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UNIDADE CURRICULAR: PSICANÁLISE 3 Código: HP346 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) 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)  

 
A segunda tópica freudiana: o segundo dualismo pulsional. Noções de sintoma, inibição 
e angústia.  
 

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. Apresentação do segundo dualismo pulsional: o conceito de pulsão de morte. 
2. A 2a tópica freudiana: as reformulações que os conceitos de narcisismo e pulsão de 
morte impuseram à antiga tópica. 
3. Os conceitos de inibição, sintoma e angústia. 
 
Cronograma de Atividades Síncronas: 
09 aulas expositivas (04/11/20 até 02/12/20) mais uma aula reservada ao exame final 
(24/02/2021) 
MÓDULO 1- Texto : “Além do princípio do prazer (1920)” 

04/11/20- Apresentação dos conceitos de trauma e pulsão de morte:  
06/11/20-Idem 

11/11/20-Idem 

 
MÓDULO 2 – Texto: “O Ego e o Id” (1923) 

13/11/20-Apresentação da 2a tópica freudiana-  
18/11/20-Idem 

20/11/20-Idem 

 
MÓDULO 3 – Texto: “Inibição, sintoma e angústia” (1925) 

25/11/20-Apresentação dos conceitos de inibição, sintoma e angústia   
27/11/20- Idem 

02/12/20- Idem 

 
PROVA FINAL: 24 de fevereiro de 2021 (4a feira) 

 
TOTAL: 20 HORAS (10 AULAS DE 02 HORAS) 

 
MÓDULO 4 
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Atividades Assíncronas:TOTAL: 10 HORAS assim divididas: 03 atividades domiciliares, 
sendo 02 valendo 04 horas e 01 valendo 02 horas. Os pesos das atividades seguirão 
esta proporção. 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Situar os conceitos de trauma e pulsão de morte no contexto geral da 
obra freudiana.  Analisar as consequências clínicas de um mal-estar 
impossível de ser solucionado, constitutivo do sujeito do inconsciente. 
Identificar as respostas do sujeito do inconsciente ao mal estar: 
sintoma, inibição e angústia.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
O estudante deve ser capaz de determinar que razões levaram Freud a introduzir o 
conceito de pulsão de morte, quais as modificações produzidas na reformulação do 
modelo do aparelho psiquico e quais as consequências clínicas dessas mudanças.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 04 de novembro de 2020, e término em 02 de dezembro de 2020, com prova final 
dia 24 de fevereiro de 2012. Serão ministradas aulas síncronas às 4as e 6as feiras de 
13:30 hs até 15:30 hs. As atividades assíncronas serão compostas por: estudos dirigidos, 
trabalhos e vídeos previamente selecionados que os alunos deverão comentar (o guia 
para esta atividade será disponibilizado).  
a) sistema de comunicação: será disponibilizado o seguinte email específico para 
contatar o docente e os monitores da disciplina: psicanalise3rosane@gmail.com 

 As avaliações deverão ser postadas pelos alunos na plataforma Google Classroom até 
as 12:00 hs de domingo, em data prevista no cronograma. Os encontros semanais 
ocorrerão através da plataforma RNP. Os textos recomendados serão armazenados no 
Google Drive (pasta da turma no Google Classroom). 
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 irá selecionar um monitor para acompanhar as atividades 
síncronas de discussão e debate. O monitor será solicitado a realizar o acompanhamento 
dos alunos em horários de disponibilidade para responder às dúvidas sobre os textos 
recomendados e as atividades.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no Google 
Drive (pasta da turma no Google Classroom).. Os links para Filmes e vídeos serão 
colocados no material da disciplina  
 

mailto:psicanalise3rosane@gmail.com
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d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a plataforma RNP, email pessoal registrado na UFPR 
e acesso regular a internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes:  No primeiro dia de aula, o monitor e o professor estarão disponíveis   10 
minutos antes para solucionar problemas de acesso. Nas demais aulas, 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 previstas para cada um dos 
módulos da disciplina.  
 
