
 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – VERSÃO CURRICULAR 2009/1 
DISCIPLINA: Psicanálise I 

CÓDIGO: PSI 042  
Ofertada em: 2016/1, 2as, das 7h30 às 11h10 

Carga Horária: 60 Créditos: 04 Classificação: OB Ênfase: -- 

EMENTA: O nascimento da psicanálise; introdução à metapsicologia freudiana. 
 

OBJETIVO(S): 
 
  Apresentar os conceitos fundamentais da Psicanálise: pulsão, libido, inconsciente, 

recalcamento. 
 Apresentar as primeiras teorias de Freud sobre o sonho e o sintoma. 
 Fazer trabalhar a relação entre arte e psicanálise a partir da obra de Freud. 

 

PROGRAMA: 
 

Aula Data Conteúdo 

1 07/03 Introdução ao curso 
[Distinção entre pulsão e instinto] 

2 14/03 Tipos psicopáticos no palco 

3 21/03 O poeta e o fantasiar 

4 28/03 Uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci 
(pp. 69-107) 

5 04/04 Uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci 
(pp. 107-162) 

6 11/04 Atividade Moodle  
Estudo Dirigido: Conceitos Fundamentais 

7 18/04 O motivo da escolha dos cofrinhos 
[Enviar o Resumo do Artigo] 

8 25/04 O Moisés, de Michelangelo 

9 02/05 Transitoriedade 

10 09/05 Alguns tipos de caráter a partir do trabalho psicanalítico 
(I e III) 

11 16/05 Alguns tipos de caráter a partir do trabalho psicanalítico 
(II) 

12 23/05 Uma lembrança de infância em Poesia e Verdade 

13 30/05 Atividade Moodle 
Estudo Dirigido: Gradiva 

14 06/06 Revisão Geral 
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15 13/06 Prova final 

 
30/05 - Não haverá aula (Atividade Moodle - Gradiva) 
06/06 - Revisão Geral - Monitoras 
10/06 - Entrega VIRTUAL - apenas via moodle - do arquivo .docx do trabalho final. 
13/06 - Não haverá aula - Correção dos trabalhos 
20/06 - Prova final 
27/06 - Exame Especial - 7h30 às 9h10. // Devolução das provas e dos trabalhos finais - 9h30 às 
10h30  

 
AVALIAÇÃO 

Em todas as atividades será verificada a presença de plágio. Uma linha de plágio 

implica em anulação do trabalho, sem possibilidade de nova avaliação. 

Apenas um dos membros dos grupos precisa entregar o trabalho. 

 Resumo do artigo: 05 pontos – Apresentar, em uma página, primeiríssima 

versão do artigo final. A4, Times New Roman 12, espaço 1,5 entre linhas. 
Grupos de no máximo 5, mínimo 3 alunos. O tema deve necessariamente 
versar sobre a relação entre psicanálise e arte e deve, preferencialmente, 
versar sobre as obras de artistas feministas ou sobre a temática do 
feminismo. Não deverá haver temas repetidos entre os artigos. A turma se 

responsabiliza por isso. Os alunos podem interpretar o tema visando 
explicitar criticamente a relação entre arte e psicanálise: na obra de Freud e 
também, se possível, dialogando com pesquisas mais recentes em 
Psicanálise.  Entregar, apenas via moodle (não precisa entregar impressa!) e 
impreterivelmente, no dia 18/04. 

 Estudo Dirigido 1: 10 pontos – As monitoras enviarão questões sobre os 

conceitos fundamentais da psicanálise. Entregar em 11/04. Entregar 
virtualmente, apenas via moodle, impreterivelmente, nas datas 

determinadas. Os autores do ED devem ser os mesmos do artigo. 

 Estudo Dirigido 2: 10 pontos – As monitoras enviarão questões sobre o texto 

de Freud sobre Gradiva, de Jensen. Entregar em 30/05. Entregar 

virtualmente, apenas via moodle, impreterivelmente, nas datas 
determinadas. Os autores do ED devem ser os mesmos do artigo. 

 Apresentação de texto: 10 pontos – Apresentar em grupo o tema da aula, 

marcado no cronograma. A apresentação de 50 minutos sobre o texto. Será 
avaliado: clareza da exposição, pesquisa sobre o texto, crítica ao texto, 
articulação com conceitos da psicanálise. 

 Resumo da apresentação: 05 pontos – enviar uma semana antes da 

apresentação do grupo respectivo, para todos os colegas, máximo de 2 
páginas. 

 Prova final: 30 pontos – escrita, com consulta, em dupla ou individual.  

 Artigo final: 30 pontos – Apresentação do artigo final, completo, seguindo as 

normas da APA. Entregar APENAS via moodle, em formato .doc ou .docx, 
impreterivelmente até o dia 10/06. O artigo deve ter no mínimo 10 páginas e 
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no máximo 15. As monitoras se encarregarão de encaminhar a lista das 
artistas feministas. 
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