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L ANÇAMENTOS

Hora de colocar a leitura em dia com 
os lançamentos da Editora UFJF
Tecnologia, filosofia, biologia... as opções deste semestre da Editora UFJF abordam temas atuais e estimulam o leitor a pensar nas 
mudanças que afetam diretamente o seu dia a dia, sem que ele perceba. Lauriana G. de Paiva-Guttierrez nos mostra, segundo o 
prefácio de Gaudêncio Frigotto, que “a ideologia do choque tecnológico como estratégia de inclusão social é um refinamento da 
ideologia do capital humano e das noções de sociedade do conhecimento...”. Saulo de Freitas e Fátima Caropreso levam o leitor a 
compreender a situação atual da psicologia, seja como ciência ou como profissão e, por fim, vamos conhecer, por meio de Raquel 
Rennó e Pau Alsina os monstros que convivem conosco de forma natural, “produzindo uma nova natureza que não exime de uma 
biopolítica específica que regula e normativiza a vida”. Então, é hora de por a leitura em dia.

Fernando Lobo
Repórter

A obra mostra o papel da arte na 
mudança de percepção sobre o nosso 
ambiente, abordando a relação entre arte 
e ciência e seus impactos nas esferas 
social, ética e epistemológica da nossa 
contemporaneidade. Segundo as autoras, 
“pragas, epidemias, monstros e quimeras 
têm representado historicamente 
o reverso da norma, aquele ‘outro’ 
que deve ser eliminado da Terra e ser 
enterrado no inferno do impossível”.

ENTRE MONSTROS 
E QUIMERAS: 
ARTE, BIOLOGIA E 
TECNOLOGIA

Raquel Rennó e Pau Alsina
116 páginas - R$ 35

A partir de uma discussão a respeito da 
crise estrutural do trabalho e do desen-
volvimento capitalista no Brasil, a autora 
discute a concepção em voga de que a 
partir da inclusão digital e do choque 
tecnológico grande parte dos problemas 
sociais e educacionais é resolvida, além 
de mostrar como o capitalismo vem pau-
tando o sistema educacional com uma 
lógica mercantil.

O FETICHE 
TECNOLÓGICO NA 
EDUCAÇÃO 
Lauriana G. de Paiva-Guttierrez
204 páginas - R$ 42

A reflexão histórica e filosófica para 
a psicologia é fundamental devido 
à fragmentação de seu campo de 
conhecimento, à diversidade de objetos 
de estudo, métodos de investigação e 
teoria, e ao constante questionamento 
sobre sua cientificidade. A obra auxilia 
na compreensão da situação atual da 
psicologia a partir da investigação de 
suas origens, de seu percurso histórico e 
seus pressupostos filosóficos.

TEMAS ATUAIS 
EM HISTÓRIA E 
FILOSOFIA DA 
PSICOLOGIA

Saulo de Freitas Araujo e Fátima 
Caropreso
294 páginas - R$ 57
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SAULO DE FREITAS ARAUJO

SAULO FREITAS DE ARAUJO possui graduação em Psicologia
pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1997), mestrado
em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (2000)
e doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de
Campinas / Universität Leipzig (2007). Atualmente é professor
adjunto do Departamento de Psicologia e do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFJF. É também diretor do
NUHFIP (Núcleo de História e Filosofia da Psicologia Wilhelm
Wundt) da UFJF e editor-chefe da Revista Psicologia em
Pesquisa (UFJF). Autor dos livros Psicologia e neurociência:
uma avaliação da perspectiva materialista no estudo dos
fenômenos mentais (Editora UFJF, 2010), O projeto de uma
psicologia científica em Wilhelm Wundt: uma nova interpretação
(Editora UFJF, 2011),  Ecos do passado: estudos de história
e filosofia da psicologia (Editora UFJF, 2013), e de vários
capítulos de livro e artigos em periódicos especializados.

FÁTIMA CAROPRESO possui graduação em Psicologia pela
Universidade Federal de São Carlos (1999), mestrado em
Filosofia (2002) e doutorado em Filosofia (2006) pela mesma
instituição. Realizou estágio de pós-doutoramento  no Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de
Campinas. Atualmente é professora adjunta do Departamento
de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da UFJF. Escreveu os livros O nascimento da metapsicologia:
representação e consciência na obra inicial de Freud
(EDUFSCar e FAPESP, 2008), Freud e a natureza do psíquico
(Anna Blume e FAPESP, 2010) e Entre corpo e consciência:
ensaios de interpretação da metapsicologia freudiana
(EDUFSCar, 2011, co-autoria com R. T. Simanke), além de
vários capítulos de livro e artigos em periódicos especializados.

A reflexão histórica e filosófica é fundamental para qualquer área de conhecimento.
No entanto, no caso da psicologia, tal reflexão parece ser ainda mais fundamental,

devido a uma série de fatores relacionados, sobretudo, à fragmentação de seu campo
de conhecimento, à diversidade de objetos de estudo, de métodos de investigação
e de teorias, assim como ao constante questionamento acerca da sua cientificidade.

