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EMENTA 
Introdução à teoria da técnica que dá suporte à clínica psicanalítica. A construção do 
método psicanalítico propriamente dito. A conceituação de transferência em seu tripé: 
sugestão, resistência e repetição. O manejo transferencial e a condução do trabalho 
clínico pelo analista: associação-livre, atenção flutuante e interpretação. Apresentar 
os conceitos de compulsão à repetição, perlaboração e transformação psíquica. 
Correlacionando-os à condução do trabalho clínico e os mecanismos de defesa e as 
resistências do id, do ego e do superego, os quais implicam na noção de construções 
em análise como um instrumento clínico para além da interpretação. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à 
pandemia do COVID-19 e considerando a Res. 65/20 do CEPE. Atividades 

semanais assíncronas e síncronas serão propostas a seguir. 

OBJETIVOS 
 

GERAL: Apresentar conceitos básicos da técnica e da ética na clínica psicanalítica. 
ESPECÍFICOS: Os alunos devem ser capazes de entender o trabalho clínico da psicanálise 
tal como proposto por Freud e por alguns de seus mais importantes seguidores sob a égide 
de seus conceitos fundamentais: o inconsciente, a pulsão, a transferência e a 
resistência/repetição.   

 
 

PROGRAMA  
 

UNIDADES DIDÁTICAS: 
1) O dispositivo clínico 
2) O trabalho em transferência 
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3) Instrumentos clínicos: interpretação e construção 
4) A clínica psicanalítica e tecnologias.  

 
 
CRONOGRAMA –  
ATIVIDADES SÍNCRONAS (aulas expositivas ministradas pela plataforma RNP – quarta-
feira das 13:30 às 15:30 entre os dias 04/11/20 e 16/12/20 – total 7 semanas – 14 horas) 
 

1) Datas: 04/11 e 11/11/2020: Apresentação das condições ao trabalho analítico: 
entrevistas preliminares; tempo; dinheiro; uso do divã. Hipótese diagnóstica e 
estabelecimento do campo transferencial. Texto referência: FREUD, S. Sobre o início 
do tratamento. 

2) Datas: 18/11 e 25/11/2020: Apresentação do trabalho clínico por meio da 
transferência: modos de estabelecimento e dinâmica; as relações entre transferência, 
resistência e repetição; a presença do analista. Textos referências: FREUD,S. A 
dinâmica da transferência; FREUD,S. Observações sobre o amor transferencial.  

3) Datas: 02/12 e 09/12/2020: Apresentação dos instrumentos clínicos propostos por 
Freud para a condução do trabalho clínico: interpretação reveladora de conteúdos 
inconscientes e recalcados e as construções em análise como alternativa clínica para 
lidar com elementos primitivos irrepresentáveis. Textos referência: FREUD,S. 
Recordar, repetir e elaborar. FREUD,S. Construções em análise.  

4) Data: 16/12/2020: Discussão sobre as possibilidades de uma clínica psicanalítica 
transcorrida com o auxílio de aparatos tecnológicos, tais como computador e 
celulares, em ambiente remoto. Textos referência: FIGUEIREDO, L. C.  A virtualidade 
do dispositivo de trabalho psicanalítico e o atendimento remoto: uma reflexão em três 
partes; NAGEM, C. Atendimento psicanalítico em tempos de quarentena. 

 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS (atividades domiciliares – totalizando 16 horas) 

1) Filme: A Princesa Marie (2 horas);  
2) Documentário: Um encontro com Lacan (1 hora);  
3) Mesas redondas:  

A) discussão sobre atendimentos online promovido por psicanalistas da Federação 
Brasileira de Psicanálise. (1 hora) 

B) Os objetivos do tratamento psicanalítico IV – Profs Gilberto Safra e Renato Mezan; 
Partes 1 e 2. Produção IP/USP. (2 horas) 