g) indicação do número de vagas:  40 vagas 

  
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com 3 avaliações assíncronas, sob a forma de trabalho escrito. 
Cada uma destas avaliações deverá ser postada no Google Classroom, segundo o 
seguinte calendário, com intervalo médio de 01 mês entre as avaliações: 
1° Avaliação: Questionário sobre “Além do princípio do prazer” e “O ego e o Id”- 
22/11/2020 (Peso 2) 
2° Avaliação: Resenha de um vídeo (a ser indicado) -20/12/2020 – (Peso 1) 

3° Avaliação: Questionário sobre “O Ego e o Id”  e “Inibição, sintoma e angústia”-  
20/01/2021 (Peso 2) 
Exame Final: 24/02/2021 

 
 

Cada uma das avaliações será pontuada de 0-100, com pesos acima discriminados. 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

FREUD, S. Além do Princípio do Prazer [1920]. In Freud, S. Edição standard brasileira 

das obras psicológicas completas de Sigmund Freud [ESB]. Vol. XVIII. Rio de Janeiro: 

Imago, 1980. 

__________ O Ego e o Id [1923] . In Freud, S. Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud [ESB]. Vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1980.  

__________ Inibição, Sintoma e Angústia [1925]. In Freud, S. Edição standard brasileira 

das obras psicológicas completas de Sigmund Freud [ESB]. Vol. XX. Rio de Janeiro: 

Imago, 1980. 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
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É a leitura recomendada para aumentar os conhecimentos sobre determinados 
assuntos, criando a oportunidade de adentrar nas ideias de diferentes autores (mínimo 
três títulos). 
 
Freud, S. . (1919). O estranho. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud. (J. Salomão, trad., vol. 17. pp. 237-270). Rio de Janeiro, RJ: Imago, 2006..  

_________. Mal Estar na Cultura [1930] . In Freud, S. Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud [ESB]. Vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 

Monzani, Luiz Roberto.(2005). “As tópicas freudianas.” In: Fulgencio, L. & Simanke, R. T. 

(org.) Freud na filosofia brasileira. São Paulo: Escuta, p. 145-157. 

Monzani, Luiz Roberto. (1989).“Nos confins do prazer.” In: Freud: o movimento de um 

pensamento. Campinas: Unicamp, 1989, p. 143- 200. 

Vidal, E. A. (2012). A torção de 1920. In E. Vidal (Org.). Pulsão e gozo (pp. 22-28). Rio de 

Janeiro: Escola Letra Freudiana. 
 

 

 

Professor da Disciplina: ROSANE ZÉTOLA LUSTOZA 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): psicanalise3rosane@gmail.com 
Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

 
 

Cronograma: 
Atividades Síncronas: 4a e 6a feira de 13:30 até 15:30 – total de 10 aulas 

09 aulas expositivas (04/11/20 até 02/12/20) mais uma aula reservada ao exame final 
(24/02/2021) 
 
MÓDULO 1- Texto : “Além do princípio do prazer (1920)” 

04/11/20- Apresentação dos conceitos de trauma e pulsão de morte:  
06/11/20-Idem 

11/11/20-Idem 

 
MÓDULO 2 – Texto: “O Ego e o Id” (1923) 

13/11/20-Apresentação da 2a tópica freudiana-  
18/11/20-Idem 

20/11/20-Idem 

 
MÓDULO 3 – Texto: “Inibição, sintoma e angústia” (1925) 

25/11/20-Apresentação dos conceitos de inibição, sintoma e angústia   
27/11/20- Idem 

02/12/20- Idem 

24/02/2021- Exame Final 
 
TOTAL: 20 HORAS (10 AULAS DE 02 HORAS) 

 
MÓDULO 4 
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Atividades Assíncronas:TOTAL: 10 HORAS assim divididas: 03 atividades domiciliares, 
sendo 02 valendo 04 horas e 01 valendo 02 horas. Os pesos das atividades seguirão esta 
proporção. 


