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Aula inaugural:

23/02
Entrevista de seleção:

a partir de 27/01/21

DE FREUD A LACAN:
os impossíveis na clínica
orientada pelo real

O programa do curso regular em 2021, mantendo vivo o 
desejo de transmissão do ensino da psicanálise, propõe um 
retorno aos textos freudianos e lacanianos através dos 
quatros impossíveis estabelecidos por Lacan no Seminário 
17. Visaremos delinear os vários deslocamentos realizados 
na elaboração da teoria da clínica de Freud à Lacan.

INSCRIÇÕES
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CURSO REGULAR
DE FREUD A LACAN: OS IMPOSSÍVEIS NA CLÍNICA 
ORIENTADA PELO REAL.

O programa do curso regular em 2021, mantendo vivo o desejo de 
transmissão do ensino da psicanálise, propõe um retorno aos textos 
freudianos e lacanianos através dos quatros impossíveis estabelecidos 
por Lacan no Seminário 17. Visaremos delinear os vários deslocamen-
tos realizados na elaboração da teoria da clínica de Freud à Lacan.

Conteúdo programático
MÓDULO 1:
O INCONSCIENTE COMO IMPOSSÍVEL DE GOVERNAR
Neste módulo abordaremos a invenção da psicanálise servindo-nos 
do conceito de inconsciente como bússola.  Propomos um percurso 
que inicia em Freud até a concepção lacaniana de inconsciente. 

Coordenação: Mônica Hage e Luiza Sarno

MÓDULO 2:
O IMPOSSÍVEL DO DESEJO
A releitura lacaniana da experiência clínica de Freud com as histé-
ricas norteará esse módulo, possibilitando, através do grafo do de-
sejo, uma aproximação inicial dos conceitos de sujeito, demanda, 
pulsão, Outro e fantasia. 

Coordenação: Aléssia Fontenelle e Marcelo Veras

MÓDULO 3:
O IMPOSSÍVEL DE ENSINAR 
O que a psicanálise ensina? Como ensiná-lo? O real da experiência 
clínica evidencia um impossível de ensinar, pois se refere a algo que 
não se inscreve na dimensão simbólica ou imaginária. Este módulo 
propõe se aproximar desse indizível através dos conceitos de pul-
são, repetição e a noção de gozo em Lacan.
Coordenação: Luiz Felipe e Marcela Antelo

MÓDULO 4: O IMPOSSÍVEL DE ANALISAR
Nosso percurso finaliza abordando a clínica e seus impasses, 
enfatizando a concepção de sintoma e transferência no decorrer 
do ensino de Freud à Lacan. 

Coordenação: Fátima Sarmento e Iordan Gurgel

INFORMAÇÕES:
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• Duração: 9 meses
• Horário semanal: terça-feira das 19h30 às 21h00.
• Aula inaugural: 23/02
• Entrevista de seleção: a partir de 25/01/21
• Valor da matrícula: 150,00
• Curso aberto a estudantes universitários e profissionais de 

nível superior
• Investimento: 320,00 mensal 

Ensino on-line: as aulas serão realizadas pelo Zoom. Quando as au-
las puderem voltar ao modo presencial, manteremos a transmissão 
pela internet para os participantes que não puderem comparecer 
ao IPB.

VAGAS LIMITADAS.
Inscrição: https://forms.gle/64axRfMR25uR25Jz9
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