
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO PSICOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Tópicos Especiais em Psicopatologia 

Fundamental 
Código: HP825 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual     (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Não há.  

Co-requisito: 

Não há. 
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)  

 
Questões atuais em Psicopatologia Fundamental. 
 

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) * 

 
A forma de ser singular - ou sintomática - que se configura ao longo do processo de 
subjetivação como uma criação psíquica; 
A Psicopatologia Fundamental; 
Fatores psicológicos da organização da subjetividade; 
Diagnóstico e medicalização; 
A noção de cura para a Psicopatologia Fundamental. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Proporcionar aos discentes conceitos básicos de Psicopatologia Fundamental: posições 
subjetivas frente ao pathos, diagnóstico clínico, direção de tratamento e cura. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Diferenciar a Psicopatologia Fundamental da Psicopatologia Geral; 

● Discutir a transdisciplinaridade na abordagem dos problemas psíquicos; 
● Examinar os conceitos de phatos, sofrimento e subjetividade na perspectiva da 

Psicopatologia Fundamental e sua fundamentação; 

● Desenvolver um conceito crítico de saúde e refletir sobre normalidade em saúde; 
● Analisar o diagnóstico clínico na perspectiva da Psicopatologia Fundamental; 

● Ampliar a compreensão dos problemas psíquicos e suas formas de tratamento; 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO PSICOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

● Analisar as noções de direção de tratamento e cura, e diferenciá-las da proposta da 
Psicopatologia Geral; 

● Proporcionar discussões de casos clínicos pela perspectiva da Psicopatologia 
Fundamental. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
 A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a 
partir do dia 20 de Janeiro de 2021, com término na sexta semana posterior (25 de 
fevereiro de 2021). Os encontro remotos (síncronos) acontecerão às quartas e sextas-
feiras, das 10:30 horas às 12:30 horas. As atividades assíncronas serão compostas por 
atividades avaliativas cujas orientações e materiais serão disponibilizados previamente.  
 
a) sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contatar o 
docente e as estagiárias em docência da disciplina, para o qual deverão ser 
endereçados as atividades assíncronas até às 23h59h do dia combinado para a 
entrega.  Os encontros semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft 
Teams. Os textos recomendados serão postados no moodle da disciplina e 
disponibilizados nos arquivos do Microsoft Teams. 
As atividades síncronas consistirão em aulas expositivas e discussões de casos, 
realizadas por meio da plataforma Microsoft Teams, com apresentação de slides (via 
compartilhamento de tela).  
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 a 
apresentação de slides utilizada em aula sejam repassados para o mesmo. 
As atividades assíncronas consistirão em exercícios disponibilizados ao final de cada 
aula (a partir do qual se fará o controle de frequência dos estudantes da disciplina) e 
em mais duas atividades avaliativas, cujas instruções serão apresentadas em aula e 
também enviadas aos estudantes pelo e-mail adotado para a disciplina. A primeira 
delas será uma atividade individual, com a elaboração de resenhas sobre um texto 
previamente disponibilizado. A segunda atividade avaliativa será realizada em duplas, 
na qual os discentes deverão responder a perguntas objetivas e discursivas. A última 
atividade assíncrona consistirá na avaliação da disciplina, conforme modelo a ser 
disponibilizado aos estudantes. 
 
b) modelo de tutoria: a tutoria será realizada pelas estagiárias em docência da 
disciplina, por meio do acompanhamento das atividades discentes síncronas e 
assíncronas, bem como pelo contato regular via e-mail com os discentes  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Artigos científicos e textos de acesso 
livre serão disponibilizados no Moodle, via e-mail e nos arquivos da plataforma utilizada 
para as atividades síncronas (Microsoft Teams), garantindo o acesso de todos os 
estudantes aos materiais utilizados. 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para 
cursar esta disciplina é necessário acesso à plataforma Microsoft TEAMS (via o e-mail 
institucional da UFPR), registro na plataforma MOODLE, email pessoal registrado na 
ufpr e acesso regular à internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
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pelos discentes: será enviado um tutorial por e-mail para acesso aos recursos 
tecnológicos anteriormente à primeira aula. As dúvidas e dificuldades poderão ser 
resolvidas através de email, durante as aulas síncronas e em horários previamente 
agendados de encontros virtuais. Reforça-se que na primeira aula da disciplina se 
explicará o modo de funcionamento da plataforma utilizada e o sistema de envio dos 
materiais para leitura e das atividades de controle de frequência (que acontecerão por 
entrega via e-mail). 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência será 
realização de forma assíncrona, por meio da entrega de exercícios domiciliares 
desenvolvidos pelas/pelos estudantes.  
 
 
g) indicação do número de vagas:  20  
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

A disciplina contará com duas avaliações: Uma atividade avaliativa (P1) discursiva, individual, 
de peso 4, e uma atividade avaliativa (P2) com questões objetivas e discursivas, realizado em 
duplas, de peso 6. Ambas as atividades avaliativas acontecerão de forma remota, devendo ser 
entregues pelo e-mail de comunicação da disciplina até às 23:59h do dia combinado para a 
entrega. O formato, critérios de avaliação e datas de entrega das atividades avaliativas serão 
apresentadas aos estudantes no primeiro dia de aula. 
 

