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UNIDADE CURRICULAR ELETIVA:	

 
Psicanálise, Educação e Política	

Carga Horária Total da UC: 75 hs	

Professor(a) Responsável: 	

Prof. Dr. Daniel Revah	

Profa. Dra. Mariana Inés Garbarino (Substituta)	

 

Contato:	

daniel.revah@unifesp.br 	

marianaigarbarino@gmail.com  
garbarino@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020	 Semestre: 2º SEMESTRE	

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação	

 

OBJETIVOS	

Possibilitar aos estudantes: 
- o conhecimento de conceitos básicos do campo da psicanálise presentes nas obras de Freud e Lacan; 
- o estudo e discussão de questões relacionadas com o campo da educação escolar a partir da psicanálise; 
- a análise e discussão de dimensões da cultura contemporânea na sua relação com a educação e o registro 
inerente à política, a partir de autores cujas reflexões tomem como referência o campo conceitual da 
psicanálise.	

 

EMENTA	

Freud referiu-se em sua obra a três ofícios impossíveis: psicanalisar, educar e governar. Esta Unidade 
Curricular propõe tratar sobre essa impossibilidade partindo das concepções freudianas sobre o psiquismo 
para avançar em direção às proposições de Lacan sobre o sujeito do desejo. Busca-se assim, num primeiro 
momento, discutir determinados conceitos básicos do campo da psicanálise para, num segundo momento, 
tratar sobre questões específicas da educação escolar e certas dimensões da cultura contemporânea 
inseparáveis da educação, mas que também nos remetem ao âmbito propriamente político. Essas questões e 
dimensões serão estudadas e discutidas tendo em vista a natureza da impossibilidade que a psicanálise 
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destaca e que define a própria condição humana.	

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	

• Uma introdução à psicanálise.	

• Inconsciente, saber e conhecimento.	

• O processo de constituição subjetiva.	

• Educação, infância e escola.	

• A psicanálise, a cultura contemporânea e a política. 	
 

METODOLOGIA DE ENSINO 	

• Atividades Síncronas:	
 

Encontro síncrono pelo Google Meet: quinta-feira das 14.30h às 16.30 h (vespertino)	
	
Apresentação expositiva e dialógica para discussão e reflexão com base nos textos selecionados.	
 
 

• Atividades Assíncronas:	
 

- Atividades de Leitura de textos de autores clássicos e contemporâneos.	
 	

- Atividade Prática: realização do trabalho final. Escolha de um tema abordado na UC para realizar uma 
análise teórico-conceitual à luz dos textos lidos.	

	
 

• Disponibilização de Material:	
 
Plataforma do moodle/googleclassroom da UC onde serão disponibilizados:	

• pdfs de artigos, textos, imagens e materiais complementares diversos	
• links de vídeos disponíveis no Youtube (situações do cotidiano escolar e debates presentes 

na mídia)	
 

AVALIAÇÃO: 	

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”	
	
Avaliação processual e contínua considerando os diferentes momentos síncronos e assíncronos da UC: 
leitura e discussão dos textos, síntese conceitual do referencial teórico e articulação com situações do 
cotidiano escolar, elaboração e apresentação do trabalho final articulando as diferentes instâncias do 
curso.	
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DOCENTES PARTICIPANTES 	

Nome	 Origem (Curso)	 Titulação	 Regime de Trabalho	 Carga Horária	

Daniel Revah	 Pedagogia	 Doutor	 D/E	  

Mariana Inés Garbarino	 Pedagogia	 Doutora 	 Substituta	 40	


