1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
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DISCIPLINA: Tópicos especiais em processos clínicos: Paternidades
CÓDIGO: PSI069
Ofertada em: 2017/1, 6as, das 7h30 às 11h
Carga Horária: 60
Créditos: 04
Classificação: OP Ênfase: Clínica
EMENTA: Paternidade e fantasia inconsciente. Desejo assassino dos pais dirigido
aos filhos e às filhas. O cuidado do filho e da filha e a reabertura da situação
originária. Gênero e paternidades. Homoparentalidades.
OBJETIVO(S):
v Apresentar os resultados da pesquisa sobre paternidades, reunidos nos livros
Paternidades (Belo, 2016) e Íon (Belo, 2016).
v Desenvolver novas hipóteses sobre as paternidades a partir do diálogo entre
Laplanche e Winnicott.
PROGRAMA:
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30/06

Conteúdo
Introdução ao curso
O Rei Elfo: considerações psicanalíticas sobre a figura paterna
O amadurecimento de Kafka: a teoria winnicottiana aplicada à Carta
ao Pai
Direito do pai à função de cuidar: análise de “Kramer vs. Kramer”
Gênero, sexualidade e papéis sociais: leitura psicanalítica
Paternidade e desamparo em “Si le vent soulève les sables”
[Primeira metade da aula: Prof. mestrando Jhonatan Miranda]
Greve Geral
O outro na paternidade: a impossibilidade de apropriação da herança
As paternidades na adoção
Aula Profa. Doutoranda Érica Espírito Santo
Potencial clínico da paternidade para o trabalho com as construções
defensivas das identidades masculinas
Leitura comentada da peça Íon, de Eurípedes
[Bancas em João Pessoa]
Atividade Moodle 1
Íon, de Eurípedes, um “broto legal”
GT ANPEPP – São Paulo
Atividade Moodle 2
De pai(s) para filho, de filho para pai(s): traduções fantasmáticas da
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14
15

07/07
14/07

sedução generalizada no enigma das origens em Íon
Moções assassinas em “Íon”: o desejo assassino dos pais
Prova Final

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.
•

•

•

Atividade moodle 1 – 30 pontos: Escrever artigo, escolhendo um tema não
visto nos dois livros examinados na disciplina, sobre paternidades. Máximo de
10
páginas.
Usar
as
regras
da
revista
Gerais
(http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/gerais/about/submissions#author
Guidelines). Máximo de 5 componentes. Entregar arquivo .docx, via moodle,
até a data 09/06/17.
Atividade moodle 2 – 30 pontos: Reescrever o mesmo artigo da atividade
moodle 1, a partir das correções dos colegas e do professor. Manter o mesmo
grupo. Entregar arquivo .docx, via moodle, até a data 30/06/17.
Prova final – 40 pontos: prova individual, dupla ou trio, sem consulta, sobre
toda a matéria vista até a data prevista no cronograma.
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