Curso de Freud para
iniciantes
O sonho é a satisfação de que o
desejo se realize.

O

Sigmund Freud
Ágora Instituto Lacaniano vem oferecer o presente curso que pretende trabalhar os conceitos da obra de Freud.
Este estudo vislumbrará “OS Sonhos” e “Os Casos Clínicos”, apontando a teoria freudiana em
seus conceitos e prática na clínica.
A interpretação dos sonhos é uma obra elaborada nos primórdios da psicanálise(1900).
Situa-se como o OPUS MAGNUM de seu gênio
criador, Freud.
Passados os anos com a teoria desenvolvida(1931), Freud assim se manifestou a cerca
de sua obra, referindo-se à descoberta do enigma dos sonhos e à importância de seu estudo
científico para o conhecimento do homem em
seus aspectos mais profundos: “Contém, mesmo de acordo com meu julgamento presente, a
mais valiosa de todas as descobertas que minha boa fortuna permitiu-me fazer. Revelação
como esta, o destino nos concede apenas uma
vez no cursa de uma existência” (Obras Completas de Sigmund Freud - volume IV, pág. 16)
No Estudo dos Casos Clínicos como no Caso
Dora, vamos ter a oportunidade de conhecer e
compreender a construção destes, relacionar
seus sonhos à Teoria e Clínica.

SERÁ MINISTRADO POR:
• Marilene Kovalski, psicóloga, A.P., membro do Ágora Instituto
Lacaniano, sociopsicomotricista Ramain Thiers, membro do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul
• Juliana Costa, psicóloga, A.P., membro do Ágora, especialista
em psicologia da infância e pós-graduada em psicanálise, Coordenadora do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul.

ESTE ACONTECERÁ SEMANALMENTE,
ALTERNANDO OS TEMAS.
1º Tema
Coordenação: Marilene Kovalski (CRP 14/00796-5)

TEORIA E INTERPRETAÇÃO DOS
SONHOS
Obras Completas de Sigmund Freud
• Vol_IV - A Interpretação dos Sonhos I
• Vol_V - A Interpretação dos Sonhos II
2º Tema
Coordenação: Juliana Costa (CRP 14/01521-5)

CASOS CLÍNICOS
Obras Completas de Sigmund Freud
• Vol_VII - Caso Dora
• Vol_XVIII - “A psicogênese de um caso de
		 homossexualismo numa mulher”
			 (O caso da jovem homossexual)
Início: 29/09/2011 • Quinta-feira
Horário: 20:00h às 21:00h
Local: R. João Tessitore, 378 - B. Miguel Couto
Valor Mensal: R$ 60,00 (profissional) • R$ 30,00 (estudante)
Informações e Inscrições:
Marilene (67) 8111-4446 | Juliana (67) 9988-2810

ÁGORA Instituto Lacaniano

