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O curso pretende ser uma introdução ao ensino de Jacques Lacan, através de uma 

abordagem dos dois primeiros volumes do seu Seminário, assim como de alguns 

escritos publicados na mesma época. Trata-se de introduzir os conceitos mais 

fundamentais do ensino de Lacan: o real, o simbólico e o imaginário, marcando a 

oposição simbólico-imaginário como aquela que domina esse momento do ensino de 

Lacan. Trata-se também de explicar o sentido do “Retorno a Freud” a que Lacan dá 

início nesses anos. Trata-se, por fim, de mostrar como tanto a construção de seus 

conceitos fundamentais como o “Retorno a Freud” que ele empreende através desses 

conceitos só foram possíveis por uma referência à linguística, à antropologia e à 

filosofia daquele momento, em outras palavras, não é possível entender o surgimento 

do ensino de Lacan sem uma compreensão do que estava em jogo no pensamento 

francês daquele período. Mas acima de tudo, o curso se pretende uma introdução ao 

estilo de Lacan, à sua maneira de pensar, falar e escrever, privilegiando, é claro, as 

relações que ele estabeleceu com a filosofia e os efeitos que o seu ensino teve sobre a 

ela. 
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