1) Atividade/Prova 1 (P1) – valor máximo: 10 pontos 
 

2) Atividade/Prova 2 (P2) - Valor máximo: 10 pontos 
 
A nota final do aluno será composta pela média ponderada entre a nota das atividades 1 (P1) e 
2 (P2). A média mínima para aprovação será 7. 
 
A prova final (PF), no valor de 10 pontos, será uma prova objetiva. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

Berlinck, M. T. (1997). O que é Psicopatologia Fundamental. Psicologia Ciência e 
Profissão, pp.13-20. https://doi.org/10.1590/S1414-98931997000200003 
Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1ylpC7UmLJdgVK6juj_vMSH6HS-
2wxk_5/view?usp=sharing 

 

Figueiredo, A. C., & Tenório, F. (2002). O diagnóstico em psiquiatria e psicanálise. 
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 29-43. 
https://doi.org/10.1590/1415-47142002001004 
Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1KM5K2-4sNLZ0mt3M7nloTeALqi-
6OTS1/view?usp=sharing 

https://doi.org/10.1590/S1414-98931997000200003
https://drive.google.com/file/d/1ylpC7UmLJdgVK6juj_vMSH6HS-2wxk_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylpC7UmLJdgVK6juj_vMSH6HS-2wxk_5/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1590/1415-47142002001004
https://drive.google.com/file/d/1KM5K2-4sNLZ0mt3M7nloTeALqi-6OTS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KM5K2-4sNLZ0mt3M7nloTeALqi-6OTS1/view?usp=sharing
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Freud, S. (1913). A predisposição à neurose obsessiva. Em Obras Completas (Vol. 10, 
pp. 324-337). São Paulo: Companhia das Letras. 

 

Freud, S. (1913). O início do tratamento (novas recomendações sobre a técnica da 
Psicanálise I). Em Obras Completas (Vol. 10, pp. 163-192). São Paulo: Companhia das 
Letras. 
Disponibilizado em: 
 
Freud, S. (1917). Luto e melancolia. Em S. Freud, Obras Completas (Vol. 12, pp. 170-
194). São Paulo: Companhia das Letras. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/1wUF2PbKdXXjx6f1K98pqAdBf1REWMPL1/view?usp=sh
aring 
 
Freud, S. (1924). Neurose e Psicose. Em Obras Completas (Vol. 16, pp. 176-183). São 
Paulo: Companhia das Letras. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/1G_mlKedgFjcRnLE5UouoSlUel1rLBtjT/view?usp=sharing 
 
 
Freud, S. (1926). Inibição, sintoma e angústia. Em Obras Completas (Vol. 17, pp. 13-
123). São Paulo: Companhia das Letras. 
Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1cOCm881E7qEkuhvaRD1ZKWB-
yChQew4G/view?usp=sharing 

 

Freud, S. (1937). Análise terminável e interminável. Em Obras Completas (Vol. 19, pp. 
274-326). São Paulo: Companhia das Letras. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/1I2fWBiapy3HJ79cg4VqdKKHyhh_ytAlN/view?usp=sharin
g 

 

Freud, S. (1937). Tratamento psíquico (ou anímico). Em Obras Completas (Vol. 7, pp. 
267-288). Rio de Janeiro: Imago. 
Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/12P55MGS0rRS64nDQMJE3P-
PwQMgkrC1K/view?usp=sharing 
 
 
Minerbo, M. (2009). Psicopatologia psicanalítica: notas críticas. Sociedade Brasileira de 
Psicanálise, 11(1), p. 155-164. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/1MJVJyBYknj74utuVzTxN3xTYmRT5LLdA/view?usp=shar
ing 

 

Moretto, M. L. T. (2001). O que pode um analista no hospital?. São Paulo: Casa do 
Psicólogo. 

