
 

 
 

                                                                                                                                    
                                 

 

Seminários Abertos de Psicopatologia - LaPSuS /UNICAMP 

 

SEMINÁRIO 2021:  

A (PSICO)PATOLOGIA (DO SUJEITO) E SUAS CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS 

 

Prof. Dr. Mario Eduardo Costa Pereira 

 

 

Horário: Duas sextas-feiras por mês – 8h30 às 10h15  

 

Datas:        Primeiro Semestre - 12/03, 26/03, 09/04, 23/04, 07/05, 21/05, 11/06 e 25/06 

  Segundo Semestre – 13/08, 27/08, 10/09, 24/09, 01/10, 15/10, 05/11 e 19/11 

 

Local:  Seminários exclusivamente online, transmissão ao vivo (plataforma Google-Meet) 

 

Inscrição:   A inscrição é gratuita, devendo ser solicitada através do link 

https://forms.gle/zCmyB5q9VRvvSUst5.  

A solicitação de inscrição pode ser feita até o dia 9/3 às 18h. 

A aceitação de participação no seminário está condicionada à seleção prévia (vagas limitadas).  

A confirmação da inscrição será enviada por e-mail. 

 

Hotsite:   www.fcm.unicamp.br/fcm/lapsus 

 

 

Ementa do Seminário 2021 

 

A (PSICO)PATOLOGIA (DO SUJEITO) E SUAS CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS 

O seminário do LaPSuS/2021 buscará investigar as consequências clínicas de uma (psico)patologia 

concebida como “o estudo dos impasses subjetivos perturbando ou mesmo impedindo a realização 

possível de um sujeito singular no interior do laço social”1.  

Tomando por fundamento ético a proposição lacaniana segundo a qual “nossa justificativa, assim 

como nosso dever [enquanto clínicos], é melhorar a posição do sujeito...”2 (Lacan, 1962-63/2004, p. 

70), buscaremos examinar as incidências da (psico)patologia (do sujeito) na construção dos casos 

clínicos, na elaboração de projetos terapêuticos singularizados e na explicitação da direção e 

finalidades do tratamento para as diferentes disciplinas que se ocupam  clinicamente do sofrimento e 

do adoecer humanos. Em particular, buscaremos investigar suas consequências para se pensar a 

questão da transdisciplinariedade, tanto no nível clínico, como na elaboração de políticas públicas 

mais amplas no campo da saúde. 

Além dos seminários realizados pelo Porf. Dr. Mario E. C. Pereira, haverá, ao longo do ano, a 

intervenção de convidados, que contribuirão com suas competências especificas para o 

aprofundamento dos debates. 

 
1 PEREIRA M.E.C. (2019a), “Projeto de uma (psico)patologia do sujeito (I): Redefinição do conceito de psicopatologia 

à luz da questão do sujeito”, Rev. Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 22(4), 828-858.  

http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v22n4/1415-4714-rlpf-22-04-0828.pdf 

 
2 “Il est bien certain que notre justification comme notre devoir est d’améliorer la position du sujet”

 
- Lacan, Seminário 

10, sessão do 12 de dezembro de 1962. 
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