
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Psicanálise/Psychoanalysis 6 

Objectivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular unit and 
competencies to be developed 

PT 

Esta unidade curricular tem como objetivo proporcionar conhecimentos sobre os princípios 
fundamentais da psicanálise, desde a sua descoberta por Freud até à modernidade psicanalítica. 
Procura-se mostrar, neste percurso, como o objetivo clínico da psicanálise encaminhou a teoria para a 
compreensão dos processos mentais. Procura-se também discutir e refletir sobre as implicações 
epistemológicas da psicanálise nas ciências que estudam o homem. 

No final desta unidade curricular, os estudantes deverão estar aptos a conceptualizar os modelos de 
compreensão sobre o funcionamento mental, do ponto de vista psicanalítico. Deverão ainda 
desenvolver uma reflexão crítica sobre alguns aspetos da experiência humana, em particular a sua 
capacidade de autoria e de conhecimento. Finalmente, deverão pensar sobre o contributo singular da 
psicanálise para a compreensão do homem. 

EN 

This curricular unit aims to provide knowledge about the fundamental principles of psychoanalysis from 
its discovery by Freud to psychoanalytic modernity. During the course, it will be shown how the clinical 
objective of the psychoanalysis refers the theory for the understanding of the mental processes. It is 
also aimed to discuss and reflect on the epistemological implications of psychoanalysis in the sciences 
that study the man. 

At the end of this curricular unit, students should be able to conceptualize the models of understanding 
about mental functioning, from the psychoanalytic point of view. They should also develop a critical 
reflection on some aspects of human experience, in particular their capacity for authorship and 
knowledge. Finally, should think about the unique contribution of psychoanalysis to the understanding 
of man. 

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

1. Teoria psicanalítica.

1.1. Nascimento e evolução histórica da psicanálise. 

1.2. A metapsicologia. 

1.3. Modelos da mente e origens e desenvolvimento do mundo interno. 

1.4. Mecanismos de defesa e processos comunicacionais internos. 

2. A técnica psicanalítica e principais aplicações terapêuticas.

2.1. A psicanálise de crianças e a psicanálise de grupos. 

3. A psicanálise e outros campos do saber.



EN 

1. Psychoanalytic theory.

1.1. Birth and historical evolution of psychoanalysis. 

1.2. Metapsychology. 

1.3. Models of the mind and the origins and development of the inner world. 

1.4. Defense mechanisms and internal communication processes. 

2. The psychoanalytic method and main therapeutic applications.

2.1. Psychoanalysis of children and psychoanalysis of groups. 

3. The psychoanalysis and other fields of knowledge.




