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
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Serão concedidos certificados de participação aos que comparecerem às duas aulas.

