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OBJETIVO(S):	  
O curso “Introdução à teoria psicanalítica de Jean Laplanche” apresenta primeiramente 

as construções conceituais de Freud e os impasses com os quais esse autor se deparou, 

uma vez que são esses impasses os pontos de partida tomados por Laplanche para 

perseguir uma psicanálise que, ainda freudiana, tome Freud no “melhor dele mesmo”, a 

saber, o Freud que não recorre a desvios biologizantes como aportes de sua teoria, o 

Freud que concebe a constituição humana tendo como fundamento a primazia da 

alteridade. Esse movimento nos permitirá prosseguir à introdução dos principais 

elementos conceituais da teoria da sedução generalizada, salientando sua relação com a 

prática psicanalítica. 

CURSO	  DE	  GRADUAÇÃO	  EM	  PSICOLOGIA	  –	  VERSÃO	  CURRICULAR	  
2009/1	  

Professor(a):	  Fábio	  Roberto	  Rodrigues	  Belo	  

Ano/Semestre:	  2015/2	  

DISCIPLINA:	   Tópicos em teoria e clínica psicanalítica:  Introdução à teoria de Jean 

Laplanche	  

Assunto:	   Introdução à teoria de Jean Laplanche é uma disciplina cujo objetivo é 

estabelecer as bases para o aprendizado da obra de um dos principais autores da teoria 

psicanalítica. 	  

CÓDIGO:	  PSI070	  

Carga	  Horária:	  

60h	  
Créditos:	  4	   Classificação:	  OP	   Ênfase:	  G9	  

EMENTA:	   Introdução à teoria da sedução generalizada, de Jean Laplanche. Seu 

método de leitura e suas consequências clínicas.	  



Em suma, pretendemos neste curso introduzir os principais elementos conceituais da 

teoria da sedução generalizada de Jean Laplanche, salientando basicamente dois 

aspectos, a sedução como fundamento de um psiquismo humano, invariavelmente 

forjado na situação antropológica fundamental.	  
	  

Programa	  

I. Método	  de	  leitura	  laplancheano	  

II. Um	  exemplo	  teórico:	  o	  desvio	  biologizante	  

III. Primazia	  da	  alteridade:	  inconsciente	  e	  sexualidade	  

IV. Consequências	  clínicas	  da	  TSG	  

	  

Cronograma	  
 

Data Temática abordada Textos de referência 

09/03 

 

Apresentação do curso e do teórico 

Jean Laplanche 

Primeiras instruções sobre a 

realização dos artigos e dos 

seminários. 

Da teoria da sedução restrita à teoria da sedução generalizada.  

(Laplanche, 1988) 

16/03 

 
Método de leitura 

 

Interpretar (com) Freud 

(Laplanche, 1988) 

 

23/03 

 
Método de leitura 

A Revolução Copernicana Inacabada. 

(Laplanche, 1992) 

30/03 

 
Um exemplo teórico fundamental 

Freud e a sexualidade: desvio biologizante. 

(Laplanche, 1997) 

06/04 

 
Um exemplo teórico fundamental 

Freud e a sexualidade: desvio biologizante. 

(Laplanche, 1997) 

13/04 

 
Um exemplo teórico fundamental 

Freud e a sexualidade: desvio biologizante. 

(Laplanche, 1997) 

20/04 

 

Jean Laplanche - A interpretação 

laplancheana dos dualismos 

pulsionais em Freud ou a primazia 

do sexual em Psicanálise. 

A sexualidade e a ordem vital no conflito psíquico. (1984) 

 

27/04 A situação antropológica Novos fundamentos para a psicanálise – Introdução, cap 1 (1992) 



 fundamental segundo Jean 

Laplanche: 

1 - Da teoria da sedução restrita à 

teoria da sedução generalizada  

 

04/05 

A situação antropológica 

fundamental segundo Jean 

Laplanche: 

2 - Alteridade e realismo do 

inconsciente - o estatuto 

metapsicológico da sedução 

Novos fundamentos para a psicanálise – Introdução, cap 2 (1992) 

11/05  
Jean Laplanche – transferência do 

enigma e a tarefa clínica 

Novos fundamentos para a psicanálise – Cap 3 (1992) 

O analista como guardião do enigma: a visão de Jean Laplanche 

(Ribeiro P. C.) 

