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EMENTA:

A partir da leitura de textos clássicos pertinentes, a disciplina analisará questões
fundamentais de introdução a psicanalise freudiana.

PROGRAMA:

INTRODUÇÃO A PSICANÁLISE: OS CONCEITOS CLÁSSICOS FREUDIANOS

Esse curso visa tornar possível, àqueles interessados em tomar conhecimento acerca do
trabalho teórico da psicanálise, a capacidade de tecer uma tela coerente com os conceitos
clássicos freudianos. Compreendemos que é necessário para pensar a psicanálise - e a sua
interface com a filosofia e a teoria social - o conhecimento de como os conceitos foram
elaborados intrinsecamente ao desenvolvimento do trabalho teórico de Freud. Para dar cabo
de tal tarefa em um curso que se pretende introdutório, partiremos da leitura dos livros de
Renato Mezan Freud: a trama dos conceitos e Luiz Roberto Monzani Freud: o movimento
de um pensamento, com vistas a introduzir a sequência histórica do desenvolvimento
conceitual de Freud, a saber, que existem duas tópicas, duas teorias da angústia, duas
teorias pulsionais, entre outras. A seguir, mergulharemos na letra freudiana propriamente
dita com o objetivo de familiarizar os interessados ao modo de escrita freudiano e sua
forma de apresentar os conceitos.

O curso será realizado a partir da seguinte estrutura:

Semanalmente, serão duas horas de aulas expositivas e duas horas de seminários realizados
pelos matriculados. A avaliação será realizada por meio de um trabalho final que será
resultado do seminário - somados as discussões - realizado pelo aluno no decorrer do curso.

Os temas para estes seminários primeiramente foram pensados na lista a seguir, mas podem
sofrer alterações de acordo com o interesse da turma.

O capítulo 7 da interpretação dos sonhos (1900);

Psicopatologias da vida cotidiana (1901);

Totem e Tabu (1913);
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Introdução ao narcisismo (1914);

Além do princípio do prazer (1920);

O ego e o ID (1923);

Psicologia das Massas e Analise do Eu (1923);

O Mal-estar na Civilização (1930).
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