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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Tópicos Especiais em Psicanálise I Código: HP804 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(x) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 

03 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Temas contemporâneos em Psicanálise. 

 
 

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. Para a disciplina selecionada, modificamos as referências básicas, 

para que melhor se adequem à proposta de disciplina atual, formulada a partir de uma perspectiva 

psicanalítica freudo-lacaniana e sócio-crítica a respeito da psicopatologia das toxicomanias. Por conta 

das dificuldades e limitações referentes à pandemia, foi feita uma alteração na distribuição das horas da 

disciplina, em que as 30 horas que seriam originalmente destinadas para a carga horária semanal de 2 

horas, em 15 aulas, foram transformadas em 7 aulas síncronas de 3 horas semanais, totalizando 21 

horas, com a possibilidade de um pequeno intervalo caso necessário. As horas restantes se tornam 

aulas assíncronas, referente à atividades com filmes e documentários, para cada qual os alunos deverão 

produzir análises e trabalhos escritos, que comporão também parte da nota final da disciplina, além da 

frequência, em conjunto com a segunda atividade de avaliação. Dessa forma, a disciplina passará a ter 

suas aulas mais extensas, sendo composta também de aulas assíncronas, entretanto poderá ser 

finalizada em menos tempo, o que possibilitará tanto aos mestrandos, que já estão em vias de defender 

sua dissertação, quanto aos alunos, anteciparem a conclusão de suas atividades, sem, no entanto, 

perder em qualidade de informações e debates críticos. 

Atividades semanais síncronas e assíncronas serão propostas a seguir. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
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● Concepções sobre a patologização do sofrimento humano. História e epistemologia da noção de 

pathos e de sofrimento psíquico desde a  psiquiatria do século XIX; 

● O papel das drogas e a visão sobre o usuário de drogas na sociedade atual; 

● A constituição do aparelho psíquico em Freud, a constituição subjetiva e as propostas 

diagnósticas na teoria lacaniana; 

● A função das drogas na estrutura neurótica e na estrutura psicótica. 

● Os diferentes tratamentos disponíveis atualmente para o uso abusivo de substâncias: 

metodologias, objetivos e resultados; 

● As atuais políticas criminais, sociais e de saúde mental com relação às drogas e ao tratamento 

de usuários no Brasil. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

 

● Caracterizar a multiplicidade de funções que a droga pode ocupar dependendo da estrutura 

psíquica singular de cada sujeito, e do contexto cultural no qual está inserido. 

● Analisar os tratamentos disponíveis atualmente, suas metodologias, objetivos e resultados, 

assim como as implicações éticas e políticas da noção de cura relativa a cada um deles. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Estabelecer a relação histórica e epistemológica da noção de pathos e sofrimento com as formas 

de tratamento desenvolvidas a partir da psiquiatria do século XIX. 

● Analisar as diferentes concepções sobre o papel das drogas e as visões acerca do usuário de 

substâncias na sociedade atual. 

● Descrever o processo de constituição psíquica a partir da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. 

● Descrever o processo de constituição subjetiva, e as formas de diagnóstico psicopatológico, a 

partir da teoria psicanalítica de Jacques Lacan. 

● Identificar, articulando casos clínicos com as teorias de Freud, Lacan e outros autores 

contemporâneos, as diferentes funções que a droga pode ocupar em sujeitos de estrutura 

neurótica e psicótica. 

● Comparar os diferentes tratamentos disponíveis atualmente para o uso abusivo de substâncias 

em relação às suas metodologias, seus objetivos e resultados esperados. 

● Identificar as atuais políticas criminais, sociais e de saúde mental com relação às drogas e ao 

tratamento de usuários no Brasil. 