https://drive.google.com/file/d/1wUF2PbKdXXjx6f1K98pqAdBf1REWMPL1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wUF2PbKdXXjx6f1K98pqAdBf1REWMPL1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_mlKedgFjcRnLE5UouoSlUel1rLBtjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOCm881E7qEkuhvaRD1ZKWB-yChQew4G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOCm881E7qEkuhvaRD1ZKWB-yChQew4G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2fWBiapy3HJ79cg4VqdKKHyhh_ytAlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2fWBiapy3HJ79cg4VqdKKHyhh_ytAlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12P55MGS0rRS64nDQMJE3P-PwQMgkrC1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12P55MGS0rRS64nDQMJE3P-PwQMgkrC1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJVJyBYknj74utuVzTxN3xTYmRT5LLdA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJVJyBYknj74utuVzTxN3xTYmRT5LLdA/view?usp=sharing
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Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1kBLc_-
4YsgMjv1NBdz5oNSfhqZxo9Fb-/view?usp=sharing 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
APA. (2014). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5 (5ª ed.). 
Artmed. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/15PnVs0IPX_VYGEXPiQPR5vAN9pJ0yE3K/view?usp=sh
aring 
 
 
Berlinck, M. T. (1999). Catástrofe e representação. Notas para uma teoria geral da 
Psicopatologia Fundamental. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 
9-34. http://dx.doi.org/10.1590/1415-47141999001002 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/1W_qx7cj_aazMIg0wFRGa6HiZN8vUQnl_/view?usp=shar
ing 
 
 
Ceccarelli, P. (2005). O sofrimento psíquico na perspectiva da Psicopatologia 
Fundamental. Psicologia em Estudo, pp. 471-477. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
73722005000300015 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/11N3kwp6wfCqisdLRMMtbAhCVMAUiV-
s_/view?usp=sharing 
 
 
Dalgalarrondo, P. (2008). Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. São 
Paulo: Artmed. 
Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1x01-
XRos_UYfBedmsDn8n7qKMkCJE5Ba/view?usp=sharing 
 
 
Figueiredo, A. C., & Machado, O. M. (2000). O diagnóstico em Psicanálise: do fenômeno 
à estrutura. Ágora, 65-86. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/1bNbgi43S6xoNUHKBPeH2ZuLREBtWq1tH/view?usp=sh
aring 
 
 
Freud, S. (1911). Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em 
autobiografia ("O Caso Schreber"). Em Obras Completas (Vol. 10, pp. 13-107). São 
Paulo: Companhia das Letras. 
Disponibilizado em: 
 
Freud, S. (1912). Tipos de adoecimento neurótico. Em Obras Completas (Vol. 10, pp. 
229-239). São Paulo: Companhia das Letras. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/134BrofPT_Iy9ZzASClaf8mZNWENdLBYj/view?usp=shari
ng 
 

https://drive.google.com/file/d/1kBLc_-4YsgMjv1NBdz5oNSfhqZxo9Fb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBLc_-4YsgMjv1NBdz5oNSfhqZxo9Fb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PnVs0IPX_VYGEXPiQPR5vAN9pJ0yE3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PnVs0IPX_VYGEXPiQPR5vAN9pJ0yE3K/view?usp=sharing
http://dx.doi.org/10.1590/1415-47141999001002
https://drive.google.com/file/d/1W_qx7cj_aazMIg0wFRGa6HiZN8vUQnl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_qx7cj_aazMIg0wFRGa6HiZN8vUQnl_/view?usp=sharing
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722005000300015
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722005000300015
https://drive.google.com/file/d/11N3kwp6wfCqisdLRMMtbAhCVMAUiV-s_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11N3kwp6wfCqisdLRMMtbAhCVMAUiV-s_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x01-XRos_UYfBedmsDn8n7qKMkCJE5Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x01-XRos_UYfBedmsDn8n7qKMkCJE5Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNbgi43S6xoNUHKBPeH2ZuLREBtWq1tH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNbgi43S6xoNUHKBPeH2ZuLREBtWq1tH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134BrofPT_Iy9ZzASClaf8mZNWENdLBYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134BrofPT_Iy9ZzASClaf8mZNWENdLBYj/view?usp=sharing
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Freud, S. (1914). Neuroses de transferência: uma síntese. Rio de Janeiro: Imago. 
Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1VzZNFy5-
S5Z6IIU3Y6WnWfDovKGsLjw4/view?usp=sharing 
 
 
Freud, S. (1924). A perda da realidade na neurose e na psicose. Em Obras Completas 
(Vol. 16, pp. 214-221). São Paulo: Companhia das Letras. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/153c8NRMbdT1K4TvjOD5TmdayA5voxsEl/view?usp=sha
ring 
 
 
Minerbo, M. (2009). Neurose e Não Neurose: estrutura psíquica. Em Neurose e não-
neurose.        São Paulo: Casa do Psicólogo. 
Disponibilizado em: 
https://drive.google.com/file/d/1_o_rsePXmDu1PP0BvblgY0DHvp6ojcIp/view?usp=shari
ng 
 
