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Instituto de Psicanálise Virginia Leone Bicudo – SPBsb 

Disciplina: Formação Continuada – 2º semestre/2021 

Subjetividades contemporâneas e relações amorosas 

Coordenação: Almira Rodrigues – membra associada da SPBsb 

Duração: oito seminários – periodicidade quinzenal – 5as feiras - 20h30 - 22h 

 

Ementa:  

Esta disciplina busca fornecer subsídios para uma reflexão sobre subjetividades 

contemporâneas e relações amorosas e suas conexões. As relações amorosas, 

enquanto uma modalidade de relação afetivo-sexual, são conformadas a partir 

da “autoconstituição” do sujeito amoroso via “eleição” do objeto amoroso. Este 

processo, construído reciprocamente entre as partes, de forma intra e 

intersubjetiva, é marcado pelas experiências com os objetos originários e pelo 

contexto sociocultural (dimensão transubjetiva). No percurso de subjetivação, os 

condicionantes corporais, psíquicos e socioculturais se entrelaçam produzindo 

especificidades relacionais e histórias singulares.    

 

Programação: 

 

1º seminário – 12/08/2021 

Apresentação da coordenadora e das pessoas participantes. Apresentação e 

discussão do Programa da Disciplina. Conversa sobre a temática na clínica 

das/dos participantes.    

 

2º seminário – 26/08/2021 

Relações entre individualismo contemporâneo e mal-estar subjetivo - pânico e 

depressão enquanto expressões do desamparo. 

  

Garcia, Claudia Amorim, & Coutinho, Luciana Gageiro. (2004). Os novos rumos 

do individualismo e o desamparo do sujeito contemporâneo. Psychê, 8(13), 125-

140. Recuperado em 20 de junho de 2021, de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

11382004000100011&lng=pt&tlng=pt. 

 

3º seminário – 9/09/2021 

Formas de subjetivação contemporâneas e características emergentes a partir 

da Geração Y (Millennials). 

 

Verzoni, André, & Lisboa, Carolina (2015). Formas de subjetivação 

contemporâneas e as especificidades da geração Y. Revista Subjetividades, 

Fortaleza, 15(3), 457-466, dezembro. Recuperado em 21 de junho de 2021, de 

https://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/5118 

 

4º seminário – 23/09/2021 
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Diversidade sexual e de gênero a partir de perspectivas psicanalíticas e 

conexões com teoria Queer.   

a) Leite, Rodrigo Lage (2020). Os ruídos intermináveis da festa: capital mito- 

simbólico e designação de gênero. Calibán, 18 (2).   

b) Cunha, Eduardo Leal. (2013). Sexualidade e perversão entre o homossexual 

e o transgênero: notas sobre psicanálise e teoria Queer. Revista EPOS, 4(2), 

00. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-

700X2013000200004&lng=pt&tlng=pt. 

 

5º seminário – 14/10/2021 

Modalidades de relação amorosa (simbiose, dominação, parceria), processos 

psíquicos correspondentes e gênero. Relações entre amor, poder e gênero.   

  

Rodrigues, Almira (2017) - Psicanálise e gênero nas relações amorosas na 

contemporaneidade. In Cândida Sé Holovko e Cristina Maria Cortezzi (org.) 

Sexualidades e gênero: desafios da psicanálise (p. 67-78). São Paulo: Blucher.  

 

Alkolombre, Patricia (2020). Sobre el amor, el poder y el género en los vínculos. 

Trabalho apresentado no XIV Diálogo Latinoamericano Intergeracional entre 

Hombres y Mujeres. Comitê Mujeres y Psicoanálisis de la IPA/Cowap. México. 

No prelo.    

 

6º seminário – 28/10/2021 

Mecanismos de domínio e submissão nos relacionamentos sociais versus  

intersubjetividade e reconhecimento mútuo, a partir de Jessica Benjamin.   

 

Cintra, Elisa Maria de Ulhoa (2018). Dominar, submeter-se, libertar-se: Jessica 

Benjamin e os laços de amor. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, 24 (3), 686-

704, dezembro. Recuperado em 22 de junho de 2021, de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/per/v24n3/v24n3a03.pdf  

 

7º seminário – 11/11/2021 

Dimensões intra e intersubjetiva no encontro amoroso; apaziguamento e 

excitação nas relações amorosas.   

  

Belo, Fábio; Marzagão, Lúcio (2011). Sobre o Amor.  In Fabio Belo (Org.), Sobre 

o amor e outros ensaios de psicanálise e pragmatismo - Psicanálise e 

Humanidades – V. 1 (p. 9-34). Belo Horizonte: Ophicina de arte & prosa.  

Recuperado em 21 de junho de 2021, de https://www.fabiobelo.com.br/wp-

content/textos/sobreoamorcompleto.pdf                  

 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-700X2013000200004&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-700X2013000200004&lng=pt&tlng=pt
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8º seminário - 25/11/2021 

Debate de filme sobre a temática, a ser escolhido a partir de indicações das/dos 

participantes.   

 

Bibliografia Complementar 

 

Bauman, Zygmunt (1997). O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Traduzido por Luís 

 Carlos Fridman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.   

_______________ (2000). Modernidade Líquida. Traduzido por Plínio Dentzien. 

 Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.   

_______________ (2003). Amor Líquido: Sobre a Fragilidade dos Laços  

Humanos. Traduzido por Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge  

Zahar Editor.  

  

Benjamin, Jessica (1996). Lazos de amor, Psicoanálisis, feminismo y el problema 

 de la dominación. Buenos Aires: Paidós.  

 

Birman, Joel (2014). O Sujeito na Contemporaneidade. Rio de Janeiro:  

Civilização Brasileira.   

 

Freud, Sigmund 

- Um tipo especial de escolha de objeto deita pelos homens (Contribuições 

à psicologia do amor I) – 1910  

- Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor 

(Contribuições à psicologia do amor II) - 1912  

- O Tabu da virgindade (Contribuições à psicologia do amor III) – 1912 

- Sobre o narcisismo: uma introdução – 1914  

- Luto e Melancolia – 1917 

- Psicologia das massas e análise do Eu – 1921  

- O mal-estar na civilização – 1930 

 

Han, Byung-Chul (2017). Sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo  

Giachini. 2ª. Edição ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes.   

 

Illouz, Eva (2011). O amor nos tempos do capitalismo. Tradução de Vera Ribeiro.  

Rio de Janeiro: Zahar.  

 

Rodrigues, Thalita & Bele, Fábio R. R. (2017). Processos de subjetivação em  

Butler e Laplanche. MM 13 Mundos de Mulheres & Fazendo Gênero 11 –  

Transformações, Conexões, Deslocamentos. Anais Eletrônicos,  

Florianópolis. Disponível em:  

http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/15038687

06_ARQUIVO_PROCESSOSDESUBJETIVCAOEMBUTLERELAPLANC

HEthalitaefabio.pdf 

http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1503868706_ARQUIVO_PROCESSOSDESUBJETIVCAOEMBUTLERELAPLANCHEthalitaef
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1503868706_ARQUIVO_PROCESSOSDESUBJETIVCAOEMBUTLERELAPLANCHEthalitaef
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1503868706_ARQUIVO_PROCESSOSDESUBJETIVCAOEMBUTLERELAPLANCHEthalitaef