Desde o fim do século XVIII, a história da psicologia tem sido marcada pelo surgimento
de inúmeros projetos de conhecimento psicológico, com variados graus de autonomia

em relação às demais disciplinas, como a filosofia ou a fisiologia. Cada uma dessas
propostas tem definido objetos de estudo distintos (a consciência, o inconsciente,
o comportamento, a cognição etc.) e adotado métodos e pressupostos específicos
para abordá-los, frequentemente sem estabelecer qualquer diálogo entre si, o que

dificultou e continua a dificultar a integração e a evolução da psicologia como área de
conhecimento científico. Se quisermos, pois, compreender não só o passado, mas também
a situação atual da psicologia – seja como ciência ou profissão –, a investigação de suas

origens, de seu percurso histórico e de seus pressupostos filosóficos torna-se imprescindível.
Tendo isto em vista, o Núcleo de História e Filosofia da Psicologia Wilhelm Wundt (NUHFIP)

e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPG-PSI) da Universidade Federal
de Juiz de Fora inauguraram uma linha de pesquisa inteiramente voltada para a investigação

dos fundamentos históricos e filosóficos da psicologia. O livro que o leitor tem em mãos
evidencia os primeiros frutos desse projeto.

                                                             
Os organizadores
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A arte sempre desempenhou um papel fundamental na mudança de percepção sobre 
o nosso ambiente. A relação entre arte e ciência culminou em práticas artísticas que buscam 
obter um impacto nas esferas sociais, éticas e epistemológicas da nossa contemporaneidade.  A 
produção da natureza não pode deixar de ser política, porque seu futuro não deixa de tecer 
relações de poder entre os diferentes atores que participam do entramado. As ciências da vida são 
ciências do político e a vida genetizada é tecnobiopolítica, resultado de matéria e semiose que se 
entrelaçam em relações de poder que buscam construir uma noção de vida que se apresenta 
como algo dado e natural, ainda que, na verdade, seja resultado de um complexo processo sócio-
histórico de longa duração. 

A arte aplicada à biotecnologia está em contato com novas subjetividades, novas 
formas de vida e marca discursos e modos de expressão que colocam em destaque as 
problemáticas que existem detrás da especi�cidade das ferramentas da biotecnologia.  Re�etem 
tensões entre movimentos presentes nas duas áreas, mas também tratam de um panorama mais 
amplo da sociedade. A vida se torna informação genetizada e, portanto, manipulável, 
decomponível e transformável, como um novo ecossistema que deve ser produzido mediante 
quimeras biotecnológicas. Esse novo bestiário biotecnológico contemporâneo desfaz as 
taxionomias clássicas da história natural, produzindo híbridos e combinações inéditas que 
transcendem toda classi�cação tradicional, passando de fantasias impossíveis a tecnologias 
cotidianas. 

Pau Alsina e Raquel Rennó

Raquel Rennó (São Paulo, 1972) é professora adjunta do Centro de 
Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas � CECULT da Universidade 
do Recôncavo da Bahia e professora do mestrado em Artes, Cultura e 
Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2007). É consultora dos cursos de 
extensão universitária em Arte e Tecnologia e membro do conselho de 
redação da revista ARTNODES da UOC (Universitad Oberta de 
Catalunya).  Pesquisadora-líder do grupo de estudos em Práticas Artísticas, 
Espacialidade e Ciências da Vida (PAEC/CNPQ) e membro do 
International Society for Biosemiotics, do International Center for Info 
Ethics (ICIE) e do Bioart Society (Helsinki). Participa de projetos de 
pesquisa e experimentação em arte e cultura digital com artistas e 
pesquisadores latino-americanos e europeus na Associação Cultural 
ZZZINC (Barcelona). Membro da ONG Outras Tribos-Bailux, que atua 
no âmbito da inclusão digital e preservação cultural com ativistas e 
lideranças da comunidade Pataxó de Aldeia Velha. Co-dirige o festival 
Tropixel, nodo brasileiro do Pixelache (Finlândia), plataforma 
transdisciplinar para artes experimentais, design, pesquisa e ativismo. 
Mais informações em: www.raquelrenno.net

Pau Alsina (Barcelona, 197�) é doutor em Estética e Filoso�a da 
Cultura, especializado em história e teoria das intersecções entre arte, ciência 
e tecnologia. Professor e pesquisador dos Estudos de Artes e Humanidades 
da Universitat Oberta de Catalunya. Professor do mestrado em Curadoria 
em Arte Digital da Escola Superior de Design da Universidad Ramon Llull. 
Membro do grupo de pesquisa em Arte, Arquitetura e Sociedade Digital 
(AASD) da Universidade de Barcelona e do Grupo de Estudos em Praticas 
Artísticas, Espacialidade e Ciências da Vida (PAEC) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Co-fundador, juntamente com a LEONARDO-
International Society of Art, Science and Technology e a Universidade de 
Atenas, da YASMIN, rede de arte, ciência e tecnologia (ACT) dos países 
mediterrâneos. Colaborou com diversas instituições públicas e privadas na 
elaboração de políticas culturais vinculadas à arte e a cultura digital. Desde o 
ano de 2002 é diretor da ARTNODES, revista acadêmica de arte, ciência e 
tecnologia, onde coordenou diversos monográ�cos e tem publicado diversos 
livros, capítulos e artigos sobre as relações entre arte, ciência e tecnologia 
(especialmente sobre bioarte). Atualmente pesquisa a perspectiva 
neomaterialista na arte, na arqueologia dos meios e a aplicação da teoria de 
ator-rede no contexto da arte e cultura contemporânea. 
Mais informações em: http://paualsina.wordpress.com
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