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I. OBJETIVO: 

 

Trata-se de apresentar a teoria social imanente às elaborações lacanianas sobre a 

clínica psicanalítica, assim como o que podemos chamar de “sua consequências 

políticas”. Isto significa, compreender como reflexões clínicas articulam-se ao campo 

da crítica social e da experiência da vida coletiva. Esta articulação entre clínica e crítica 

está presente em vários momentos da experiência intelectual de Jacques Lacan, desde 

suas elaborações sobre psicologia de grupo, passando pelo empréstimo de conceitos 

de forte ressonância política até as discussões a respeito dos tipos de laços sociais e 

dos desafios da comunidade de analistas. Este curso visa desenvolver uma discussão 

de conjunto sobre esses momentos, a fim de mostrar sua organicidade e seu impacto 

no horizonte do pensamento francês contemporâneo 

 

II. CONTEÚDO: 

 

1. “A captura imaginária do sujeito”. Da existência de um problema da reificação em 

Lacan: uma leitura política da desqualificação lacaniana do imaginário como 

espaço de alienação.  

2. “A psicologia inglesa e a guerra”: por uma teoria de grupos sem líderes. O 

problema do lugar vazio do poder, o recurso posterior a teoria do significante e o 

analista como um espelho vazio. Lacan, leitor de Bion. 
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3. Gozo como conceito político: a gênese do conceito na crítica da sociedade do 

trabalho em Georges Bataille. Seu uso por Lacan, a crítica do utilitarismo  suas 

consequências políticas.  

4. Política do gozo ou produção de prazeres: Foucault como crítico da “hermenêutica 

do desejo”. Gozo, prazer e autonomia entre Foucault e Lacan. O destino da noção 

de transgressão e o problema ontológico do sexual. 

5. Uma teoria do ato e o problema da determinação da agência: acting out, 

passagem ao ato e ato analítico. Desdobramentos do problema do 

reconhecimento em Lacan.    

6. Discurso e poder: a teoria dos quatro discursos como modelo de laços sociais. O 

problema do discurso do analista ou O que pode significar um laço social no qual o 

agente é um objeto? A crítica do desejo do analista como desejo puro. Manejo da 

transferência, queda do sujeito suposto saber e os desafios da reconstituição de 

laços sociais. 

7. Usos de Lacan para uma teoria do populismo: Ernesto Laclau e o estatuto das 

identificação e a função de basteamento do significante vazio. A emergência 

populista de corpos políticos e seus limites.  

8. A crítica lacaniana do capitalismo e seus desafios clínicos: o sentido da similitude 

estrutural entre mais-valia e mais-gozar. O capitalismo como sistema de gestão do 

excesso de gozo. A lógica contábil do capitalismo e seu impacto psíquico. 

9. Deleuze e Guattari críticos das consequências políticas da teoria lacaniana do 

desejo: Por que, como dirá Lacan, “a teoria revolucionária faria por bem ser 

responsável por deixar vazia a função da verdade como causa”? 

10. O problema da organização como questão analítica. A Escola como laço social, os 

psicanalistas que só se autorizam de si mesmos e a destituição subjetiva como 

final de análise. Uma leitura política da “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre 

o psicanalista da Escola” e da “Carta de dissolução” da EFP.  
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