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Ementa:  

O curso visa discutir pesquisas em andamento no departamento sobre filosofia contemporânea. Mais 

especificamente, sobre a relação entre história da filosofia e psicanálise. 

 

Programa: 

O curso procura ler Freud tomando como eixo central os textos após a segunda tópica tendo por tema 

a sexualidade feminina. Tal recorte tem em vista apresentar os textos de Freud e os debates com relação 

à essa temática em  sua época. Para dar conta de tal tarefa nos propomos a ler quatro textos de Freud, 

a saber, Declínio do completo de Édipo (1924), Algumas consequências psíquicas da distinção 

anatômicas entre os sexos (1925), Sobre a sexualidade feminina (1931) e Conferência XXXIII: a 

feminilidade (1933). Depois desse primeiro bloco, trabalharemos com o texto de Karen Horney The flight 

from womanhood (1926), de Clara Thompson The role of women in this culture, Helene Deutsch The 

psychology of woman in relation to the functions of reproduction (1924) e de Karl Abraham 

Manifestatios of female castration complex (1920). Essa lista de leitura não é exaustiva, mas 

gostaríamos de com eles traçar um panorama acerca do debate entre Freud seus contemporâneos para 

que num segundo momento possamos tratar das críticas atuais à psicanálise freudiana. 
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Observações: 

Horário de atendimento a ser combinado por e-mail: inara.marin@gmail.com.  

A avaliação consiste em um trabalho monográfico sobre um dos temas trabalhados no curso. 
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