
 
 

AS TEORIAS DA ANGÚSTIA EM  FREUD 

1ª Teoria 

 

COORDENADOR: Theodor Lowenkron 

 

OBJETIVOS E MÉTODOS:  

         Angústia é a expressão de um sofrimento humano que desde cedo interessou 

Freud, tendo sido tema abordado na correspondência com Wilhelm Fliess nos 

primórdios  da psicanálise. Ao longo de sua obra, Freud elaborou duas teorias para 

explicar a angústia. Na primeira, nos estudos sobre neurose de angústia, a angústia 

foi concebida como produto da tensão sexual somática que não conseguia ser 

representada psiquicamente. Seria a energia sexual não descarregada que se 

transformaria em angústia por um mecanismo de natureza biológica, o que ocorreria 

sempre que estivesse presente uma impossibilidade de elaboração da excitação 

sexual somática em representações psíquicas. Nas psiconeuroses, a energia sexual 

está representada psiquicamente e a angústia é o resultado do recalcamento da libido  

em decorrência do conflito psíquico.  

      Na segunda teoria, elaborada a partir de 1926, há uma reformulação que inverte a 

relação entre angústia e recalcamento: é a angústia que produz o recalque e não o 

contrário. Ao atribuir à angústia um papel antecipador de uma situação de perigo 

(angústia sinal), Freud formula a hipótese de que ela evoca uma situação originária 

de desamparo (angústia automática) vivida pelo bebê e para evitar o retorno a esse 

estado. O eu dispararia a angústia sinal que acionaria o recalcamento, desinvestindo, 

assim, uma representação cuja satisfação seria ameaçadora.  

         Os três primeiros trabalhos das Referências Bibliográficas tratam da primeira 

teoria da angústia, passando pela transição entre as duas teorias com a Conferência 

XXV sobre Angústia para chegar aos dois últimos textos que abordam a segunda 

teoria, sendo Inibição, sintoma e angústia o mais representativo. Por haver três etapas 

na elaboração da angústia na obra freudiana,  alguns comentadores consideram a 



 
 

existência de três teorias ou etapas da Angústia em Freud. Neste módulo, será 

estudado a primeira teoria da angústia.  

          O método de transmissão será através de exposição dos trabalhos de Freud 

pelo professor combinado com seminários com participação ativa dos membros do 

grupo de trabalho. 

 

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DO APRENDIZADO: 

    O aproveitamento será realizado através de auto e hétero-avaliação dos 

participantes. O professor contribuirá na avaliação através da apreciação do modo 

como os membros do grupo se fizerem presente nos seminários por critérios 

quantitativos (freqüência mínima de 75% dos encontros) como qualitativos 

(conteúdo da participação).  

 

PRÉ-REQUISITOS: Estar inscrito  no Periodo de Qualificação 

 

NÚMERO DE VAGAS: 20 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

          Ordem de inscrição com prioridade para os alunos do Período 

Qualificação. A critério da coordenação do curso quanto à disponibilidade de 

vagas, poderão ser incluídos os associados ao Núcleo de Salvador, ao NUPES 

e ao Centro de Nova Friburgo ,candidatos do  Intercâmbio da ABC e alunos 

externos. Membros associados e efetivos da SBPRJ interessados também 

poderão participar 

. 

 

HORÁRIO: 21:15 às 22:45 horas 

LOCAL: On-line/ Zoom 

INÍCIO DO CURSO: 10/08/2021 

NÚMERO DE SEMINÁRIOS: 7 

 

AGOSTO : 10, 17, 24, 31 

SETEMBRO : 14, 21 28 

 



 
 

SUMÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS:  

Os Seminários ocuparão o primeiro bimestre do segundo semestre. Os temas das 

aulas e seminários versarão sobre a primeira teoria, a transição para a segunda teoria 

da angústia em Freud. Todos textos das referências bibliográficas serão objeto de 

exposição e seminários. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

 

Freud, Sigmund - Rascunho E: Como se origina a Angústia (Junho/1894) p. 269-276 

 

Freud, Sigmund - Sobre os fundamentos para destacar da Neurastenia uma síndrome 

específica denominada Neurose de Angústia (1895 [1894]) p. 89-116 

 

Freud, Sigmund - Resposta às críticas a meu artigo sobre Neurose de Angústia (1895) 

p. 117-134 

 

Freud, Sigmund - Conferência XXV - A Angústia - In: Conferências Introdutórias 

sobre Psicanálise (1916-1917), Parte III - Teoria Geral das Neuroses (1917) p. 103-138  

 

Freud, Sigmund - Inibição, sintomas e angústia (1926 [1925]) p.95-200 os capítulos I, 

II, III e IV. (a obra tem o total de 11 capítulos) 

  

 

REPRESENTANTE JUNTO AO DEPART. CURRICULAR E DOCENTE:  

Theodor Lowenkron 
 

 

 

 


