 min no Youtube pelo canal do 
grupo de pesquisa em Psicologia Analítica (Estudos em Psicologia Analítica 
PR) 

• Debate on line via Google Meet 

• Fechamento por atividade enviada on line ou formulário eletrônico. 
 
 

Avaliação 

• Participação nas aulas 

• Respostas das atividades on line 

• Atividade de produção textual  
 

PROGRAMAÇÃO 

Encontro 01-  10 AGO 

 Video – aula – Estrutura da disciplina, Processo de avaliação. Visão geral do curso e do 
campo. Relação entre a Fenomenologia, Humanismo e Psicologia 

Encontro 02 -  assincrono 
Fundamentos epistemológicas da fenomenologia e existencialismo  (50 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2XPHjSYBfw 
Fenomenologia e existencialismo – Franklin Leopoldo e Silva 
Debate – vídeo aula  

Angerami – Camon, V. Psicoterapia existencial . Säo paulo: pioneira. 1993.  Pp. 57-70. 
 
Encontro 03 – 17 AGO 
Implicações da fenomenologia e do existencialismo para a Psicologia 
Video-aula 
As grandes linhas da psicologia existencial humanista: americana e europeia (Teixeira)  
Vídeo – aula 
 
Encontro 04 -  assíncrono 
Three Approaches to Psychotherapy II (1977) Carl Rogers (50 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=UOXQqevUjyk 
As grandes linhas da psicologia existencial humanista: americana e europeia (Teixeira)  
Vídeo aula 
 
A Abordagem centrada na pessoa de C. Rogers: 
 
Encontro 05 -  24 ago  
Emergência como terceira força no campo da psicologia norte-americana: especificidade, 
fundamentos epistemológicos e concepção de sujeito 
Vídeo - aula 
Rogers, C. Tornar-se pessoa. Ed. Martins Fontes, 1979 (p.3 a 103) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2XPHjSYBfw
https://www.youtube.com/watch?v=UOXQqevUjyk
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Encontro 06 – assincrono 
O conceito de Tendência Atualizante  
Vídeo-aula 
Rogers, C. Tornar-se pessoa. Ed. Martins Fontes, 1979 (p.3 a 103) 
 
Encontro 07 – 31 ago 
Características essenciais ao desenvolvimento humano 
Vídeo aula 
Rogers, C. Tornar-se pessoa. Ed. Martins Fontes, 1979 (p.3 a 103) 
 
Encontro 08 – assincrono 
Filme Gênio Indomável – debate 
A  relação humana sob a ótica humanista 
Desenvolvimento da personalidade  
Video aula 
Rogers, C. Tornar-se pessoa. Ed. Martins Fontes, 1979 (p.3 a 103) 
 
Encontro 09 -  10 set 
A  relação humana sob a ótica humanista 
Desenvolvimento da personalidade  
Video aula - debate 
 
Encontro 10 – assincrono 
Características da psicoterapia sob a perspectiva rogeriana 
Sylvia: The Struggle for Self-Acceptance | Saybrook University 
https://www.youtube.com/watch?v=l-ZdeOYwjgY 
vídeo-aula 
Rogers, C. Tornar-se pessoa. Ed. Martins Fontes, 1979 (p.3 a 103) 
 
Encontro 11 – 14 setembro 
Video-aula - debate 
Rogers, C. Tornar-se pessoa. Ed. Martins Fontes, 1979 (p.3 a 103) 
 
Encontro 12 – assincrono 
Logoterapia de Vitor Frankl: a busca de sentido 
Viktor Frankl no Programa Man Alive (1977) Legendado em Português 
https://www.youtube.com/watch?v=4B7s4AMNeEU 
Conceitos fundamentais da Logoterapia 
Vídeo-aula 
Frankl, Viktor. Em Busca De Sentido. Petrópolis: Vozes 
 
 Interlocuções 
 
Encontro 13 -= 17 set 
 Carl. Rogers e o pensamento junguiano 
Vídeo-aula 
Justo Ir. Jung prenunciador do humanismo em Psicologia 
 
Encontro 14 – 21 set  
 A Abordagem Centrada na Pessoa e as Neurociências 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ZdeOYwjgY
https://www.youtube.com/watch?v=4B7s4AMNeEU
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Vídeo-aula 
 Schore, A. Regulação precoce do cérebro direito e as origens relacionais do bem estar 
emocional (trad. Livre). Em Schore,  Allan N. The Development of the Unconscious Mind. 
New York: Norton, 2019. 
Vídeo aula 
 
Encontro 15 – assincrono 
Prática terapêutica e tecnologia 
Dr. Irvin Yalom Explains “The Evolution of Therapy” | Talkspace Future of Therapy 
Conference 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=DozICXlrvN0&t=318s 
video-aula – debate – Humanismo e tecnologia 
Yalom, Irvin D. Os  desafios  da  terapia .  Rio de Janeiro : Ediouro, 2006. Pp 1-40. 
 
Encontro 16 – 24 set 
Avaliação e fechamento 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DozICXlrvN0&t=318s