4) Relatórios parciais: (em grupo de cinco, os alunos devem responder cada um dos 
questionários e enviá-los ao email da disciplina psicanaliseclinicanadja@outlook.com 
– totalizando 10 horas)  
  
a) Questionário sobre Filme (2 horas); 
b) Questionário sobre o documentário (2 horas) 
c) Questionário sobre a Mesa redonda A (2 horas) 
d) Questionário sobre a Mesa redonda B (2 horas) 

  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
 

A disciplina será ministrada por meio de atividades síncronas e assíncronas. As atividades 
síncronas comportam aulas expositivas pela plataforma RNP ao longo de 7 semanas de 
04/11/20 a 16/12/2020 (totalizando 14 horas/aula). As atividades assíncronas comportam 1 
filme, 1 documentário, 2 mesas redondas sobre clínica psicanalítica, (totalizando 6 horas),  
respostas aos questionários – relatórios parciais – que devem ser encaminhados ao email da 
turma nas datas abaixo discriminadas. (total 8 horas)  
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Tutoria: A disciplina proporá a inclusão de uma aluna do curso de pós-graduação em 
Psicologia/UFPR para fazer seu estágio em docência. Ela deverá acompanhar as atividades 
síncronas e disponibilizar duas horas semanais para assessorar os alunos da graduação, em 
horário a ser acordado no desenvolvimento das atividades assíncronas. Por fim, coordenará 
a atividade síncrona reservada à discussão dos atendimentos psicanalíticos desenvolvidos 
por meio remoto, no dia 16/12/2020.  

 
Sistema de comunicação: será disponibilizado o e-mail – 
psicanáliseclínicanadja@outlook.com para o qual os alunos poderão encaminhar 
suas dúvidas e  deverão encaminhar seus relatórios parciais, nas seguintes datas: 
 

1) questionário sobre o filme (Princesa Marie): a mesa redonda A (atendimento 
psicanalítico em ambiente remoto): até o dia 13/11/2020. 

2) questionário sobre o documentário (encontro com Lacan: até o dia 
27/11/2020. 

3) questionário sobre a mesa redonda A (Clínica  on line): até o dia 04/12/2020. 
4) questionário sobre mesa redonda B (Os objetivos do tratamento analítico): até 

o dia 11/12/2020. 
 
  

Material didático para as atividades de ensino: os pontos principais trabalhados 
ao longo das atividades síncronas serão enviados para os alunos pelo e-mail da 
turma (SIGA/UFPR), assim como o link da plataforma RNP no qual as atividades 
síncronas transcorrerão. Igualmente, por esse e-mail, os links do filme, dos 
documentários e da mesa redonda serão indicados, bem como os artigos a serem 
trabalhados. 
 
Infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: 
para cursar esta disciplina é necessário acesso à plataforma RNP e acesso regular à 
internet.  
 
Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem 
utilizados pelos discentes:  No primeiro dia de aula, a aluna da pós e a professora 
estarão disponíveis 20 minutos antes do início da atividade para solucionar problemas 
de acesso. Nas demais aulas, dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através 
de email (psicanaliseclinicanadja@outlook.com), durante o chat da RNP e com a 
aluna da pós em seus horários de estágio em docência previamente agendados. 
 
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.  
 
Indicação do número de vagas:  25 vagas 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Cada questionário valerá 100,0 pontos e a nota final será a média simples entre eles.  
EXAME FINAL: 18/12/2020 – alunos com nota inferior a 70,0. (2 horas) 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1) FIGUEIREDO, L. C. (2020). A virtualidade do dispositivo de trabalho psicanalítico e o 
atendimento remoto: uma reflexão em três partes. Cadernos de Psicanálise (CPRJ), 
Rio de Janeiro, v. 42, n. 42, p. 61-80. 
 

2) FREUD, S. (1913). Sobre o início do tratamento. (Novas recomendações sobre a 
técnica da psicanálise I). E.S.B. Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 
 
 

3) FREUD, S. (1912). A dinâmica da transferência. E.S.B. Vol. XII. Rio de Janeiro: 
Imago, 1989. 

