
Curso livre

FAZENDO ALGO COM O QUE FIZERAM DE NÓS
Prof. João Telles

EMENTA

Como fazer de alguém psiquicamente saudável? Quais as conseqüências de

um ambiente despreparado para receber uma criança? Onde começa o meu

sintoma e onde acaba o sintoma do outro?

O curso tem como objetivo maior pensar o lugar subjetivo da criança no

mundo. A criança enquanto ser inconsciente e dependente e suas desventuras

relacionais. Pensar a importância do ambiente para que haja um

amadurecimento psíquico saudável, fluído e possibilitado de prazer. Afinal,

onde nossas crianças se encontram?

ESTRUTURA DO CURSO

O curso é dividido em quatro módulos (1 módulo por semana) e os alunos

contarão com o suporte de materiais e aulas assíncronas disponibilizadas pelo

Google Classroom* e com 4 encontros síncronos virtuais via zoom.

Os temas dos módulos serão:

Módulo Tema

1
O inconsciente e a criança

“O ics explicado ao meu neto”
Peter Pan

2

A criança que eu cuido e minha criança

Ambiente Outro
A casa que recebe a criança e o narcisismo
Encontro infantil

3
O(s) trauma(s) infantil

“O pequeno Hanz”
O que se dá entre a linguagem adulta e a linguagem infantil?
Crianças deprivadas



4

A professora, a criança e a escola

Como acolher?
Meu sintoma e minha reação
Qual a função do professor?

*Para acessar a plataforma do Google Classroom é preciso que o aluno tenha

uma conta de e-mail no Gmail.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Elisabeth Roudinesco – O incosciente explicado ao meu neto.

J. M.  Barrie – Peter Pan.

Sigmund Freud – Análise da fobia de um garoto de cinco anos e outros textos.

Sandor Ferenczi - Psicanálise e pedagogia, 1908.

Sandor Ferenczi – Confusão de Línguas entre adultos e crianças.

Sandor Ferenczi – Análise de crianças com adultos.

Sandor Ferenczi – Adaptação da família ao bebê.

DIA E HORÁRIO DOS ENCONTRO VIRTUAIS

Os encontros virtuais acontecerão às quintas-feiras, das 18:30h às 20:30h.

Data de início: 02/09/2021

Data do término: 23/09/2021

CERTIFICAÇÃO

Após a conclusão do curso, os alunos receberão certificado de 30 horas.

VALORES E GRUPOS DE INGRESSO

Neste curso, estamos trabalhando com três grupos de ingresso diferentes com

seus respectivos valores:



1 – Grupo A – Ampla concorrência: R$ 200,00

2 – Grupo B – Alunos ou ex-alunos da Pedagogia para Liberdade e/ou

professores das redes básicas de ensino municipal ou estadual (documento

comprobatório dessa condição deverá ser anexado ao formulário de matrícula):

R$ 150,00

3 – Grupo C – Alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e/ou

transexuais (nesse caso, carta de autodeclaração deverá ser anexado ao

formulário de matrícula): R$ 100,00

DAS VAGAS

O curso compreende um total de 34 vagas, dentre elas, 17 vagas são

destinados a alunos dos grupos A e B e 17 vagas são destinadas a alunos do

grupo C. Caso não recebamos número suficiente de inscrição para preencher

as vagas do grupo C, elas serão automaticamente redirecionadas para os

grupos A e B, e vice versa.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os alunos serão selecionados pela ordem de envio do formulário de matrícula

disponível no site devidamente preenchido.

DA MATRÍCULA

Para garantir a sua vaga neste curso basta dois passos bem simples:

1. Preencha e envie o formulário de matrícula disponível no nosso site.

2. Você receberá em até 3 dias úteis as informações sobre o pagamento.

Depois de efetuado, você estará matriculado no curso!

As inscrições poderão ser realizadas até 22/08/2021.

Para maiores informações, entre em contato conosco!
administrativo@pedagogiaparaliberdade.com

(21) 97497-7149