● Analisar a repercussão das aulas em sua formação profissional, assim como possíveis lacunas a 

serem melhoradas na disciplina.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (três horas semanais) a partir do dia 05 de 
novembro de 2020, e término na sétima semana posterior (17 de dezembro), no horário das 13h30 às 
16h30, com possibilidade de um pequeno intervalo, caso necessário. Também será composta de aulas 
assíncronas, referente à observação e análise de filmes e documentários, para os quais deverão produzir 
trabalhos escritos, compondo, em conjunto com a avaliação 04, a nota final da disciplina. 
a) sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contatar os docentes da 
disciplina. Os encontros semanais ocorrerão através de equipe formada na plataforma Google Meet.  Os 
textos recomendados serão enviados por email para os alunos ou fornecidos links para acessar os 
arquivos de forma virtual. 
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, o mesmo em relação às assíncronas. 
 
b) material didático para as atividades de ensino: Textos, links para filmes e vídeos serão 
disponibilizados por email. 
 
c) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar esta disciplina é 
necessário acesso a plataforma Google Meet e acesso regular à internet. 
 
d) 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. As dúvidas e 
dificuldades poderão ser resolvidas através de email, durante o chat da turma com os docentes e em 
horários previamente agendados de encontros virtuais. 
 
e) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência das aulas síncronas 
será realizado a partir da presença e permanência na plataforma virtual, e o controle referente às aulas 
assíncronas será verificado mediante a apresentação dos trabalhos escritos estipulados para cada um 
dos filmes e documentários propostos (Avaliação 01, 02 e 03), os quais, se não entregues, ocasionarão 
ônus em frequência (3h/a cada) e em nota (15% da nota final cada). 
 
f) indicação do número de vagas:  20 

 
 
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações foram pensadas buscando mensurar a apreensão, pelos aprendizes, das principais 

aprendizagens objetivadas. Serão realizadas devolutivas de cada uma das avaliações em um tempo 

destinado para isso, após as correções, para que seja possível a retomada de alguns assuntos que 

possam ter ficado pendentes sobre os conteúdos passados em aula (sistema de feedback), e também o 

debate sobre as questões trazidas pelos alunos a partir disso. As atividades de avaliação 01, 02 e 03 

comporão, cada uma, 15% da nota final da disciplina, enquanto os 55% restantes serão destinados à 

avaliação 04, a qual deve ser entregue material escrito e apresentado em sala de aula para discussão e 

debate. 

 

● Atividades 01, 02 e 03: Individualmente, produzir uma reflexão acerca de obras de artes 

cinematográficas com a temática do uso de drogas relacionando com as teorias psicanalíticas de 

Freud, Lacan e de outros autores acerca da constituição psíquica e da psicopatologia das 

toxicomanias, para serem entregues uma a cada semana a partir da data da proposição da 
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atividade.  Recomendações: “Réquiem para um sonho”, “Feliz Natal”, “Despedida em Las 

Vegas”, “28 Dias”, “Diário de um adolescente”, “Eu, Christiane F”, “Vinícius de Moraes”, 

“Trainspotting”, “Gata em teto de zinco quente”, “Meu nome não é Johnny”, “Heleno” e “Elis”. 

Proposição das atividades de avaliação: 05/11/2020. Entregas: 19/11/2020, 26/11/2020, 

03/12/2020. Devolutivas: 26/11/2020, 03/12/2020, 10/12/2020. 

 

 

● Atividade 04: Em grupos de até 3 pessoas: analisar e produzir uma reflexão crítica acerca de 

uma forma de tratamento disponível atualmente no Brasil, a ser apresentada para os colegas em 

sala de aula. Deverá descrever brevemente suas metodologias, objetivos e resultados 

esperados, a partir do que seria uma possível cura, assim como as suas implicações éticas e 

políticas. Exemplos: CAPS-AD, Comunidades terapêuticas, clínicas privadas de internação, 

internação em hospitais gerais, hospitais-dia, etc. Proposição da atividade de avaliação: 

03/12/2020. Entrega, apresentação e debates: 17/12/2020. 
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Professor da Disciplina:  Prof. Dra. Maria Virgínia Filomena Cremasco com os estagiários de Docência 
em Psicologia I: Robson dos Santos Mello e Diego Scheidweiler Ferreira. 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): mavicremasco@gmail.com, 
diegoscheid@live.com (41) 9 9871-0584, psicmello@uol.com.br (41) 9 9666-2500. 
 
 

Assinatura: __ ___

___ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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

CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 

 

Data: 05/11/2020 

Aula 01: Alinhamento e apresentações. A relação histórica e epistemológica da noção de pathos 

e sofrimento com as formas de tratamento desenvolvidas a partir da psiquiatria do século XIX. 

