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EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO DA EDUCAÇÃO 

 

O IBFE - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores nasceu em 2013 com 

a missão de oferecer cursos que contribuam com a formação continuada de 

professores e gestores educacionais em todo o país, com um DNA pioneiro e exclusivo 

e que se resume no tripé: Futuro, Tendências e Inovação na Educação. 

 

O IBFE foi pioneiro na oferta de cursos inovadores na área de Educação e reúne um 

time de professores de alto nível, apaixonados por Educação e, principalmente, por 

Inovação na Educação.  O Instituto faz parte do Ecossistema IBFE - que foi criado 

em torno do DNA TrendsInnovation - termo criado por nós para explicitar a nossa 

crença na Inovação na Educação com a lente das tendências. 

 

1 - IBFE Instituto - Cursos de pós-graduação, cursos rápidos (Masters) e Extensões, 

com unidades físicas em várias cidades do Brasil e com Unidade Digital, onde os 

cursos acontecem 100% ao vivo e online. 

2 - IBFE Online - Plataforma com cursos online gravados, todos com o DNA Futuro, 

Tendências e Inovação na Educação. 

3 - IBFE Consultoria - Com equipe experiente e metodologias próprias, O IBFE 

Consultoria ajuda instituições de ensino a identificar as tendências de futuro da 

Educação e fortalecer a sua presença e jornada, visando crescimento e longevidade. 

 

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES 

 

“O futuro Educador será aquele que souber olhar para o futuro, identificar 

tendências e inovar na sua área de especialidade. Esta década será transformadora 

para o nosso setor e não há outro caminho para o nosso país se não for através da 

Educação”  

 

Prof. Marcelo Veras – Um dos fundadores do IBFE e coautor dos seguintes livros em 

Educação: 

 



  
 

 

Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula mais de 

30 anos de experiência em empresas de diversos setores, 

nacionalidades e portes, sendo os últimos 20 anos em 

Educação. De todo esse tempo, 80% foram dedicados a 

startups. Desde 2006, possui um estudo formal sobre 

planejamento de carreira e desenvolvimento de 

competências, estudo que já foi capa da Você S/A em março de 

2016 e gerou dois livros — Gestão de Carreira e Competências (2014) e Tempo de 

Compartilhar (2018). É também coautor de três livros em Educação - Métodos de 

Ensino para Nativos Digitais (2011), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 

4.0 (2019) - além do livro de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição 

em 2017 e 2a edição em 2019). Começou sua carreira como professor particular aos 

16 anos e é um apaixonado por Educação. 

 

 

 

  



  

  CURSO 

PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO 
 

CORPO DOCENTE 

Prof. Joster Lopes  

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

3 encontros quarta-feira das 19h às 22h30h 

Aulas ao vivo e on-line via Google Meet 

 

DATAS DAS AULAS: 

17 de agosto (quarta); 

24 de agosto (quarta) e; 

31 de agosto (quarta).  

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 144,00  

2 parcelas de R$ 72,00 ou, 

3 parcelas de R$ 48,00 

No cartão de crédito. 

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS: 

 Grupos de 04 pessoas efetivando a matrícula juntos, desconto de 10%.   

 Professores e familiares de escolas/empresas parceiras, desconto de 15% (consultar 

site/Instagram do IBFE e solicitar cupom de desconto).  

 Desconto de 10% para ex-alunos. 

Obs: Os descontos acima não são cumulativos. 

 

 

 

 

 

 

  



  

CURSO 

PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO 

 
Apesar da Psicanálise não ter estudado diretamente as suas contribuições para 

a educação, ela influenciou diversas teorias da educação, diversos pensadores 

da educação. As contribuições de Ana Freud, filha de Sigmund Freud para as 

atividades a serem desenvolvidas com as crianças de acordo com seu nível de 

desenvolvimento socioemocional, nos traz importantes contribuições para a 

relação com as crianças em todos os contextos e principalmente no ambiente 

escolar. Muitos pensadores foram influenciados pela releitura lacaniana da obra 

de Freud. Desta forma esse curso visa trazer para os educadores, as 

contribuições e reflexões à luz da Psicanálise para mediação de conflitos, 

melhoria na relação professor aluno, na construção do protagonismo e 

engajamento do aluno, na chamada para a responsabilidade no processo de 

aprendizagem por parte do aluno e da família. O curso também visa promover 

um encontro de teorias para compreenderemos melhor as fases de 

desenvolvimento de nossos alunos, e suas potencialidades em cada uma delas, 

tendo como referencial o desenvolvimento da linguagem.  

