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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Daniel Omar Perez

Doutor em Filosofia pela Unicamp e possui formação
em Psicanálise. Já fez estágios de pós-doutorado na
área de Ciências Humanas na Alemanha e EUA. É
professor de Filosofia na Unicamp.
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Apresentação do Curso
Neste curso estudaremos a interface entre as teorias psicanalíticas e a
experiência política no século XX e XXI. Mais do que introduzir o/a
estudante em conceitos da psicanálise que contribuem para a
compreensão das teses e acontecimentos políticos do nosso tempo,
trata-se de pensar com seriedade a interdependência entre sujeito e
sociedade, tomada como eixo do debate psicanalítico desde que rompe
com diversas ilusões forjadas no âmbito das tradições políticas
modernas. Sem reducionismos, o curso apresentará temas como a
sociedade e a renúncia pulsional: contra o mito do contrato social, a
repressão social e o disciplinamento: controlar o desejo da população,
a violência social e as guerras segundo Freud, a psicologia das massas
e a análise do eu, a teoria de Reich, a teoria de Fromm sobre a
liberdade, os conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte e a teoria
de Marcuse, o neoliberalismo como forma de produção de doenças e o
modelo de colonização neoliberal, as experiências das clínicas
públicas, as teses sobre identificação coletiva e o populismo, bem
como formas de auto-organização, identificação coletiva e modos
coletivos de satisfação de demandas e realização de desejos.
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Confira o que você irá aprender em cada aula no  
curso

CONTEÚDO 
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Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Aula 07 Aula 08

Aula 09 Aula 10

A repressão social, a guerra e as 
massas

O medo da liberdade Eros e Tanatos, a vida e a morte

A psicologia das massas do fascismo

Psicanálise e marxismo

A clínica com os trabalhadores Movimentos sociais e o poder popular

A colonização neoliberal da 
subjetividade

O populismo Os movimentos sociais
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