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EMENTA  
 
O curso oferece alguns textos metodológicos básicos para pesquisa de 
questões da psicanálise e sociedade. Visa oferecer espaço para elaboração da 
escrita de capítulos ou artigos referentes às teses ou dissertações. Escolherá 
textos teóricos relativos aos trabalhos e debaterá os impasses na escrita do 
texto. É indicado para aqueles que estão na etapa da redação de capítulos 
teóricos e/ou dos resultados das pesquisas. 
 
PROGRAMA 
 
1. Pesquisa em Psicanálise – discussão do programa; A edição de um resumo 

de artigo, tese ou dissertação 
2. Nogueira, Luis Carlos A pesquisa em psicanálise. In Psicologia USP. S. 

Paulo, Vol. 15, 2004 e Rosa, M. Domingues, E. O método na pesquisa 
psicanalítica de fenômenos sociais e políticos: a utilização da entrevista e 
da observação. 2009 

3. Apresentação e debate dos resumos. 
4. Apresentação dos sumários e dos capítulos teóricos com objetivos e 

bibliografia a em utilizada em cada capítulo – ênfase nos trabalhos teóricos 
5. Pesquisa teórica em Psicanálise  

a. GARCIA-ROZA. L. A  Pesquisa do tipo teórico. In: Psicanálise e 
Universidade, Revista da PUC-SP. N. 1, 1994. 

b. Mezan, R. Pesquisa teórica em psicanálise. In: Psicanálise e 
Universidade, Revista da PUC-SP. N. 1, 1994. 

c. LOUREIRO, Ines Sobre algumas disposições metodológicas de 
inspiração freudiana. In: Queiroz, E. Silva, A R. (org) Pesquisa em 
psicopatologia fundamental. São Paulo: Ed. Escuta, 2002. 

6. A clínica na pesquisa psicanalítica: Elia, L. Psicanálise: clínica e pesquisa. 
In: ALBERTI, S. e ELIA, L.(org.) Clínica e pesquisa em psicanálise. Rio de 
Janeiro: Rios ambiciosos, 2000. Souza, Edson. (A vida entre parênteses) O 
caso Clínico como ficção. In: Psicologia Clínica Vol. 12, n1, 2002. 

7. Gagnebin, JM. Verdade e memória do passado , o rastro e a cicatriz, etc in 
Lembrar, escrever esquecer. Ed. 34 

8. Dumezi La marca del caso. El psicanalista por su rastro Nueva Vision 
9. Apresentação dos capítulos clínicos: delimitação e modo de análise 
10. Discussão de capítulos ou artigos 
 
Temas 
 



FREUD, Weltanschauung  (32); no “sobre o ensino da psicanálise nas 
universidades” 19); “As resistências à psicanálise” (25) ou na Parte III do 
esboço de Psicanálise (38)  
LACAN: Meu ensino (3 conferências – 67/8); “A psicanálise: razão de um 
fracasso” (67 – Outros Escritos);ou ainda o prefácio à tese [universitária, de 
doutorado] de Anika Lemaire (70 – OE).Discurso e laço social (Seminário 17); 
A ciência e a verdade.Função da Fala e Linguagem. 
 
QUINET, A. As funções das entrevistas preliminares. In: \as 4+1 condições da 
análise. Rio de Janeiro: Ed Zahar, 2000.  
 
A transferência de Freud a Lacan: o sujeito suposto saber. In Miller, j. 1987 
Percurso de Lacan 
 
Sintoma e fantasia: Miller Percurso em Lacan, 1987. 
 
O que é um autor. Foucault 
 
ASKOFARÉ, S. (1997) O Sintoma social. In: Goldberg, Ricardo (org.) Goza!         
Capitalismo, Globalização e  Psicanálise. Salvador: Ágalma , p.164-189. 
 
SOUZA, O. (1991) Reflexões sobre a extensão dos conceitos e da prática 
psicanalítica. In: Aragão. L. T. (org.) Clínica do Social: ensaios. São Paulo: 
Escuta, p. 91-108)  
 
ZIZEK, S. O gráfico do desejo uma leitura política. In: Eles não sabem o que 
fazem. 
 


