
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 

Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Rua Ministro Godói, 969 - 4º andar – 

Sala 4B-15 

Dia / Hora: Segundas-feiras (quinzenal), das 9:00 às 11:00 hs. As reuniões ocorrerão nas 

seguintes datas: 20/08, 03/09, 17/09, 01/10, 29/10, 12/11 e 26/11.  

 

Contato do CEP e outras informações:  

E-mail: cep.puc@gmail.com.  e gp.ceppuc@gmail.com 

Site: http://www.pucsp.br/pragmatismo/ 

 

Inscrições: Para a participação nos grupos de pesquisa do Centro de Estudos de Pragmatismo 

(CEP-PUC/SP), pedimos que seja preenchida a ficha de inscrição obtida no site com link acima, 

e enviada para o e-mail gp.ceppuc@gmail.com.  O grupo será formado a partir de 5 

inscrições.  

 

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. O tema será: 

“Contribuições da filosofia de Peirce para o esclarecimento de concepções sobre o 

inconsciente na psicanálise”. Através do estudo deste tema será investigado como a filosofia de 

Peirce pode contribuir para o entendimento e trazer esclarecimentos sobre a concepção do 

inconsciente na psicanálise, permitindo também o reconhecimento de como aspectos semióticos 

fazem parte de desenvolvimentos significativos a respeito do inconsciente.   

O estudo desse tema inicialmente será voltado para verificações de Freud que o levaram a 

formulações esclarecedoras sobre os processos inconscientes, como sendo constituídos por 

“representações de coisas” e os conscientes por “representações de palavras”. A partir daí, será 

considerado como essas noções têm ligações com elementos da fenomenologia e semiótica de 

Peirce e também será examinado como a visualização dessas proximidades pode ajudar no 

entendimento e contribuir para ampliações dessas concepções relativas ao inconsciente. 

Dispondo do que acabou de ser apontado, os elementos da filosofia de Peirce vão levar a 

distinguir como alguns dos desenvolvimentos mais significativos na área psicanalítica, 

especialmente presentes nas ideias de dois dos seus autores mais reconhecidos, Winnicott e Bion, 

se deram em aspectos com marcantes características semióticas, embora sem serem colocados 

nesses termos pelos seus autores.  
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Como material para a realização desse trabalho, teremos os seguintes textos: 

De Freud: “O Inconsciente”, nas “Obras Completas de Sigmund Freud”, vol. XV. Imago 

Editora (há texto na Internet) 

De Donald Winnicott: “O brincar: uma exposição teórica”, cap. 3 de “O Brincar e a 

Realidade”, Imago Editora.  

De Wilfred Bion: “Uma Teoria do Pensar”, em “Estudos Psicanalíticos Revisados” (há 

xerox para os interessados). 

 

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 

 

 

 

 

mailto:Zanetteinho@gmail.com
mailto:pduartegf@uol.com.br

