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O novo volume da coleção Freud & Seus Interlocutores, reúne
Bate-se numa criança, de Sigmund Freud, e Fantasias de surra e
devaneios, de Anna Freud – ensaios que abordam a fantasia sob
duas perspectivas diferentes: a do analista e a do analisando.

tante, escrito por Freud num momento
significativo de sua obra, no qual ele

reorienta sua teoria da perversão, relacionando-a com o complexo de Édipo.
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ra produção teórica, é um relato de
sua própria análise e foi apresentado
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membro da Sociedade Psicanalítica de

Traduzido diretamente do alemão, o estudo de Freud, publicado em 1919, baseia-se em algumas análises conduzidas por ele,
entre as quais a de sua filha Anna. Trata-se de um ensaio importante, escrito por Freud num momento significativo de sua obra,
no qual ele reorienta sua teoria da perversão, relacionando-a
com o complexo de Édipo.

Viena. Até agora inédito no Brasil, foi
traduzido a partir da versão em inglês
inteiramente revista pela autora.
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O artigo de Anna Freud, sua primeira produção teórica, é um
relato de sua própria análise e foi apresentado como conferência em 1922, tendo sido o passaporte para sua admissão como
membro da Sociedade Psicanalítica de Viena. Até agora inédito
no Brasil, foi traduzido a partir da versão em inglês inteiramente
revista pela autora.
A coleção Freud & Seus Interlocutores reúne ensaios de
Sigmund Freud e escritos que com eles dialoguem diretamente
– seja como inspiração ou comentário. Cada volume traz apresentação do coordenador da coleção, Marco Antonio Coutinho
Jorge, psicanalista, psiquiatra e professor do Programa de Pósgraduação em Psicanálise/Uerj.

SIGMUND FREUD (1856-1939), neurologista e criador da
psicanálise, é autor de obra vasta e revolucionária, cujos títulos
mais conhecidos incluem A interpretação dos sonhos, Três ensaios
sobre a teoria da sexualidade e O mal-estar na civilização. Austríaco, fugindo da perseguição nazista, no último ano de vida exilouse em Londres, onde morreu vitimado por um câncer.

ANNA FREUD (1895-1982), psicanalista britânica de origem
austríaca, destacou-se no campo da psicanálise de crianças. Entre
outras iniciativas, fundou a Hampstead Child Therapy Clinic, em
Londres. Suas principais obras são O tratamento psicanalítico das
crianças, O eu e os mecanismos de defesa e O normal e o patológico na criança.
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