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RESUMO

Na prática acadêmica, a apropriação conceitual nem sempre é uma realidade, sobretudo se o viés for clínico. O exercício de abstração exige tanto do professor quanto do aluno,

mas esta apropriação pode ser potencializada ao ser articulada ao cinema, em razão de seu apelo cultural e imagético. O presente projeto de pesquisa se organiza em torno do

seguinte problema: como potencializar a aprendizagem dos conceitos psicanalíticos? Identificou-se na produção cinematográfica um recurso efetivo. Com esta articulação,

objetivou-se extrair das passagens cinematográficas exemplos que pudessem funcionar como modelos conceituais. Assim, o objeto da pesquisa se qualifica como uma

articulação que permite produzir o que nomeamos de conceitos em movimento, ou seja, uma exemplificação cinematográfica de um conceito teórico e clínico. Tanto a extração,

quanto a articulação são derivadas do método clínico psicanalítico. Uma metodologia que permite fazer uma analogia entre a escuta clínica e o que consideramos como escuta

fílmica. Em outras palavras: significa operar uma analogia da escuta clínica para a cena fílmica, operando extrações significantes para destacar a montagem que torna operante o

ato de escuta. Os resultados que pretendemos alcançar: 1) criar um grupo de estudos sobre psicanálise e cinema; 2) tornar a aprendizagem conceitual mais dinâmica; 3)

publicação de artigos e periódicos; 4) colaborar para a pesquisa referente ao cinema e psicanálise. Os resultados já alcançados: 1) criação do grupo de pesquisa de psicanálise e

cinema; 2) trabalho com os 4 conceitos fundamentais da psicanálise: Inconsciente, transferência, repetição e pulsão; 3) articulação dos mesmos com filmes previamente

selecionados, capazes de veicular o caráter existencial dos conceitos; 4) produção acadêmica de artigos. A seleção dos filmes seguiu a metodologia clínica psicanalítica,

buscou-se na literatura já disponível os filmes com maior impacto existencial e de maior potencial clínico. 
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