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Proposta do Curso: 

Entre 1986 e 1993, o filósofo italiano Giorgio Agamben foi diretor de programa do Collège 
International de Philosophie de Paris. Foi nesse período que o Collège realizou, em 1990, 
um colóquio em torno do psicanalista francês Jacques Lacan, ao qual deu o título “Lacan 
avec les philosophes” [“Lacan com os filósofos”]. Embora tenha tomado parte do colóquio 
e apresentado uma comunicação intitulada Experimentum linguae – L’expérience de la 
langue, Agamben não a enviou para a edição dos trabalhos apresentados durante o 
colóquio e que foi publicada em 1991 pela editora francesa Albin Michel, com o mesmo 
título do colóquio. Esta comunicação, que permaneceu inédita até agora, é o único texto de 
Agamben em que ele trata explicitamente de Lacan (mesmo que ele trate de muitos outros 
autores no mesmo texto). O curso que propomos pretende ser ao mesmo tempo uma 
leitura dessa comunicação inédita e uma tentativa de compreensão do lugar da psicanálise 
e, sobretudo, de Lacan, no pensamento de Agamben. Para tanto retomaremos as primeiras 
referências agambenianas a Lacan e à psicanálise ainda nos anos 1970, em obras como 
Estâncias e  Infância e História, até chegarmos aos anos 1990, em que a conferência inédita 
foi apresentada 
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