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Programa 
 
O curso pretende abordar o conceito de Narcisismo na obra de Freud enquanto 
conceito fundamental para o entendimento daquilo que poderíamos chamar de 
uma "teoria do eu" em Freud, apoiando-nos na releitura que Jacques Lacan 
desenvolveu sobre esse conceito na década de 1950. Pretendemos abordar a 
evolução do conceito em Freud, desde seu aparecimento em 1910 no texto sobre 
Leonardo da Vinci (e também numa nota de rodapé acrescentada, em 1910, aos 
"Três ensaios sobre a teoria da sexualidade"), passando por "Introdução ao 
Narcisismo" (1914), "Luto e Melancolia" (1917) e "Psicologia das massas e 
análise do Eu" (1921). O curso terá a participação do Professor Marcus Coelen, 
bolsista Pós-Doc PNPD do Mestrado em Filosofia da UFF, que abordará o 
conceito de Narcisismo na psicose, sobretudo a partir do modo como Freud se 
serviu desse conceito no "Caso Schreber" (1911). 
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