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PROPOSTA DE PROJETO DE GRUPO DE ESTUDOS 

PARA INÍCIO EM 01 DE ABRIL DO ANO VIGENTE 

 
IDENTIFICAÇÃO DO DISCENTE 

 

 ANO: 2010 

NOME: Breno Cunha Leite Nº MATR: 2g08020035 

CURSO: Filosofia                                             LINHA DE ESTUDO: Psicanálise e Filosofia 

GRUPO DE ESTUDO: Psicanálise e Filosofia 

LÍDER DO GRUPO DE ESTUDO: Márcia Campos de Oliveira 

INSCRIÇÃO NO PROJETO: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO 
 

 

O projeto apresentado tem por objetivo: 

 

1. Desenvolver uma pesquisa alinhada ao projeto do professor, dentro dos temas propostos pelo  

     mesmo. 

2. Demonstrar o interesse na pesquisa, capacidade de desenvolver uma sistemática de estudo e  

     produção de textos. 

3. Estimular a produção de pesquisa conjunta, desenvolvendo o espírito de equipe em busca de um  

     objetivo comum.  

 

O projeto proposto tem como data de início: 1º de abril do ano vigente e terão a duração de 10 meses.  
 

 Nº de horas semanais previstas a serem dedicadas à este Projeto : 02h. 

Título: A Filosofia na perspectiva do divã Psicanalítico. 
  

Área de Conhecimento: Filosofia 

Local onde desenvolve: Campus Vila Mariana Instituição: Unifai 

Outros Cursos, e/ou outros Centros envolvidos:  

 

 
) 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Apresentar projeto com no máximo 4 laudas, contendo: Título, Ementa do Projeto do Professor, 
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Introdução, Objetivo, Justificativa, Desenvolvimento do Tema, Referências Bibliográficas e Cronograma para 
01 ano (incluindo relatório ou artigo produzido).      
  

 

IMPORTANTE: 
1. Manter seu currículo atualizado na Plataforma Lattes pois será consultado quando necessário. 

Não anexá-lo à este projeto. 

2. Entregar o formulário preenchido e a proposta de projeto de pesquisa até o 30º dia útil do mês 

de setembro do ano corrente à Coordenação. 
 

Data: 24   /  04  /   2009     Assinatura do discente: 

 

1. Ementa do Projeto do Professor: 

 

 

 

2.Introdução:  

 

Na perspectiva da Filosofia como sabedoria e bem viver, e da Psicanálise como ciência que 

auxilia o Ser no contexto universal, dos embates entre o subjetivo e o objetivo, da relação sujeito 

e objeto e as conseqüências desta co-relação (id, ego e superego), contextualizando a primeira no 

sentido do viver e da ação, e a segunda, o estudo da causa e efeito da psique e suas significações 

do homem inserido no mundo, poderíamos somar ambas na tentativa de reunificar o 

fragmentado homem contemporâneo, que busca em suas angústias significação após a 

destituição de todos os ícones. 

 

3. Objetivo: 

 

Buscar em ambas teorias, Psicanálise e Filosofia, um contexto comum de visão de mundo, do 

homem e do fenômeno, tanto dentro da teoria do conhecimento - de embasamento 
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fenomenológico, como da psique humana e os conflitos entre o subjetivo e o objetivo, entre à 

moral e o desejo, entre à repressão e o escolher, complementando com as teorias filosóficas 

existencialistas, principalmente de Sartre e sua aproximação às idéias Freudianas. 

 

4. Justificativa: 

 

A Filosofia aplicada e a proposta clínica de Packter trazem uma nova abordagem do conceito de 

Divã nos moldes Psicanalíticos, e a unificação dos conceitos da ciência e do sentido, onde não 

somente aponta-se à causa e o efeito nos embates psicológicos do sujeito, mas também à 

significação  do contexto onde o mesmo está inserido, não extinguindo a responsabilidade, mas 

valorando o agir, o pensar, o sentir, o desejar e o rejeitar. 

 

 

5. Desenvolvimento do tema. 

 

A completude das teorias Psicanalíticas e Filosóficas pode dar à formação do contemporâneo 

uma nova significação, não apelando para ídolos ou ícones, nem invocando o super-humano de 

Nietzsche, mas o abandono, à angústia e o desespero humano no enfrentamento do ato de viver, 

das diversas relações, da cultura, da sociedade, do conhecimento e da libido, combustível 

primordial das questões psicanalíticas, que denotam um homem em busca do transcendental, do 

metafísico, da religião e da ciência sem alcançar a harmonia, mas gerando novas dúvidas e 

divisões, que o fragmentam e o desmistificam. 

 

6. Referências Bibliográficas: 

 

Freud, Sigmund: Neurose e Psicose (1923). 
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Lacan, Jacques: O simbólico, o Imaginário e o Real (1953). na fundação da Societé Française de  

Psychanalyse. 

Yalon, Irvin D. Quando Nietzsche chorou. Ed Ediouro. 

Packter, Lucio. Filosofia Clínica – Propedêutica. 1997 

 

 

7. Cronograma de Atividades de Pesquisa 

 
 

Atividades a serem desenvolvidas abri mai jun jul ago set out nov dez jan fev 

Levantamento da Bibliografia Complem.            

Leitura e Documentação            

Construção Lógica do Trabalho            

Encontros do Grupo            

Redação do Texto            

Entrega do Relatório de Pesquisa           x 
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PARECER DO CONSELHO DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO  

Avaliação Geral do Projeto: 

Considerar principalmente: a adequação da proposta ao projeto do professor; articulação das 
idéias; metodologia do trabalho científico. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

Avaliação :   (        ) APROVADO              (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Coordenador do Conselho 
 do Núcleo de Pesquisa e Extensão: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 

Nome do Coordenador da Linha de Pesquisa: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 
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IMPORTANTE: Enviar todo o processo do docente à 

Pró-Reitoria Acadêmica 
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PARECER DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários está de acordo com os pareceres dos: 

Conselho do Núcleo de Pesquisa e Extensão e do Coordenador da Linha de Pesquisa? 

(     ) SIM                 (     ) NÃO 

Comentários: ________________________________________________________________________ 

                        ________________________________________________________________________ 

 
Comentários adicionais que justifiquem o parecer da Pró-Reitoria:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

 

 

Avaliação :   (        ) APROVADO           (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Pró-Reitor Acadêmico: 

Data: _____/_____/_____. Assinatura: 

 

 


