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Ementa:  

O curso visa ser uma introdução ao pensamento do psicanalista Jean Laplanche. A partir da leitura de 

seus textos principais e da compreensão dos conceitos fundamentais de seu trabalho, pretendemos abrir 

uma porta de leitura para os desdobramentos e apropriações do trabalho deste autor nas teorias críticas e 

sociais hoje, como em Judith Butler e Christophe Dejours.  
 

Programa: 

O curso visa explorar em dois eixos o pensamento do psicanalista Jean Laplanche: o primeiro 

eixo que poderíamos dizer ser o eixo de apoio ou cuidado. Neste, iremos conceituar o que é a 

teoria da sedução generalizada e a ideia de situação antropológica fundamental no pensamento 

do autor. O segundo eixo, aquele que podemos provisoriamente chamar de eixo da atribuição de 

gênero ou da identificação por, investigaremos o trabalho em torno da noção de gênero 

realizado por Jean Laplanche.  
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Observações: 
O horário de atendimento do aluno será combinado em aula, Serão realizadas duas avaliações, uma primeira 

versão na metade do curso e um trabalho final no encerramento das aulas. 
 


