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Eu, identidade e identificação em Freud e Ricoeur 
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Ementa 

Ao longo da sua teorização, Freud elabora uma noção especificamente psicanalítica de 

identificação, atribuindo à mesma o caráter de processo constitutivo do psiquismo. Por 

sua vez, Ricoeur, estabelece a distinção entre identidade como mesmidade, por uma parte, 

e como ipseidade por outra, para pensar a identidade pessoal entendida como identidade 

narrativa. Visando explicitar o diálogo proposto pelo filósofo em vários momentos da sua 

obra com a teoria freudiana, a disciplina tem como objetivo examinar aspectos de ambas 

concepções que convergem em uma noção “não-enclausurada” de eu. 

 

Conteúdo Programático 

1) Identificação e constituição do psiquismo na segunda tópica freudiana.  

2) Identidade pessoal: a distinção entre idem e ipse segundo Ricoeur. 

3) O papel da narrativa de si em Freud e Ricoeur.  

4) Identidade pessoal e a dimensão identitária: o si-mesmo e o outro nas 

perspectivas de Freud e Ricoeur.  

 

Metodologia 

Aulas dialógico-expositivas, leitura e análise de textos, discussão sobre questões 

específicas propostas. Avaliação será com base a seminário e trabalho escrito sobre um 

ponto relacionado com a problemática abordada. 
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