
Mini-Curso 
A “Linguagem dos Nervos” e o pensamento da loucura – Schreber, Freud, Lacan 
 
As Memórias de um doente dos nervos de Daniel Paul Schreber é um documento autobiográfico de um 
tipo especial: publicado em 1903, este livro permitiu a Freud formular uma série de hipóteses 
sobre o mecanismo da loucura; as Memórias apresentam ao leitor a descrição elaborada de um 
sistema delirante com toda a sua lógica peculiar que, juntamente com a interpretação de Freud, 
permitiu a Lacan formular o seu próprio pensamento sobre a psicose; o livro do Schreber foi lido 
por Benjamin, e Deleuze e Guattari o encontraram em sua própria aventura filosófica. Além 
disso, alguns dos termos que foram inventadas por Schreber como Nervensprache (linguagem dos 
nervos) e Aufschreibesystem (sistema de notação), inscrevem o livro na história da literatura 
modernista. 
 
Este mini-curso oferece uma introdução ao pensamento da loucura, como é apresentado por este 
documento extraordinário. 
 
Onde:  
 
Sala 308, Bloco N, Campus Gragoatá 
 
Quando: 
 
Quarta-feira, 09 de março, de 9h às 13h 
Schreber e seu sistema de notação 
 
Quarta-feira, 16 de março, de 9h às 13h 
Freud e Lacan, leitores de Schreber 
 
 
Textos 
Daniel Paul Schreber, Memórias de um doente dos nervos. Traduzido do original alemão e organizado 
por Marilene Carone. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984. 
---, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Herausgegeben und eingeleitet von Samuel M. Weber. 
Frankfurt/Berlin/Wien: Ullstein, 1973. 
Sigmund Freud, “Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, (dementia paranoides) 
relatado em autobiografia.” Obras completas, X. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
---, “Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von 
Paranoia (Dementia Paranoides)”. Gesammelte Werke, VIII. Frankfurt: Fischer, 1949. 239-230. 
Jacques Lacan, “De uma questão preliminar a todo tratamento possível das psicoses.” Escritos. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
---, “D'une une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose”. Écrits. Paris: 
Seuil, 1966. p. 531-583. 
 
 
Marcus Coelen 
Marcus Coelen é psicanalista e pesquisador. Atualmente é bolsista do Programa PNPD da Capes 
no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFF. Publicou, dentre outros, um livro sobre 

Proust e  ant em     , pela editora Fink   u nchen,  lemanha) e edi  es de obras de  aurice 

Blanchot, em     ,      e     , pela editora Diaphanes   u rich/Berlin). 
 
Serão concedidos certificados de participação aos que comparecerem às duas aulas. 