 
Santos, M. A. (1994). A transferência na clínica psicanalítica: a abordagem freudiana. 
Temas em psicologia, (2), p. 13-27. 
Disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1MfJCrxElHyFSweVLDhZNR-_-
5Ba6iC4p/view?usp=sharing 
 

 
 
 

 

Professor da Disciplina: ________________________________________________________________ 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): __________________________________ 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA 
DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VzZNFy5-S5Z6IIU3Y6WnWfDovKGsLjw4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzZNFy5-S5Z6IIU3Y6WnWfDovKGsLjw4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153c8NRMbdT1K4TvjOD5TmdayA5voxsEl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153c8NRMbdT1K4TvjOD5TmdayA5voxsEl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o_rsePXmDu1PP0BvblgY0DHvp6ojcIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o_rsePXmDu1PP0BvblgY0DHvp6ojcIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MfJCrxElHyFSweVLDhZNR-_-5Ba6iC4p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MfJCrxElHyFSweVLDhZNR-_-5Ba6iC4p/view?usp=sharing
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CRONOGRAMA DETALHADO CICLO C 

Módulo I – Introdução à Psicopatologia Fundamental 

20/01/2021 Alinhamento. Apresentação da professora titular e das estagiárias em docência. 

Apresentação dos estudantes. Apresentação do plano de aula, avaliações, controle de 

frequência e canais de comunicação utilizados na disciplina. Tutoria sobre o uso da 

plataforma utilizada. 

22/01/2021 Introdução à Psicopatologia Fundamental. 

Leitura obrigatória: BERLINCK, M. T. O que é psicopatologia fundamental. In: 

BERLINCK, M. T. Psicopatologia Fundamental. São Paulo: Ed. Escuta, 1936/2000. 

Entre 

22/01/2021 

– 

27/01/2021 

Realização de Atividade Assíncrona com duração estimada de 2 horas. 

27/01/2021 Processo de subjetivação, desamparo e o corpo para a Psicopatologia Fundamental. 

Leitura obrigatória: Freud, S. (1926). Inibição, sintoma e angústia. Em Obras 

Completas (Vol. 17, pp. 13-123). São Paulo: Companhia das Letras. 

APRESENTAÇÃO DAS INSTRUÇÕES PARA A PRIMEIRA ATIVIDADE AVALIATIVA. 
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Entre 

27/01/2021 

– 

03/02/2021 

Realização de Atividade Assíncrona com duração estimada de 2 horas. 

29/01/2021 Diagnóstico e perspectivas medicalizantes (Psicopatologia Geral x Psicopatologia 

Fundamental). 

Leitura obrigatória: Figueiredo, A. C., & Tenório, F. (2002). O diagnóstico em 

psiquiatria e psicanálise. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 29-

43. https://doi.org/10.1590/1415-47142002001004 

Módulo II – O diagnóstico em Psicopatologia Fundamental 

03/02/2021 Neurose. 

Leitura obrigatória: Minerbo, M. (2009). Neurose e Não Neurose: estrutura psíquica. 

Em Neurose e não-neurose. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Entrega da primeira atividade avaliativa. 

Entre 

03/02/2021 

– 

05/02/2021 

Realização de Atividade Assíncrona com duração estimada de 2 horas. 

05/02/2021 Psicose. 

Leitura obrigatória: Freud, S. (1924). Neurose e Psicose. Em Obras Completas (Vol. 

16, pp. 176-183). São Paulo: Companhia das Letras. 

APRESENTAÇÃO DAS INSTRUÇÕES PARA A SEGUNDA ATIVIDADE AVALIATIVA. 

Entre 

06/02/2021 

– 

14/02/2021 

Realização de Atividade Assíncrona com duração estimada de 4 horas. 

10/02/2021 Estados-Limites. 

Leitura obrigatória: Minerbo, M. (2009). Neurose e Não Neurose: estrutura psíquica. 

Em Neurose e não-neurose. São Paulo: Casa do Psicólogo. 
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12/02/2021 Cura em Psicopatologia Fundamental. 

Leitura obrigatória: Freud, S. (1937). Análise terminável e interminável. Em Obras 

Completas (Vol. 19, pp. 274-326). São Paulo: Companhia das Letras. 

14/02/2021 Entrega da segunda atividade avaliativa. 

15/02/2021 

– 

22/02/2021 

Semana de recesso 

24/02/2021 Discussão de Casos Clínicos. 

26/02/2021 PROVA FINAL 

 

 

 