Métodos: Apresentação da ementa e dos objetivos, introdução e tutoria à utilização das 

plataformas virtuais, apresentação oral de cada aluno, realização de roda de conversa e debate 

para introdução sobre o tema. Aula expositiva com apresentações acerca da passagem histórica 

entre a Psiquiatria Clássica de Clérambault, a Psicanálise de Freud até a Psiquiatria 

contemporânea presente no DSM V. Proposição das atividades de avaliação 01, 02, 03. 

 

Data: 12/11/2020 

Aula 02: As diferentes concepções sobre o papel das drogas e visão que se tem do usuário de 

substâncias na sociedade atual.  

Métodos: Debates com os alunos sobre suas próprias concepções acerca das drogas e dos 

usuários, e debates sobre os diferentes discursos existentes atualmente sobre isso. 

 

Data: 19/11/2020 

Aula 03: O processo de constituição psíquica a partir da teoria psicanalítica de Sigmund Freud e 

seu enlace teórico no tocante à temática das drogas: as duas tópicas. O processo de constituição 

mailto:mavicremasco@gmail.com
mailto:diegoscheid@live.com
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subjetiva, e as formas de diagnóstico psicopatológico, a partir da teoria psicanalítica de Jacques 

Lacan. Entrega da atividade de avaliação 01. 

Métodos: Aulas expositivas sobre as teorias de Sigmund Freud do funcionamento do aparelho 

psíquico a partir da primeira tópica e da segunda tópica, assim como as teorias metapsicológicas 

das pulsões. Aulas expositivas sobre o processo de constituição subjetiva, sobre as estruturas 

psíquicas e também sobre as teorias a respeito do desejo, do circuito pulsional e do gozo.  

 

Data: 26/11/2020 

Aula 04: As diferentes funções que a droga pode ocupar em sujeitos de estrutura neurótica e 

psicótica, a partir de uma articulação entre as teorias psicanalíticas de Freud e de Lacan com 

casos clínicos. Devolutiva da atividade de avaliação 01 e discussão. Entrega da atividade de 

avaliação 02. 

Métodos: Divisão em grupos para debate sobre casos clínicos de neuróticos, de experiência 

própria e presentes na literatura, e articulação com as teorias psicanalíticas de Freud e de Lacan. 

Devolutiva sobre os trabalhos produzidos, debate sobre questões dos alunos e sobre os 

conteúdos necessários de serem retomadas acerca do que já foi trabalhado em sala. 

 

Data: 03/12/2020 

Aula 05: Exposição e debate sobre os diferentes tratamentos disponíveis atualmente para o uso 

abusivo de substâncias, em relação às suas metodologias, seus objetivos e resultados. 

Proposição da atividade de avaliação 4. Devolutiva da atividade de avaliação 02 e discussão. 

Entrega da atividade de avaliação 03. 

Métodos: Aulas expositivas acerca dos tratamentos disponíveis atualmente para uso abusivo de 

substâncias, no Brasil e no mundo, como por exemplo: clínicas privadas de internação, 

comunidades terapêuticas, serviços da RAPS (CAPS-AD), hospitais psiquiátricos, clínicas-escola, 

consultórios privados de psicoterapia. Debate sobre as metodologias, os objetivos e efeitos 

esperados para cada um deles.  

 

Data: 10/12/2020 

Aula 06: As atuais políticas criminais, sociais e de saúde mental com relação às drogas e ao 

tratamento de usuários no Brasil. Devolutiva da atividade de avaliação 03 e discussão. 

Métodos: Aulas expositivas e debate acerca das políticas públicas existentes atualmente, tanto 

em relação ao aspecto jurídico e criminal sobre as substâncias e sua proibição, quanto 

considerando os aspectos sociais e de saúde mental dos tratamentos para usuários de drogas no 

Brasil. 

  

Data: 17/12/2020 

Aula 07: Entrega e apresentação da atividade de avaliação 4 e discussões sobre o tema. Avaliar 

a repercussão das aulas na formação profissional dos alunos, assim como os possíveis lacunas a 

serem melhoradas na disciplina. 

Métodos: Apresentação, debate e discussão sobre os trabalhos produzidos, e sobre os 

conteúdos necessários de serem retomadas acerca do que já foi trabalhado em sala. Roda de 

conversa e debates sobre a experiência dos alunos com as aulas. 


