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Estes três artigos foram tirados do Portal SciELO:
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 Id (paixões, vontades primitivas) 
ego (adequação desses desejos à realidade) 
Superego (Valores morais, leis)

   Neste trabalho, vamos relacionar a área da psicanálise ao
âmbito escolar, com o objetivo de compreender certas situações
que acontecem cotidianamente, a partir da visão psicanalista.
  Para começarmos, aqui está uma breve síntese sobre
psicanálise para que possamos compreender melhor:
    A psicanálise foi desenvolvida pelo famoso médico Sigmund
Freud, com o objetivo de ajudar as pessoas a compreender
melhor suas emoções e sentimentos, assim como entender o
inconsciente e como isso nos afeta no dia-a-dia.
      Além disso, esse campo de estudo empenha-se em explicar o
funcionamento da subjetividade humana, auxiliando no
tratamento de transtornos mentais.
       Tem como principais conceitos:



Algumas
contribuições da

psicanálise à
educação a partir
dos conceitos de
transferência e

discurso

  O artigo aborda tópicos ligados ao modo de agir
da criança/aluno que é fundamental se ligado à
educação. Assim, na visão psicanalista, Freud
analisa os comportamentos que correlacionam a
educação com a psicanálise. 

CONTRIBUIÇÕES DA
PSICANÁLISE À EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PARA
FREUD

  Freud também acredita que o ato de educar é
transferir um legado de pai para filho.  Desse
modo, essa transmissão de legado, saberes, etc,
transforma a criança da carne ao sujeito dentro
das normas da sociedade.

TEMÁTICA DA
TRANSFERÊNCIA

RELAÇÃO
PROFESSOR-ALUNO
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  Para Freud, impor a realidade é o intuito da
educação, fazendo com que a criança renuncie
sua impulsionada forma de agir e vire um ser
civilizado dentro do nosso universo com leis.
  O artigo também ressalta a relação pedagógica
implícita na relação humana e que a educação é
mais desenvolvida pelo laço estabelecido do que
pelo conhecimento adquirido em si.

  Após a leitura do trecho ressaltado pelo artigo,
vemos que a figura dessa ideia de transferência
pode ser substituída pelo professor, passando a
ser não somente a figura de professor. Ele passa
a ocupar a função da figura paternal (ou outra
pessoa que seja importante), criando até mesmo
uma relação afetiva.  

ESSE ARTIGO VISA ANALISAR:

Autores: Rosa Maria Marini Mariotto
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Acesso pela última vez em: Setembro de 2021 



Psicanálise e Educação: um

tratamento possível para as

queixas escolares
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A contribuição do psicanalista à aprendizagem
Modalidades de transmissão
O conceito de inconsciente
A especificidade da psicanálise ao tratar o
sujeito
Orientação psicanalista nas escolas

  Esse artigo se trata da iniciativa de uma escola em
realizar um projeto para diagnosticar e tratar das
dificuldades escolares de cunho pedagógico, sendo
utilizada como metodologia de trabalho a
conversação e orientação psicanalítica.
  O artigo ressalta:

Nádia Laguárdia de LimaRonaldo Sales de Araújo ; Eduardo Pio de Souza ; Allana Fernanda Gonçalves Dias  
Carolina Albuquerque Barbosa ; Raquel Gonçalves Silveira Alves ; Karina Maciel Nihari ; Nayara Serrano

Barcelos Marchi
Educação & Realidade

Data de publicação: out./dez. 2015
Acesso pela última vez em: Setembro de 2021 



Adolescentes, Professores e Psicanalistas: uma intervenção
clínicopolítica

  O artigo ressalta o papel dos psicanalistas nas

escolas, problematizando o não suporte desses

institutos no sentido de escutar os alunos. Sendo isso

um grande problema, tem como uma das soluções a

intervenção psicanalítica.

O QUE FAZEM OS PSICANALISTAS
NAS ESCOLAS?

O PRINCÍPIO DA ESCUTA A ESCOLA COMO UM LUGAR DE
EXPRESSÃO 

  O ato de escutar o outro, principalmente a escola

escutar o aluno, é uma tarefa que pode trazer a

solução necessária para os conflitos internos que

acontecem nas escolas. Com isso, o artigo vai mais a

fundo nesse dilema, trazendo algumas ideias para

solucionar esses conflitos.

  A escola quase sempre é vista como um local de

conflitos entre alunos, professores, pais, etc. Assim,

de acordo com o artigo, a escola pode sim ser um

lugar de acolhimento e troca de experiências. Essa é

a intenção dos psicanalistas ao atuarem no campo da

educação.

Propostas trazidas pelo artigo:
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EDUCAÇÃO PARA FREUD 

Relacionando os 3 artigos,
podemos perceber que

abordam alguns assuntos
semelhantes, como:

CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE À EDUCAÇÃO

CONCEITO DE TRANSMISSÃO

O QUE FAZEM OS PSICANALISTAS NAS ESCOLAS

ESPECIFICIDADE DA PSICANÁLISE
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Fundamental para entendermos o sentido deste trabalho
e o que todos os artigos nos trazem, para que possamos
relacionar à psicanálise.

Todos os artigos visam as contribuições que a psicanálise
pode trazer à educação.

O principal questionamento dos dois últimos artigos, e
com certeza uma dúvida que surge quando é relacionada
ao tema "Interlocução entre educação e psicanálise".

É muito abordado no artigos, além de ser algo muito
visto e aplicado no nosso dia-a-dia.

Ao contrário de outros métodos psicológicos, a
psicanálise é muito específica em tratar seus indivíduos.



Relacionando o tema "Interlocução entre educação e psicanálise" com a
disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Educação

 

Filme "Freud Além da Alma"Dificuldades empregadas na educação Aula sobre Psicanálise (Sigmund Freud)
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Relação professor-aluno Transmissão Filme "O Senhor das Moscas"
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