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Diário de uma secreta simetria

poesie

Sobre o conteúdo 
psicológico de um caso de esquizofrenia

A destruição como 
causa do devir

Contribuições para o 
conhecimento da psique infantil

de Conflitos da alma infantil
A origem das palavras infantis mamãe e papai – sobre o pro-

blema da origem e desenvolvimento da linguagem
Algumas analogias entre o pensamento da crian-

ça, o do afásico e o pensamento subconsciente

O tempo na vida psíquica subliminar
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A vida de Sabina Spielrein
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O conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia dementia praecox

ano no Jahrbuch

A destruição como causa do devir

Contribuições ao conhecimento da psique infantil
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A gênese das palavras infantis Mamãe e Papai

O pensamento simbólico e o pensamento da criança
princeps Linguagem e pensamento da criança

IPA

IPA
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A autoria de Sabina Spielrein

 Diário escrito em russo em 1905 

 Extratos de um diário de Sabina Spielrein de 1906-1907

Amor, morte e transformação

A destruição 
como causa do devir
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Diário de 1909 a 1912

As cinco cartas de Sabina Spielrein a Jung entre 1911 e 1912

A destruição como causa do 
devir

As duas cartas de Sabina a Freud de 1909
imbróglio 

F) As sete cartas da correspondência intelectual com Jung de 1917-1919
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Primeiros ensaios publicados

Sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia

Manual das esquizofrenias, 
Jarburch o Caso 

Schreber Dois princípios do suceder psíquico
Transformações e símbolos da libido

XX
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A destruição como causa do devir 
A destruição como causa do devir

versus

causa movens 

 

Sabina 
Spilrein – vida e obra de uma pioneira da psicanálise
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Amor, morte e transformação 

A destruição como causa do devir

Contribuições para o conhecimento da psique infantil 

Zentralblatt

A sogra
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O anel dos 
Nibelungos
princeps, A destruição como causa do devir

Os ensaios sobre a origem da linguagem na criança

A origem das palavras infantis Papai e Mamãe – algumas observações dos 
diferentes estágios do desenvolvimento da linguagem, 
O tempo na vida subliminar da alma, Algumas analogias entre o pensa-
mento da criança, com o dos afásicos e com o pensamento subconsciente

A origem das palavras infantis mamãe e papai – sobre o proble-
ma da origem e desenvolvimento da linguagem

Algumas analogias entre o pensamento da criança, o do 
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afásico e o pensamento subconsciente 

O tempo na vida psíquica 
subliminar, 

A Interpretação dos sonhos

a priori
a posteriori.

Pequenos ensaios clínicos de exemplos de sexualidade infantil e sonhos

Para concluir
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La autoría de Sabina Spielrein 

Sabina Spielrein’s authorship

Referências 

Diário de uma secreta assimetria. 
Sabina Spielrein, Forgotten Pioneer of 

Psychoanalysis. 
Les sons Revue Française de 

Psychanalyse, 34,
Sabina Spielrein entre Freud et Jung

Jahrbuch der psychoanalyse, 3. 
Dicionário de psicanálise.

 Sabina Spielrein, Forgotten Pioneer of Psychoanalysis.

Entre 
Freud et Jung.

Entre Freud et Jung. 
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Sämtliche Schriften. 

Sämtliche Schriften

Sabina Spielrein, Forgotten Pioneer of Psychoanalysis. 

Sabina Spielrein, 
Forgotten Pioneer of Psychoanalysis. 


