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Grupo de Estudos em Filosofia e Psicanálise 
 

 
 
Atividades 1º semestre de 2020: 
 

1. A concepção de vida na história da Filosofia 

Responsáveis: Profa. Dra. Ana Carolina Soliva Soria e Profa. Dra. Janaína Namba 

Bibliografia:  

ARISTÓTELES. De la génération des animaux. Paris: Les Belles Lettres, 2002. 

_______. Generation of animals. Ann Arbor, Mich.: Harvard University Press, 1942. 

PICHOT, A. Histoire de la notion de vie. Paris: Gallimard, 1993. 
PREUS, A. Science and philosophy in aristotle´s biological works. Hildesheim: Georg Olms 

Verlag, 1975. (sobretudo partes II e III) 

LENNOX, J. G. Aristotle's philosophy of biology:  studies in the origins of life science. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. (Sobretudo partes II e III) 

JAEGER, W. Aristote: fondements pour une histoire de son évolution. 2. ed. Paris: L'Éclat, 

1997. (Parte XV, 4. A filosofia como ciência universal) 

MOREL, P.-M. De la matière à l'action: Aristote et le problème du vivant. Paris: Libraire 

Philosophique J. Vrin, 2007. 

 

Agenda de encontros: 

As reuniões estão agendadas para às 10h, nos seguintes dias: 

MARÇO 

10: Capítulos 1. Justificativa da diferença dos sexos e 2. Revisão dos principais pontos 

adquiridos 

26: (Seminário Lu) Capítulos 3. Diferentes modos de parturição (732a24) até o fim do item 8. 

Solução do problema: o princípio do movimento 

ABRIL 

7: (Seminário Munique) Capítulos 9. Desenvolvimento das partes do embrião (734b19) até o 

fim do item 13. Revisão dos modos de parturição 

23: (Seminário Josi) Capítulos14. Secreção do macho (737b27) até o fim do item 19. 

Desenvolvimento do embrião 

MAIO: 

5: (Pedro) Capítulos 20. A fêmea não pode engendrar sozinha (741a6) até o fim do item 25. 

Formação da pele 

19: (Vinícius) Capítulos 26. Formação dos olhos (743b32) até o fim do item 30. O cordão 

umbilical 

JUNHO:  
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16: (Gustavo) Capítulos 31. Os híbridos (746a29) até o final do livro II (34. Explicação geral - 

749a6) 

30: Apanhado geral dos outros livros que tratam sobre temas afins aos que vimos. 

 

Observação: O grupo está com as atividades momentaneamente suspensas por falta de 

acesso à bibliografia complementar. As atividades foram substituídas por ciclo de conferências 

que unifica grupos de pesquisa do DFil da UFSCar e do Departamento de Filosofia da USP. 

As reuniões acontecem todas as quartas, às 16h. 

 

2. Tradução de estudo de textos de Sigmund Freud (Proex processo 23112.000361/2020-46) 

Responsável: Profa. Dra. Ana Carolina Soliva Soria 

Bibliografia:  

FREUD, S. Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens (1911). 

Sigmund Freud Studienausgabe. Band III: Psychologie des Unbewuβten. Frankfurt am Main: 

S. Ficher Verlag, 1975. 

 

Agenda de encontros:  

As reuniões estão agendadas para às 10h, nos seguintes dias: 

Março: 24 e 31 

Abril: 14 e 28 

Maio: 12 e 26 

Junho: 9 e 23 

Julho: 7 

 

As reuniões estão acontecendo pela plataforma Google Meet. Para participar, entrar em 

contato com anasoliva@ufscar.br 

 

3. ACIEPE: Introdução à psicanálise freudiana 

Responsável: Profa. Dra. Ana Carolina Soliva Soria e Profa. Dra. Janaína Namba 

Resumo: Trata-se de curso introdutório à psicanálise freudiana com ênfase na transição de 

conceitos pré-psicanalíticos presentes em "Estudos sobre histeria" para conceitos psicanalíticos 

desenvolvidos em "A interpretação dos sonhos". O tema é de dupla relevância: 

academicamente, é um exercício de leitura e interpretação de texto, pois o curso centra-se 

diretamente nos textos de Sigmund Freud; socialmente, traz reflexões sobre a teoria e a prática 

clínica da psicanálise, fundamentando-se nas obras acima mencionadas, exercício importante 

para estudantes da filosofia da psicanálise, da psicologia, da área da saúde e profissionais de 

áreas afins. 

