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CE-02 
 

I – “ESTUDO DA OBRA DE SIGMUND FREUD- MÓDULO VII” 

 

II - NOME COORDENADORES: Jeremias Ferraz Lima, Maria de Fátima 

Amin, Miguel Calmon, Sergio Almeida  

 

III - RELAÇÃO DOS COLABORADORES: Maria Noel Brena Sertã 

 

IV - OBJETIVOS E MÉTODOS: 

Após a abordagem de textos teóricos da segunda tópica freudiana, – Além do 

Princípio do Prazer, O Ego e o Id, Inibição, Sintoma e Angústia –nos módulos 

curriculares V e VI, percorremos agora seus textos clínicos referentes às 

neuroses, (seguidos no segundo semestre pelos de psicose). Iniciaremos pela  

Análise fragmentária de uma histeria (1900), o caso da jovem Dora, de dezoito 

anos, com significativa contribuição à clínica desta neurose. Especialmente pela 

análise de dois sonhos Freud entenderá o sintoma histérico como consequente a 

um conflito edípico; aproximará sonho e sintoma e teorizará pela primeira vez o 

conceito de transferência ou transferências. Abordaremos em seguida a Análise 

da fobia de um garoto de cinco anos (1909), o caso do pequeno Hans, de cinco anos 

de idade, análise que permitiu à Freud, pela descoberta do complexo de 

castração, compreender a construção do sintoma fóbico da criança. Seguiremos 

com o terceiro texto, Observações sobre um caso de neurose obsessiva (1909), o 

homem dos ratos, em cuja análise Freud observa e descreve o fenômeno da 

onipotência dos pensamentos, assim como o da compulsão, compreendido este 

como fator determinante nos casos destas  neuroses. Freud encontrará no 

“complexo paternal” – já trabalhado em Hans - a resposta para o sintoma 

fóbico. Encerraremos o semestre com o estudo da História de uma neurose infantil 

(1918), o homem dos lobos, história reconstruída na análise de um adulto, 

considerada por muitos autores pós freudianos menos um caso de neurose, mas 

de caso limite. Partindo da hipótese de um trauma sexual precoce, a cena 
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originária - que se apresenta em formato onírico - Freud, observa a construção 

da neurose infantil. Desenvolve a noção de fantasias originárias e avança no 

estudo das neuroses obsessivas. 

 

V - SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO:  

Participação nos seminários e presença mínima de 75% dos encontros. 

A exigência da apresentação de trabalhos ficará a cargo da decisão dos 

diferentes professores.  

 

VI - PRÉ-REQUISITOS: Haver cursado os quatro primeiros módulos do Curso 

de Freud do Instituto de Ensino.  

 

VII - NÚMERO DE VAGAS: 20 (vinte) 

 

VIII - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

Os alunos do Período de Qualificação terão a prioridade de inscrição, mas o 

curso é aberto aos membros da Sociedade, aos participantes dos Núcleos e 

também ao público externo, mediante aprovação dos coordenadores do curso.  

 

IX - HORÁRIO, LOCAL, DATA DO INÍCIO E NÚMERO DE SEMINÁRIOS:  

Horário: 3ª feiras às 20:00hs  

Local: On-line/Zoom 

Início do Curso: 09/03/2021 

Número de seminários: 16 

 

DATAS:  

MARÇO: 09, 16, 23, 30 

Prof.: Miguel Calmon 

ABRIL: 06, 13, 20, 27 

Prof.: Fátima Amim 

Colaboradora: Maria Noel Sertã 
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MAIO: 04, 11, 18, 25 

Prof. :Jeremias Ferraz 

JUNHO: 01, 08, 15, 22  

Prof. Sergio Almeida 

 

X - SUMÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS DOS SEMINÁRIOS:  

1º  ao 4º seminário: março 09, 16, 23, 30 

Análise fragmentária de um caso de histeria. 

Coordenação dividida com os alunos: conversar sobre tudo o que se alcançar a 

partir da leitura do material. Um seminário seria dedicado ao relato quase 

folhetinesco do material.No segundo seminário voltaríamos nossa atenção ao 

modo de Freud trabalhar naquele momento,  relativo a sua compreensão da 

histeria. E mais dois seminários acerca da histeria, sobre os dois sonhos de Dora 

e mais críticas e leituras que queiramos trazer de outros autores. 

 

5º ao 8º seminário: abril, 06, 13, 20, 27 

Análise de uma fobia de um garoto de cinco anos. 

9º ao 12º seminário: maio, 04, 11, 18, 25 

Observações sobre um caso de neurose obsessiva.  

13º ao 16º seminário: junho 01, 08, 15, 22  

História de uma neurose infantil. 

 

XI - BIBLIOGRAFIA:  

1 - Freud, S. (2016). Análise fragmentária de um caso de histeria.  In S. Freud, 

Obras completas (P.C. Souza, Trad.,Vol. 6, pp. 171-320). Cia das Letras (Trabalho 

original publicado em 1921) 

2 - Freud, S. (2015).Análise de uma fobia de um garoto de cinco anos. Obras 

completas (P.C. Souza, Trad.,Vol.,16, pp. 13-74). Cia das Letras (Trabalho original 

publicado em 1909) 

3 - Freud, S. (2013). Observações sobre um caso de neurose obsessiva. In S. 

Freud. In S. Freud, Obras completas (P.C. Souza, Trad.,Vol.,9, pp. 13-112). Cia das 

Letras (Trabalho original publicado em 1909) 
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4 - Freud, S. (2010). História de uma neurose infantil. In S. Freud, Obras 

completas (P.C. Souza, Trad.,Vol.,9, pp. 13-160). Cia das Letras (Trabalho original 

publicado em 1918) 

 

 

XII - REPRESENTANTE DO CURSO JUNTO AO DEPARTAMENTO 

CURRICULAR E DOCENTE: todos os professores 


