As duas clínicas de Jacques Lacan CURSO 2

Distinguem-se, no percurso de Jacques Lacan, duas clínicas, com fundamentos,
formalizações, manejos e orientações diferentes, que estabelecem, entre si,
relações complexas. A primeira clínica, dos primeiros vinte anos de seu ensino,
corresponde a seu ‘retorno a Freud’ e às estruturas freudianas. Pode ser
caracterizada como uma clínica estrutural edípica, uma clínica do sujeito, das
modalidades do desejo, do Outro, enfim, uma clínica sob a primazia do simbólico
e do inconsciente estruturado como uma linguagem, na qual as estruturas
clínicas – neurose, psicose e perversão – aí se ordenam em torno ao pai.
A segunda clínica, elaborada nos últimos dez anos de ensino de Lacan, responde
às mudanças sofridas pelo Homem, na globalização, que exigem uma nova clínica
psicanalítica além do Édipo, uma vez que os elementos verticais orientadores da
estrutura edípica foram abalados. Pode ser caracterizada como uma clínica
borromeana, do parlêtre (loquente), do gozo, do além do Édipo, do ‘Outro que
não existe’, do sintoma indecifrado, sempre tomando como paradigma a
experiência e o encontro com o Real. O IPLA está discutindo em dois cursos
sucessivos a primeira e a segunda clínica, suas diferenças radicais e suas
inter-influências. O programa para o segundo curso é o seguinte:

A segunda clínica de Jacques Lacan
Sábado, 24 de outubro de 2009
9h00 – 10h30 – Por que Lacan precisou de uma segunda clínica?
Jorge Forbes

O homem desbussolado. O fim do saber sagrado. Todos deliramos. Freud não explica,
implica. Do sentido à conseqüência. O tempo lógico. Do raciocinar ao ressoar.
Passado se lembra, futuro se inventa. O sujeito do inconsciente e o parlêtre.
Para além de Freud e para além do Édipo. O corpo que goza. O sintoma como
acontecimento de corpo. O Outro não existe, logo, a responsabilidade. Da ficção
à fixão do real. O significante novo e a responsabilidade. Da palavra ao gesto
do analista.

10h30 - 11h00 - Intervalo para o café
11h00 - 12h00 - Uma clínica pós-edípica - Claudia Riolfi

Do Édipo freudiano ao Édipo lacaniano. Mito, estrutura e lógica. Sociedades
‘pai orientadas’ e ‘não-pai orientadas’. A metáfora paterna e a pluralização dos
Nomes-do-Pai. Uma clínica edípica: limites. Bem-estar e mal-estar na globalização.
O desejo, gozo e civilização. O Outro que não existe e o homem desbussolado.
Os novos laços sociais. Servir-se do pai; prescindir do pai. Uma clínica além do Édipo.

12h00 - 13h00 - A palavra e o corpo - Ariel Bogochvol

O sujeito lacaniano. O sujeito como efeito do significante e o corpo imaginário.
O desejo e o gozo. Mudança de paradigmas. O corpo vivo, além do significante.
O gozo como propriedade do corpo vivo. A substância gozante. O parlêtre (loquente).
Ter um corpo; ser um corpo. Corpo e organismo; korper e leib. Modalidades e
paradigmas do gozo. O corpo na clínica. Os acontecimentos do corpo. O homem,
a mulher e as fórmulas da sexuação. A palavra toca o corpo.

13h00 - 15h00 - Intervalo para o almoço

15h00 - 16h00 - Uma clínica do real - Leny Mrech

O real em Lacan em diferentes períodos. O inconsciente simbólico e o inconsciente real.
O real da ciência e o real da psicanálise. O discurso como defesa contra o real.
Linguagem e a língua. A psicose como paradigma. A Clínica irônica. Psicanálise sólida
e psicanálise líquida.

16h00 -16h30 - Intervalo para o café

16h30 - 18h00 - A felicidade no final da análise - Jorge Forbes

O que quer dizer a frase de Lacan: “Uma análise não deve ser forçada até muito longe.
Quando o analisando pensa que está feliz da vida, é o bastante”? Felicidade não é
bem que se mereça. As diferenças entre as duas clínicas, como se orientar?
Desautorizar o sofrimento padronizado. Desabonamento do inconsciente.
Inconsciente e responsabilidade.
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