
 
 

ESTUDO DA OBRA DE SIGMUND FREUD 

                                       MÓDULO VII      CASOS CLINICOS  

 

COORDENADORES/PROFESSORES:  Anna Maria Bittencourt, Bernard 

Miodownik, Jeremias Ferraz Lima, Maria Helena Junqueira. 

 

OBJETIVOS E MÉTODOS: 

Após a abordagem dos 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, daremos continuidade, neste semestre, ao estudo da obra de 

Freud, percorrendo seus textos clínicos referentes às neuroses, seguidos no 

segundo semestre por trabalhos sobre a psicose. Iniciaremos pelo texto, 

considerado por Freud, como uma continuação da Interpretação dos sonhos, a 

Análise fragmentária de uma histeria (1900), o caso da jovem Dora, de 18 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. Estudaremos 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 da neurose obsessiva. Assim como em Hans 

(escrito no mesmo ano), Freud encontrará no “complexo paternal”, 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 como um 

caso de neurose, mas como caso limite. Partindo da hipótese de um trauma 

sexual precoce, a cena 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. 

 

PRÉ-REQUISITOS:  

Estar regularmente inscrito no Período de Qualificação 

 

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO:  

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

A exigência da apresentação de trabalhos ficará a cargo dos diferentes 

professores.  



 
 

 

 

NÚMERO DE VAGAS: 15 (quinze) 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

Ordem de inscrição com prioridade para os alunos do Período Qualificação. 

Poderão ser incluídos os associados ao Núcleo de Salvador, ao NUPES e ao 

Centro de Nova Friburgo e candidatos do Intercâmbio da ABC. A critério e 

responsabilidade da coordenação do curso, alunos externos também poderão 

participar, bem como membros interessados da SBPRJ. 

  

HORÁRIO: terças-feiras, às 21:00, exceto os de abril, às 20:30 

LOCAL: on-line 

INÍCIO DO CURSO: 08/03/2022 

NÚMERO DE SEMINÁRIOS: 16 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS E DATAS DOS SEMINÁRIOS 

 
8 ,15, 22 e 29 de março, às 21:00 -  1º ao 4º seminário: 

Análise fragmentária de um caso de histeria  Caso Dora  

Prof. – Maria Helena Rego Junqueira 

 

05, 12, 19, 26 de abril, às 20:30 -  5º ao 8º seminário:  

Observações sobre um caso de neurose obsessiva – Homem dos Ratos 

Prof. Jeremias Ferraz 

 

 

03, 10, 17, 24 de maio as 21:00 -  9º ao 12º seminário: 

           Análise de uma fobia de um garoto de cinco anos – Hans  

Prof Anna Maria Bittencourt 

 

 

01, 08, 15, 22 de  junho as 21:00  - 13º ao 16º seminário 

História de uma neurose infantil – Homem dos Lobos  

Prof Bernard Miodownik 
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REPRESENTANTES DO CURSO JUNTO AO DEPARTAMENTO 

CURRICULAR E DOCENTE:  

Cada um dos professores responsáveis pelo seminário oferecido: 

Maria Helena Junqueira, Jeremias Ferraz, Anna-Maria Bittencourt e Bernard 

Miodownik 
 