 

OBJETIVO: 

Construir subsídios teóricos e práticos a luz da Psicanálise, para que o Professor 

e o Gestor possam ressignificar suas práticas dentro da escola, proporcionando 

um melhor bem-estar nas relações.  

 

PÚBLICO ALVO: 

Professores, Equipe gestora da escola, coordenadores, terapeutas, profissionais 

da saúde, psicopedagogos e pais. 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O 

presente e o futuro da Educação exigem o uso das chamadas metodologias 

ativas, onde o aluno é colocado na posição de protagonista do seu aprendizado 

e não mais um mero expectador de aulas chatas e monótonas. O IBFE 

desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. Nele, as aulas 

são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a 

proporcionar uma experiência completa de aprendizado. A intenção é que o 



  
aluno saia de cada aula preparado para aplicar aqueles conceitos no dia 

seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que busca valorizar cada 

minuto que o aluno invista na sua formação. 

 
 

 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 
Transferência: ressignificando as relações 

na escola 
Joster Lopes 17/08/2022 

2 
Promovendo o encontro: Freud, Lacan, 
Wallon e Piaget na compreensão de quem é 
o aluno. 

Joster Lopes 24/08/2022 

3 
Da culpa a responsabilidade:  construindo o 
protagonismo no aluno 

 

Joster Lopes 
 

31/08/2022 

  
 

 

DESCRIÇÃO DAS AULAS DO CURSO 

 

AULA 1 – Transferência: ressignificando as relações na escola      

Nessa aula iremos introduzir alguns conceitos da psicanálise. Será abordado o 

fenômeno da transferência, tendo como objetivo repensar e ressignificar a 

relação professor – aluno, trazendo subsídios para o professor e o gestor 

realizar uma comunicação não violenta e desenvolver a mediação de conflitos, 

construindo um melhor clima organizacional dentro da escola com resultados 

para o processo de ensino e aprendizagem.  

 

AULA 2 - Promovendo o encontro: Freud, Lacan, Wallon e Piaget na 

compreensão de quem é o aluno  



  
O objetivo dessa aula é trabalhar os conceitos de: consciente e inconsciente. 

Estudar as fases de desenvolvimento segundo Freud e seu encontro com as 

fases de desenvolvimento segundo Piaget para uma melhor compreensão do 

aluno e promoção de uma aprendizagem significativa. Também será estudada 

a importância da afetividade no processo de aprendizagem, bem como o 

desenvolvimento da linguagem. 

AULA 3 – Da culpa a responsabilidade:  construindo o protagonismo no 

aluno. 

A partir do estudo do Caso Dora olharmos para as frustrações, a construção da 

resiliência e a vitimização. Abordar o conceito de protagonismo relacionado a 

responsabilidade e autoavaliação por parte do aluno.  

 

PROFESSOR 

 

 

 

Joster Lopes 

 

Membro do Grupo de Pesquisa Gepalle da USP 

Ribeirão Preto com pesquisas em alfabetização e 

letramento, análise do discurso Escola Francesa 

e Psicanálise (Freud e Lacan).  Palestrante na 

área de formação de Professores e Competências 

Socioemocionais. Idealizador e Supervisor do Programa Competências 

Socioemocionais e Projeto de Vida. Experiência de mais de 15 anos como 

palestrante, formador de professores e gestores. Professor da Educação 

Básica. Pesquisador em: relações humanas, relações da família com a escola, 

competências socioemocionais, metodologias ativas. Experiência como 

Professor Universitário na Graduação e Pós-graduação. Conteudista em 

Competências Socioemocionais. Coordenador Nacional do MBA em Inovação 

e Gestão de Escolas e Coordenador Local da Pós-graduação em Metodologias 

Ativas no IBFE. Consultor educacional com experiência de mais de 15 anos. 

 

 

  



  

 


