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PLANO DE TRABALHO 

ATC  PSICANÁLISE, VIOLÊNCIA E SOCIEDADE  

RESPONSÁVEL LUCCA SOUTO MACHADO RIBEIRO DO NASCIMENTO 

CÓDIGO GRDDIRATCE6489 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO TODOS NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

O curso propõe discutir quais contribuições a Psicanálise pode fornecer para melhor compreendermos a sociedade e 
o Direito. Dessa forma, a ideia central é refletir e discutir acerca do comportamento humano, de como ele se relaciona 
em sociedade, e de como o Direito tentará regular essas relações por ele feitas. Em todas as aulas, existirão casos 
práticos, que irão fornecer concretude aos conceitos, para que as discussões ultrapassem o campo teórico e revelem 
aplicações práticas. Assim, o aluno sempre será encorajado a refletir, por conta própria e para além destes casos, 
acerca das aplicações das discussões de sala à prática jurídica profissional.  

OBJETIVOS 
O objetivo do curso é apresentar conceitos e temas multidisciplinares, com enfoque na psicanálise,  que podem ser 
úteis ao exercício do Direito, em especial ao Direito Penal. Trata-se de aprofundar a interdisciplinaridade, discutindo 
o Direito e a sociedade, por meio da interlocução feita entre os campos do saber abordados. 

METODOLOGIA 
Aulas com participação discente incentivada, com discussões e apresentações acerca dos conceitos fundamentais e 
suas aplicações, a partir dos textos selecionados e das exposições feitas em sala sobre os temas. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

X 
Outras: Aprender conceitos estudados na criminologia, na Psicanálise e em outras matérias correlatas,  para a melhor 
compreensão da relação entre Direito e Sociedade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Apresentação do curso - A teoria social da Psicanálise 

2 Violência, Identidade e Psicanálise 

3 Mal-estar na civilização 

4 Estudos sobre a Perversão Social 

5 Crimes que não podemos punir, nem perdoar 

6 Lawfare 

7 Neoliberalismo e o sofrimento psíquico contemporâneo 

8 O que é normal e o que é patológico?  

9 Modos de vida contemporâneos e Depressão 

10 Memórias de um doente dos nervos - O Juiz que, ao virar Ministro, despertou sua paranoia 

11 Folie à Deux - Respostas do Direito Penal aos casos de Paranoia 
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12 A interpretação de sonhos confinados - reflexos sociais da pandemia 

13 Totem e tabu 

14 Psicanálise na Vara de Família 

15 Funções da Psicanálise na Criminologia 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

P2: Artigo (5 páginas) acerca de algum tema que se relacione com os tópicos estudados nas aulas. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

FREUD, Sigmund. Interpretação dos sonhos. Rio Grande do Sul; L&PM, 2018. 

COSTA, Jurandir Freire. Violência e Psicanálise. Rio de Janeiro : Graal, 1984. 

 LACAN, Jacques, Escritos. Rio de Janeiro - Zahar, 1998.. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

DUNKER, Christian. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Rio de Janeiro - Autêntica, 2021. 

ZIZEK, Slavoj. Violência. São Paulo: Boitempo, 2014.  

DUNKER, Christian. Sonhos confinados. Rio de Janeiro - Autêntica, 2022.  

FREUD, Sigmund. O mal-estar na sociedade.  

LACAN, Jacques. Seminário 04. Rio de Janeiro - Zahar, 1995. 
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