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ATA COM PARECER DA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO DE Philipe Veloso 

Cabral, ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, TITULAÇÃO 

BACHAREL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DE VOLTA 

REDONDA. 

Aos 11 dias do mês de dezembro de 2017 às 08 horas, apresentou-se o parecer da monografia 

de Philipe Veloso Cabral, intitulada “GINZBURG COM FREUD: O ESTADO BRASILEIRO 

DE EXCEÇÃO NA ARTE DE CAETANO VELOSO ENTRE 1967 E 1972”. Como 

orientadora da referida Monografia, o (a) Profa. Dra. Cláudia Henschel de Lima, registra a 

Banca Avaliadora e parecerista composta por: Profa. Dra. Flávia Helena Miranda de Araújo 

Freire e Profa. Dra. Priscila Pires Alves. Após leitura e avaliação, a parecerista Profa. Dra. 

Flávia Helena Miranda de Araújo Freire considerou o trabalho Aprovado. Com o seguinte 

parecer:  

 

A monografia refere-se ao estudo da arte de Caetano Veloso, delimitado pelo período entre 

1967 e 1972. O estudo da produção artística de Caetano Veloso, seguiu a concepção do método 

indiciário proposto por Carlo Ginzburg, que visa capturar os detalhes e analisar os resíduos e 

indícios produzidos pela arte de Caetano, levando em consideração período da ditadura militar 

no Brasil. 

O aluno propõe um estudo analítico, tomando por base o método indiciário, e aplicando-o ao 

estudo do conceito de pulsão de morte em Freud, produzindo uma matriz explicativa ao Estado 

de Exceção, vivenciado no período dos anos de chumbo no Brasil. A articulação entre os dois 

autores Ginzburg e Freud, embasa a concepção teórica do estudo.  

O trabalho apresenta um tema relevante e instigante ao propor, de maneira sensível, a relação 

da arte com a psicanálise. Mostra-se bem fundamentado, e bem escrito, aplicando de forma 

coerente o método indiciário ao conceito de pulsão de morte, a partir da análise da arte de 

Caetano Veloso, produzida no cenário do estado de exceção. 

Ressalto apenas a necessidade de correção para a versão final da monografia do título da obra 

de Freud escrito nas páginas 27 e 28 como “Mais além do princípio do prazer”.  Na pag 12 a 

palavra “possibilidade” está repetida: “A possibilidade de Caetano faz nascer a possibilidade de 

redescobrir a história do Brasil”.  Na pag 35, corrigir a palavra “tempo” “(...) A canção é ao 

mesmo tento sucinta” 

O Trabalho de Conclusão de Curso alcançou seus objetivos anunciado na introdução e retomado 

nas considerações finais, deixando ainda uma abertura para a continuidade de trabalhos futuros, 

produzindo novas indagações, o que demonstra a importância da continuidade da pesquisa na 

pós-graduação.  

O trabalho foi considerado aprovado com nota 10,0 

 

 

Volta Redonda, 11 de dezembro de 2017. 
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