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Project abstract:
A presente pesquisa tem como objetivo considerar as consequências filosóficas da lógica não-toda fálica investigada e apresentada por
Jacques Lacan na segunda década de seu ensino (1964-1973) culminando, nos seminários dos anos de 1970 a 1973, nas fórmulas e na
tábua da sexuação. Tal objetivo apresenta-se tanto pelo constante diálogo que o psicanalista estabelece com a filosofia em suas
investigações sobre a sexualidade e sobre o real, quanto pela defesa lacaniana de que a lógica fálica, da qual o ser falante participa e
performa frente à castração e à inconsistência da linguagem, expressa-se também no discurso e no saber filosóficos, o que nos desafia a
pensar, entre outras questões, quais as consequências da consideração de uma lógica não-toda fálica à filosofia. Para tano, recorreremos
e nos posicionaremos no debate empreendido por Alain Badiou e Barbara Cassin sobre os efeitos filosóficos da teoria da sexualidade de
Lacan, em que se discute se o não-todo leva a uma antifilosofia ou a uma logologia, isto é, se possibilita, respectivamente, uma
renovação crítica do campo filosófico a partir de uma lógica não pautada nos princípios de identidade e de não-contradição ou denuncia
o limite e a inconsistência de tal discurso, inserindo novas formas de lidar e discursar sobre os objetos até então considerados
filosóficos.
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A mulher não souspiora pelo um: uma crítica à filosofia a partir da sexualidade no ensino de J. Lacan
Descrição dos Dados e Metadados
Quais serão os dados coletados?
A coleta de dados basicamente será feita através de revisão bibliográfica de autores descritos no projeto de pesquisa, envolvendo acervos públicos disponibilizados pela
Universidade.
Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?
Os fichamentos provenientes da revisão bibliográfica serão feitos majoritariamente em papel. Caso documentos de análise e planilha sejam utilizados e contenham dados
relevantes da pesquisa, os mesmos serão disponibilizados no repositório da Unicamp.

Aspectos Legais e Facilidade de Acesso aos Dados
Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?
O projeto a ser desenvolvido não contém, a priori, nenhuma questão legal ou ética para seu desenvolvimento, em especial envolvendo os dados a serem coletados/analisados.
Ademais, o projeto será analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP / CONEP, o qual emitirá parecer autorizando a pesquisa e apontando possíveis questões.
Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?
Os dados gerados, caso existam, estarão disponíveis em repositório público administrado pela Universidade Estadual de Campinas. Ademais, o acervo bibliográfico a ser
analisado está disponível em bibliotecas públicas. Bibliografia adicional adquirida, em caso de financiamento da FAPESP, será doada para a Biblioteca da Universidade.

Gestão de Dados e Armazenamento
Em que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? Que software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?
Os arquivos gerados, caso existam, estarão em formato doc., exe. e pdf. sendo necessários os softwares comuns para edição de texto e planilhas para utiliza-los.
Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação? Como será realizado o backup destes dados?
Os arquivos gerados, caso existam, estarão disponíveis no Repositório da Universidade Estadual de Campinas, que é de acesso livre e público. O tempo de preservação e
backup dos dados seguem as normas da Universidade.
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