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OBJETIVOS / EMENTA 

 Tomando por base a leitura dO seminário, livro 10: a angústia, de Jacques 
Lacan, e os desdobramentos que se fizerem necessários, como por exemplo Inibições, 
sintomas e ansiedade, de Freud, A fenomenologia do espírito, de Hegel, Função e campo 
da fala e da linguagem, de Lacan, entre outros, esta disciplina objetiva pensar e discutir 
tanto os fundamentos da psicanálise quanto suas possíveis articulações com os estudos 
sobre a subjetividade, a arte e os processos educativos. Para tal, será tomada como 
dobradiça fundamental um trabalho de exploração e conjetura sobre o conceito lacaniano 
de objeto a. 
 

ITENS BÁSICOS DO PROGRAMA 
1) A implicação Lacan-Freud; 2) Bernfeld, Hegel e a questão da formação; 3) teoria, método e 
formação para a psicanálise; 4) a fantasia, a imagem especular e o processo de subjetivação; 
5) angústia, castração e desejo; 6) a angústia não é sem objeto;7) o estatuto do objeto para a 
psicanálise; 8) possíveis articulações da psicanálise com a educação, a filosofia e arte. 
 

METODOLOGIA 
 Aulas expositivas, a partir de leituras indicadas; rodas de discussão seguidas de 
apresentações; apresentações individuais seguidas de discussão; produção escrita individual.  

 
AVALIAÇÃO 

 Realizar-se-á com base na participação dos alunos nas aulas expositivas, nas leituras, nas 
discussões em grupo e, por fim, na apresentação (oral e escrita) de seu trabalho final.  
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