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OBJETIVOS 

Estudar e debater o tema da arte da ficção na obra de Sigmund Freud, enfatizando as conexões 

que o fundador da psicanálise estabeleceu entre o ofício particular dos escritores e atividades 

gerais e comuns a todos: os devaneios, as fantasias inconscientes, os sonhos e os sintomas. As 

leituras enfatizarão a interpretação freudiana da dinâmica de produção de afetos no leitor, em 

sua interação com a ficção. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1- O ensaio “O escritor e a fantasia” (1908) e as bases da relação entre a produção de 

sonhos diurnos e a ficção. A prefiguração do tema do narcisismo e seu papel no 

interesse do leitor pela fantasia do escritor.  

2- O ensaio “Personagens psicopáticos no palco” (1905) e a interação sintomática entre o 

leitor e a fantasia do escritor, a conexão com fantasias inconscientes e sintomas. O 

exemplo de Hamlet. 

3- As múltiplas entradas dos temas entrelaçados dos devaneios, das fantasias 

inconscientes, dos sonhos e da ficção em obras variadas de Freud como Estudos sobre 

a histeria (1893-1895), A interpretação dos sonhos (1900), “Delírios e sonhos na 

Gradiva de Jensen” (1907), “Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade” 

(1908), “O romance familiar do neurótico” (1909), “Alguns tipos de caráter 

encontrados no trabalho psicanalítico” (1916), Conferências introdutórias sobre 

psicanálise (1917-1917), “Dostoievski e o parricídio” (1928), entre outros. 

 

INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para o envio de materiais será usado o Google Classroom. Para avisos e agenda será 

priorizada a comunicação presencial. Como avaliação, duas provas escritas presenciais. 
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