Público alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação, psicólogos, psicanalistas, 

profissionais da saúde e demais interessados 

mailto:anasoliva@ufscar.br
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Periodicidade: todas as terças, às 16h 

Início: 05/05/2020  

Término: 16/06/2020 

Cronograma: 

- 05 de maio: Aula introdutória e exibição de trechos de "Freud além da alma". Discussão 

sobre o texto de Renato Mezan: "De Sartre a Huston". 

- 19 a 26 de maio: Leitura e análise de trechos de "Estudos sobre histeria" 

- 02 a 16 de junho: Leitura e análise de trechos de "A interpretação dos sonhos" 

- 23 de junho: entrega do trabalho final. 

 

Bibliografia: 

FREUD, S. Obras completas. Vol. II: Estudios sobre la histeria. Buenos Aires: Amorrortu, 

2006. 

_____. Obras completas. Vol. IV e V: La interpretación de los sueños. Buenos Aires: 

Amorrortu, 2006. 

MONZANI, L. R. Freud: o movimento de um pensamento. Campinas: Editora da Unicamp., 

2014. 

PRADO JR., B. (Org.) Filosofia da psicanálise. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

FULGENCIO, L.; SIMANKE, R. T. Freud na filosofia brasileira. São Paulo: Escuta, 2005. 

MEZAN, R. Figurer L'Inconscient De Sartre à Huston: Freud. Passions secrètes. 1. ed. Paris: 

Ithaque, 2017. 

 

Inscrições pelo Siga (para alunos de graduação) ou pelos e-mails (para alunos de pós-

graduação e demais interessados): jnambapimenta@gmail.com e anasoliva@ufscar.br  

 

4. Minicurso “A morfologia no pensamento do século XVIII” (Processo Proex 

23112.108076/2019-39) 

Responsáveis: Profas. Dras. Janaína Namba e Isabel Coelho Fragelli 

Resumo: No interior do espectro amplo que a morfologia oferece para as pesquisas em filosofia, 

o curso propõe algumas reflexões sobre o desenvolvimento dessa ciência ao longo século XVIII, 

com base nos problemas colocados pela história natural. Iniciaremos o programa com um 

estudo panorâmico das ciências naturais desse período, a fim de compreendermos a grande 

influência dos modelos teóricos da física newtoniana no desenvolvimento das investigações 

sobre os fenômenos vitais. Em seguida, trataremos das relações entre forma e função nos seres 

vivos a partir dos diferentes empregos das noções de máquina, mecanismo e organismo 

realizados pelos naturalistas da época. A terceira aula será dedicada ao estudo da morfologia 

de Goethe, autor que procurou atribuir a essa ciência um domínio de investigação próprio e uma 

autonomia em relação às outras ciências naturais. Por fim, observando-se um diálogo entre as 

obras de Buffon e Kant, veremos em que medida a história natural, compreendida como uma 

mailto:jnambapimenta@gmail.com
mailto:anasoliva@ufscar.br
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ciência descritiva das formas naturais, permite ao investigador a elaboração de um sistema da 

natureza. Com isso, esperamos mostrar que o estudo da morfologia oferece uma perspectiva 

muito interessante, senão privilegiada, para a investigação de alguns dos problemas filosóficos 

mais centrais deste período do pensamento moderno, tais como os que estão em jogo nas 

relações entre o vivo e a arte, a natureza e a história, a física e a metafísica. 

Data: 11, 18 e 25 de maio 

Mais informações com a profa. Dra. Janaína Namba, pelo email: jnambapimenta@gmail.com 

 

mailto:jnambapimenta@gmail.com

