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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM FILOSOFIA
CENTRO DE ESTUDOS DE PRAGMATISMO
Responsável: Prof. Dr. Ivo Assad Ibri
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE PRAGMATISMO E PSICANÁLISE
Ementa para 2º semestre de 2017

Local: PUC- SP– Rua Ministro Godói, 969 - 5º andar – Sala 500-D
Horário: Segundas-feiras (quinzenal), das 9h00 às 11h.
Datas: 21/08, 04/09, 18/09, 02/10, 16/10, 30/10, 20/11 e 04/12.
Informações e inscrições: gp.ceppuc@gmail.com.
Proposta dos estudos:
O Grupo de Estudos de Psicanálise e Pragmatismo terá como um dos seus objetivos
centrais a investigação de correlações entre a filosofia de Peirce e a psicanálise. Iniciaremos
com o tema: “Contribuições da filosofia de Peirce para o aprendizado e investigação de
noções básicas da psicanálise”. Uma das razões da escolha deste tema é a verificação de que
há colegas voltados para o estudo de aspectos da filosofia de Peirce e que têm ligações com
fenômenos também investigados na psicanálise, daí havendo o interesse de informações sobre
essa área.
O propósito, então, será o de levar em conta noções especialmente da semiótica de
Peirce e que mostram articulações significativas com concepções básicas da psicanálise, para
procurar desenvolver um estudo dessas concepções psicanalíticas, tendo o auxílio das pontes
com a filosofia de Peirce. Observa-se que muitas das concepções mais significativas da
psicanálise têm evoluído em direção do que poderia ser chamados aspectos semióticos dessas
mesmas concepções. Dispor dos instrumentos peircianos, vai auxiliar no reconhecimento e na
investigação dessas questões.
Como material para a realização desse trabalho, teremos textos de três autores que
desenvolveram e fazem apresentações bem abrangentes de concepções psicanalíticas básicas,
o que também permitirá um acompanhamento das evoluções apontadas. Os autores e os
textos são:
De Freud: “Cinco Lições sobre a Psicanálise”, nas “Obras Completas de Sigmund Freud”,
vol. XI. Imago Editora (há texto na Internet)
De Melanie Klein: “Sobre o Desenvolvimento do Funcionamento Mental”, nas “Obras
Completas de Melanie Klein”, vol. III. Imago Editora. (Haverá xerox para os interessados).
De Wilfred Bion: “Uma Teoria do Pensar”, em “Estudos Psicanalíticos Revisados” (há
xerox para os interessados).
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Para refletir sobre todas essas questões também será usado um texto de Freud,
chamado “Sobre O Bloco Mágico”, (nas “Obras Completas de Sigmund Freud”, vol. XIV, com
texto na Internet) que consiste num diagrama bastante simples sobre o inconsciente.
Procurando aproveitar o valor dos diagramas, mostrado por Peirce, serão introduzidas
livremente diferentes modificações neste diagrama de Freud, no sentido de figurar vários dos
aspectos conceituais que estarão sendo tratados.
Coordenadores:
José Luiz Zanette - Doutor em filosofia pela PUC-SP, com tese sobre a ligação da Ética do
Discurso com o Pragmatismo Clássico. Contato: zanetteinho@gmail.com
Paulo Duarte Guimarães Filho - Membro Efetivo, Analista Didata e Analista de Crianças da
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo; Mestrando em Filosofia da PUC-SP.
Contato: pduartegf@uol.com.br

Inscrição: Para a participação nos grupos de pesquisa do Centro de Estudos de
Pragmatismo (CEP-PUC/SP), pedimos que seja preenchida a ficha de inscrição e
enviada para o e-mail gp.ceppuc@gmail.com.