 
4) FREUD, S. (1914). Observações sobre o amor transferencial. (Novas recomendações 

sobre a técnica da psicanálise III). E.S.B. Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 
 

5) FREUD, S. (1914). Recordar, repetir e elaborar. (Novas recomendações sobre a 
técnica da psicanálise II). E.S.B. Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 
 

6) FREUD, S. (1937). Construções em análise. E.S.B. Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 
1989. 
 
 

7) NAGEM, C. (2020). Atendimento psicanalítico em tempos de quarentena. São Paulo: 
Aller editora. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 5 títulos) 
 
 
 

1) FREUD, S. (1895). A psicoterapia da Histeria. E.S.B. vol. II. Rio de Janeiro: Imago, 
1989. 

2) FREUD, S. (1905). Fragmentos da análise de um caso de Histeria; Posfácio. E.S.B. 
vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 

3) FREUD, S. (1905 [1904]). Sobre a Psicoterapia. E.S.B. vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 
1989. 

4) FREUD, S. (1920). Mais Além do Princípio do Prazer; cap. III. E.S.B. vol. XVIII. Rio 
de Janeiro: Imago, 1989. 

5) FREUD, S. (1937). Análise Terminável e Interminável. E.S.B. vol. XXIII. Rio de 
Janeiro: Imago, 1989. 

6) FREUD, S. (1940 [1938]). Esboço de Psicanálise. E.S.B. vol. XXIII. Rio de Janeiro: 
Imago, 1989. 

7) WINNICOTT, D. W. Os objetivos do tratamento. (1965). Os objetivos do tratamento 
psicanalítico. In O Ambiente e os processos de maturação. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1983.   

 

LINKS DE ACESSO: 

Filme Princesa Marie:  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flacanempdf.blogspot.com%2F20

20%2F02%2Ffilme-princesa-marie-princesse-

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flacanempdf.blogspot.com%2F2020%2F02%2Ffilme-princesa-marie-princesse-marie.html%3Fm%3D1&amp;data=02%7C01%7C%7C0b801f0065d948b3997508d8679dfe05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637373275548132001&amp;sdata=dSihrJW4OiOX0iqeeQoaQFWyP2pV42zAncRz2xEOTr0%3D&amp;reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flacanempdf.blogspot.com%2F2020%2F02%2Ffilme-princesa-marie-princesse-marie.html%3Fm%3D1&amp;data=02%7C01%7C%7C0b801f0065d948b3997508d8679dfe05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637373275548132001&amp;sdata=dSihrJW4OiOX0iqeeQoaQFWyP2pV42zAncRz2xEOTr0%3D&amp;reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flacanempdf.blogspot.com%2F2020%2F02%2Ffilme-princesa-marie-princesse-marie.html%3Fm%3D1&amp;data=02%7C01%7C%7C0b801f0065d948b3997508d8679dfe05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637373275548132001&amp;sdata=dSihrJW4OiOX0iqeeQoaQFWyP2pV42zAncRz2xEOTr0%3D&amp;reserved=0


marie.html%3Fm%3D1&amp;data=02%7C01%7C%7C0b801f0065d948b3997508d8679dfe05%7C84df

9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637373275548132001&amp;sdata=dSihrJW4OiOX0iq

eeQoaQFWyP2pV42zAncRz2xEOTr0%3D&amp;reserved=0 

 

Documentário Encontro com Lacan: https://www.youtube.com/watch?v=9Xvfb8mpp18 

Mesa redonda atendimentos on line: 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_ckN-

A_PoDs&amp;data=02%7C01%7C%7Ce72fd68276c249e6a9af08d8679d7973%7C84df9e7fe9f640afb4

35aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637373273324850553&amp;sdata=PZfAUxJ%2BAc%2FnTlZ6brgyklpd

kG6LhCuiy%2BO%2Bvqo35aM%3D&amp;reserved=0  

Mesa redonda – Os objetivos do atendimento psicanalítico – IV – patês 1 e 2 – acesso pelo 

título, no YouTube. 

Professor da Disciplina: Nadja Nara Barbosa Pinheiro 
 

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

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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