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EMENTA
Esta disciplina visa apresentar a concepção de sujeito e inconsciente da
psicanálise que marca uma posição ética-política ao abordar fenômenos
sociais e políticos e seus efeitos no sujeito contemporâneo. A Psicanálise é
apresentada como instrumento de pesquisa e intervenção nas questões do
sujeito que insiste em incluir-se com seu sintoma e mal-estar. Pretende-se
destacar e trabalhar os recursos teórico-conceituais-éticos da Psicanálise,
desde Freud e Lacan, que mantenham o caráter subversivo aos padrões e
organizações que retiram do sujeito a palavra, incitam a soluções individuais
diante da fragmentação das redes sociais e políticas para o enfrentamento das
questões da sociedade e das pessoas e promovem segregação ou violência.
Assim pretende discutir a tensão e conflito na articulação indivíduo e
sociedade; as formulações de Freud e Lacan que elucidam a articulação
psicanálise e política; debater sobre dispositivos para prática psicanalítica extra
muros: transferência, resistência, discurso, sintoma social para fornecer
subsídios para a pesquisa psicanalítica de fenômenos sociais.
O curso tem como objetivos discutir:
 A Psicanálise e a interpretação da intolerância e da exclusão.
 A ética da Psicanálise como resposta ao mal estar na Cultura
contemporânea.
 O desenvolvimento do Capitalismo, a Ciência e a Psicanálise
 Os Quatro Discursos e o laço social
O programa terá duas unidades:
I - Psicanálise: Desejo, Ética e Cultura
II - Psicanálise, Ciência e o Mal-estar no Capitalismo
Conteúdo:
1ª aula. Introdução: Freud e o mal estar na cultura. (Miriam Debieux Rosa)
- Psicanálise: Desejo, Ética e Cultura
2ª aula. Sujeito e Desejo em Psicanálise. (Miriam Debieux Rosa)
3ª aula. Fundamentos da ética da Psicanálise. (Mauro Mendes Dias)
4ª aula. A ética do desejo. (Mauro Mendes Dias)
debatedor: Antonio da Costa Ciampa
5ª aula. Sintomas da ética. (Mauro Mendes Dias)
6ª aula. Psicanálise da Cultura. (Oscar Cesarotto)
7ª aula. Cultura e paranóia. (Oscar Cesarotto)
8ª aula. “Direitos do consumidor”. (Oscar Cesarotto)

debatedor: José Leon Crochík
II - Psicanálise, Ciência e o Mal-estar no Capitalismo
11ª aula. Os laços sociais como aspectos discursivos (Márcio Peter de Souza
Leite)
12ª aula. A Psicanálise como saída para o Mal-estar na cultura (Márcio Peter
de Souza Leite)
2) A psicanálise e a teoria do laço social
- o narcisismo como sintoma social (Lasch e Jurandir )
- a perversão como laço social
- o supereu em cena: o imperativo do gozo
A crítica ao narcisismo como laço social
- a ética da psicanálise
- a ideologia do Édipo
3) A teoria da ideologia
- a ideologia alemã
- a teoria da ideologia em geral (Althusser)
- a ideologia não tem história
- o retorno da alienação
- ideologia e inconsciente
4) Travessia para a Outra Cena
- o social e o psíquico
- a porta de entrada da ideologia no inconsciente: o ideal do eu
- a ideologia e a forma mercadoria
- a ética da psicanálise como crítica ideológica
- a ideologia do Édipo e o social
5) A ideologia interpela os sujeitos como indivíduos
- perspectiva histórica e estrutural
- o indivíduo nu
- o dinheiro como relação social
- a individualidade como ideologia
- o “extra-mundano” como ideológico
- indivíduo e sujeito
6) O sujeito
- sujeito do desejo
- o desejo e a lei: lei do mercado e lei do desejo
- o gozo como recusa à lei
- as duas “barras”: a do social e a do sujeito
- o sujeito e o ato
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