Dostoiévski, a Psicanálise & a Teoria Crítica
Professor Flávio Ricardo Vassoler

Sinopse do curso
O escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881) sempre procurou enformar suas
personagens em termos escatológicos, de modo a fazer com que as múltiplas ideias e
vivências que elas encarnavam (i) levassem às últimas consequências os sentidos (e
ressentimentos) de sua época e (ii) resvalassem possíveis desdobramentos de conflitos
em estado de latência. Tendo em vista, assim, os profundos diálogos históricos e
filosóficos, políticos e sociais que o escritor entreteceu com a intelligentsia
revolucionária – a geração que antecedeu a Revolução de 1917 –, procuraremos
estabelecer algumas bases para interlocuções avant la lettre entre a obra dostoievskiana
e temas fundamentais da Teoria Crítica da Sociedade [também conhecida como Escola
de Frankfurt, à frente da qual estavam os filósofos Max Horkheimer (1895-1973) e
Theodor Adorno (1903-1969)], tais como o fetichismo da mercadoria e a reificação das
relações intersubjetivas, a (de)formação da personalidade autoritária e a indústria
cultural.
Duração do minicurso: 9 (nove) horas divididas em 3 (três) aulas de 3 (três) horas.
Dias/horários para o minicurso:
15, 16 e 17 de maio, das 15h às 18h.

Temas das aulas
Dia 01: “Fetichismo da mercadoria, fetichismo do subsolo: as relações danificadas do
homem do subsolo, (anti-)herói de Memórias do subsolo (1864)”.
Dia 02: “Sociopatologia da vida cotidiana: elementos de (de)formação da personalidade
autoritária em Recordações da casa dos mortos (1862), Memórias do subsolo, Crime e
castigo (1866) e „O grande inquisidor‟, capítulo seminal de Os irmãos Karamázov
(1879-80)”.
Dia 03: “Dostoiévski como um crítico avant la lettre da indústria cultural”.
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