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TEMA: CIÊNCIAS HUMANAS 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: (Descreva a atividade que será desenvolvida com um breve 

resumo do conteúdo abordado) 
A intervenção será realizada no dia 20 de novembro com a turma do 2º D do colégio estadual Castelo Branco 

– PREMEN, no período matutino, com duração de 20 min.  

Consistindo na abordagem do nascimento das ciências humanas, especificamente a Psicanálise. 

É no século XIX que surgiram as ciências humanas, o homem torna-se objeto da ciência, o que antes era 

objeto da filosofia apenas. São elas: Sociologia, psicologia e a antropologia. As razões do desenvolvimento de 

explicações científicas para a atividade humana estavam em parte nos problemas sociais que a sociedade 

europeia enfrentava, trazidos pela industrialização, pela urbanização e pela expansão imperialista no mundo.  

Enquanto as ciências da natureza têm como objeto algo que é externo ao indivíduo, as ciências humanas têm 

como objeto o próprio sujeito que conhece. Assim, aparecem as dificuldades encontradas pela sociologia,  

psicologia e antropologia para estudar com imparcialidade aquilo que diz respeito ao próprio sujeito.  

Foram muitas as dificuldades enfrentadas pelas ciências humanas para estabelecer o seu método: 1) A 

complexidade inerente aos fenômenos humanos (ps íquicos, sociais ou econômicos), que resistem às 

tentativas de simplificação; 2) outra dificuldade da metodologia das ciências humanas encontra-se na 

experimentação. Não que isso seja impossível, mas é difícil identificar e controlar os diversos aspectos que 

influenciam os atos humanos; 3) Matematização. Após o nascimento da física de Galileu, supunha-se que a 

ciência seria mais rigorosa quanto mais fosse matematizável. Esse ideal é problemático com relação às 

ciências humanas; 4) A subjetividade. As ciências da natureza são ligadas à objetividade, que consiste na 

separação radical entre o sujeito e o objeto no processo de conhecimento; na capacidade de lançar hipóteses 

testáveis por todos e no não-envolvimento emocional e intelectual do cientista com o seu objeto. Mas, se o 

sujeito que conhece é da mesma natureza do objeto conhecido, parece ser muito difícil evitar a subjetividade;  

5) O determinismo (as mesmas causas produzem os mesmos efeitos), como fica a questão da liberdade 

humana? Por haver regularidades na natureza é possível estabelecer leis e por meio delas prever a incidência 

de um acontecimento. Como isso seria possível nas ciências humanas se admitirmos a existência da 

liberdade humana? (LIVRO DIDATICO) 

 

Irei abordar com os alunos 1 das ciências humanas: A psicanálise e seu principal representante, Sigmund 

Freud. Médico Austríaco, parte da hipótese do inconsciente para construir sua metodologia. Ou seja, todos os 

nossos atos têm uma realidade exterior representado na nossa conduta, bem como ocultos que podem ser 

interpretados, o inconsciente. Para ele os processos psíquicos inconscientes são denominados por forças 

libidinais, conhecida como libido, tendências sexuais, essa libido não se reduz à genitalidade, mas sim um 

conceito mais amplo que abrange todo forma de gratificação ou busca de prazer. Lá em 1923, através do livro 

"O Ego e o Id", Freud expôs uma divisão da mente humana em três partes, sendo elas: O Ego, conhecido 

como Eu, que é o mecanismo de interação com a realidade objetiva e que busca satisfazer as necessidades 

do Id. Seria nossa consciência; O Superego, que se assemelha com uma consciência moral, a parte que 

contra-age ao id, representa os pensamentos morais e éticos internalizados . O Id, que é nossos impulsos, 

nossos desejos, nossas vontades. 

Então, a Mente é nada mais que apenas um processo, uma engrenagem, que funciona e rege a vida do 

indivíduo. Freud é muito claro ao falar que se existem o Id, Ego e o Superego é porque só o existem porque 

melhor explicam os processos inconscientes para a obtenção de prazer. Todos eles atuam juntos, são um 

único organismo psíquico que, quando dissecado, é possível dividi-lo para um melhor compreendimento da 



 

dinâmica que é inerente a ele.  

OBJETIVOS: (indique pelo menos um objetivo para a atividade – o que você espera atingir com a 

atividade?) 

-Compreender como foi o surgimento das ciências humanas 

- Compreender a introdução a alguns conceitos utilizados por Sigmund Freud  

METODOLOGIA: (descreva passo a passo como irá proceder para desenvolver a atividade; não se 

esqueça de indicar os recursos didáticos que utilizará – projetor multimídia, cartazes, quadro...) 

Passo 1: Através dos slides explicarei o início das ciências humanas 

Passo 2: Abordarei a psicanálise de Sigmund Freud, seu inicio de carreira.  

Passo 3:Para abordar o conceito de ID, EGO E SUPEREGO passei um vídeo do youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=AECr6BoLOig&t=125s 

Passo 4: Concluirei com as ideias principais que Sigmund Freud tem sobre o funcionamento da mente 

humana. 

 

PRODUTOS GERADOS: (slides, vídeos, cartazes, mapas conceituais, resumos...; não se esqueça de 

encaminhar os produtos gerados para o coordenador de sua equipe) 

Slides 

REFERÊNCIAS: (relacione aqui todas as obras, como textos, filmes, imagens, etc., que forem 

utilizadas para o desenvolvimento da atividade) 

ID, EGO E SUPEREGO: Freud explica! https://www.youtube.com/watch?v=AECr6BoLOig&t=125s  

acesso em 19/11/2017; 

LIMA, Andréa Pereira de. O modelo estrutural de Freud e o cérebro: uma proposta de integração 

entre a psicanálise e a neurofisiologia. Revista Psiq Clin. 2010. ;37(6):270-7 

CHERRY, Kendra. Teoria de Freud- Resumo das teorias freudianas. Disponível em: 

http://psicoativo.com/2016/07/teorias-de-freud-resumo-teorias-freudianas.html Acesso em : 

19/11/2017 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: (escreva aqui o que achou da atividade; se conseguiu atingir seu 

objetivo e em que medida a atividade contribuiu para a sua formação docente) 

A atividade mesmo com o tempo mais curto, por conta da apresentação em uma das aulas sobre a 

Consciência Negra, foi estimulante aos alunos, deixando as ideias de Freud um pouco mais 

compreensíveis com exemplos comuns de seu dia-a-dia. Havendo assim um bom retorno da turma, 

principalmente pelo fato de ser revisão do conteúdo de prova.  

Observação: Faça registros fotográficos da atividade e poste no Grupo Pibid Filosofia com uma rápida 
descrição contendo: dia, horário, local, turma, participantes, descrição da atividade, objetivos, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AECr6BoLOig&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=AECr6BoLOig&t=125s
http://psicoativo.com/2016/07/teorias-de-freud-resumo-teorias-freudianas.html