18/05 

A revolução copernicana e as 

noções de implantação e intromissão 

da sexualidade. 

 

Laplanche, Implantation, intromission. In La révolution 

copernicienne inachevée. Paris: Aubier, 1992. 

+ 

Objetivos do processo psicanalítico. (Laplanche, 1998). 

25/05  
A pulsão e seu objeto-fonte: seu destino na transferência. 

(Laplanche, 1988) 

01/06 

 
Exemplo clínico 

Francis Bacon e o pânico 

(Sigal, 2000) 

08/06 

 
 Aula de revisão para a prova final 

15/06 

 
Avaliação final  

	  

AVALIAÇÃO  

Com o intuito de contribuir com a educação dos estudantes em três diferentes áreas de 

formação, a disciplina divide seu processo de avaliação em três diferentes etapas: 

1- Formação de professores (avaliação de recursos didáticos empregados no 

planejamento e execução de seminários/aulas): 

As aulas da disciplina serão divididas entre aulas expositivas, ministradas pelo 

professor, e seminários apresentados pelos alunos. Nesses seminários, os alunos serão 

acompanhados e avaliados tanto no planejamento das apresentações quanto em sua 

execução. Assim, na semana anterior à apresentação do seminário, os alunos devem 

reunir-se com o professor para apresentar um plano de aula, explicando a maneira como 



pretendem abordar o tema a ser discutido e a bibliografia principal sugerida para a aula, 

bem como quais recursos didáticos pretendem empregar para fomentar as discussões 

sobre o tema. Além disso, devem apresentar sugestões de bibliografia complementar à 

qual recorrerão para enriquecer a assimilação do tema por parte de seus colegas.  

Os alunos também devem empreender uma articulação entre a teoria apresentada pelo 

autor e a prática clínica, aproximando uma e outra, no intuito de questionar a finalidade 

clínica dos construtos teóricos propostos pelo autor. 

O professor participa ativamente do planejamento das aulas junto aos alunos, sugerindo 

diferentes recursos didáticos, discutindo os temas, indicando bibliografias 

complementares e disponibilizando contato com profissionais da área que possam 

ajudá-los a fazer a conexão com a prática clínica, quando for necessário. 

O planejamento do seminário será avaliado em 10 pontos, sua execução em outros 25 

pontos.  

2- Formação de pesquisadores (avaliação de um exercício de produção científica): 

No início do mês de outubro, os alunos deverão entregar um primeiro resumo de artigo 

que verse sobre, pelo menos, um dos autores estudados na disciplina. Esse resumo, de 

até 5 páginas, deve conter um plano de trabalho, que descreva o assunto que eles 

desejam pesquisar e a forma como se apropriarão do(s) autor(es) a ser(em) estudado(s). 

Esse plano de trabalho servirá também como introdução ao artigo que escreverão sobre 

o tema. Portanto, precisa incluir uma breve revisão de bibliografia. (valor 10 pontos) 

Ao final do semestre, a partir da correção e possíveis indicações feitas pelo professor, os 

alunos deverão entregar um artigo com o desenvolvimento do tema inicial. Esse deve ter 

os moldes, inclusive de formatação, exigidos pela revista Psicologia USP 

(http://www.scielo.br/revistas/pusp/pinstruc.htm). Tal periódico foi escolhido com o 

objetivo de que os alunos da graduação possam entrar em contato com as normas de 

publicação de uma revista científica de circulação nacional e, caso seja do seu interesse, 

possam continuar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seu trabalho, após a 

correção final do professor, podendo, posteriormente, submetê-lo à publicação. (25 

pontos) 

3 – Formação de profissionais com domínio teórico-conceitual: 

 Avaliação teórica dissertativa a respeito dos conceitos estudados ao longo do 

semestre. (30 pontos). 

Distribuição dos pontos: 

 



Atividade avaliativa Pontos 

Seminário 
Planejamento 10 

Execução 25 

Artigo 

Plano de trabalho 

(resumo) 
10 

Esboço do artigo 25 

Avaliação Final 30 

Total 100 
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