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Curso 1 / Course 1 

 

Depresiones y Para-depresiones. Reflexiones en torno a la temporalidade en 

la psico(pato)logia fenomenológica (Depressions and para-depressions: 

reflections on the temporality in the phenomenological psycho(patho)logy) 

Maria Lucrecia Rovaletti (Universidad de Buenos Aires e AUPPF, Buenos Aires, 

Argentina) 

RESUMEN 

El tema del temporalidad ocupa un lugar central en la fenomenología.  Precisamente 

esa relación intima entre tiempo y subjetividad, nos permite comprender las 

patologías.  

Las corrientes psiquiátricas clásicas insisten en el afecto vital del depresivo, para 

comprender desde allí la variedad temática de sus autoreproches, así como también 

su sentimiento de culpa. Precisamente,  las investigaciones de Binswanger sobre 

melancolía, al igual que las de Tellenbach están orientadas a considerar los síntomas 

depresivos como dependientes de una desestructuración de la temporalidad.  Ya 

Gebsattel, Straus, Minkowski, habían tenido planteos similares desde una Psiquiatría 

Fenomenológica. 

Por otra parte,  Charbonneau y Legrand analizando la sociedad actual, visibilizan una 

trama de fatiga, aburrimiento, vacío, tristeza, a las que designan como 

paradepresiones. Con ello, se intenta reflexionar esa trama de fatiga, aburrimiento, 

tedio, tristeza que se entreteje en la cultura actual. Son fenómenos que se ubicarían 

como una dispersión temporal  que oscila entre la languidez, la torpeza, el taedium 

vitae, la indiferencia y el aburrimiento profundo. Esto lleva a recomenzar múltiples 

tareas sin haber terminado las primeras ,  por esa falla de la motivación ante la 

pérdida de placer por las cosas.  

Sin embargo, por ser problemas a menudo infrasintomáticos, demasiado lábiles y 

poco significativos, no alcanzan a ser denominados síntomas: mas que pertenecer al 

campo médico, aluden  más bien al campo moral, a  una manera de vivir (Debray). 

Para Maggini y Dalle Lucche, su banalidad, su cotidianidad, su constante referencia 

al contexto social del sujeto que los vivencia, ha llevado a excluirlos de una categoría 

psicopatológica autónoma y del interés clínico.  

 

Curso 2 / Course 2 

“A obra de arte da natureza psíquica”. A qualitas segundo Freud e a 

condição da sensibilidade contemporânea (“The art work of the psychic 

nature”. Qualitas according to Freud and he condition of the 

contemporary sensibility) 

Plínio Prado (Université Paris 8 e AUPPF, Paris, França) 

RESUMO 

No mail  de 1° de junho último, Manoel Berlinck escrevia : 

« ... ele [o Congresso de João Pessoa] será, certamente, um evento marcante, 

principalmente devido ao momento vivido. Precisamos, por isso, aproveitar a 

oportunidade para tratar da questão da qualidade, muito carente no Brasil. » 

Há nessas palavras uma previsão (e uma espera, um desejo) quanto ao evento que 

deverá ser o Congresso. 

E há também uma demanda, uma solicitação, a partir de uma necessidade 

identificada (« Precisamos... tratar da questão da qualidade... »). 

A partir disso, eu gostaria de reter aqui dois pontos. 



Primeiramente, a exigência de se debruçar hoje sobre a questão da qualidade 

(entendamos : a qualidade da pesquisa, do ensino, da clínica). Trata-se de uma 

exigência ao mesmo tempo geral (nestes tempos mundializados de avaliação 

puramente quantitativa, de impact factor, etc.) e particular : o Brasil está 

especialmente necessitado no quesito qualidade.  

Em segundo lugar, a designação do presente Congresso como lugar e ocasião onde 

pôr em prática essa exigência, dado notadamente o « momento vivido » (alusão à 

turbulenta e inquietante história política que dividiu e abalou o país neste semestre, 

com o seu espetáculo macabro de lugares-comuns e de arcaísmos. O mesmo mail 

se refere à « grande incompetência e falta de qualidade » de nossos governantes, 

que promoveram « o consumo dos mais pobres... sem se preocupar com a 

educação política »).  

Se esboça aí uma articulação, quanto à questão da qualidade, entre o saber e a 

cultura, cultura política incluída.  

O argumento abaixo é uma tentativa de honrar essa espera e essa demanda, 

seguindo a pista desta articulação.  

 

1. 

A percepção (visual, auditiva, etc.), as sensações somáticas (térmicas, calafrios, 

temor), os sentimentos e as emoções, constituem a experiência básica dos qualia 

ou das « qualidades » características dos objetos. 

Os qualia são indissociaveis de um valor. Eles podem ser bons ou ruins, virtude ou 

defeito, dar prazer ou causar pena, atrair ou repulsar. É quanto a esse valor que o 

termo « qualidade » é usado correntemente (« contrôle de qualidade », etc.) 

Ele nos interessará aqui num sentido específico, irredutível : enquanto qualidade-

valor das obras de linguagem, de cultura, de saber (saber-fazer incluído).   

2. 

Um diagnóstico geral acerca do mundo contemporâneo, e que atravessa todo o 

século XX, concerne diretamente ao destino reservado aos qualia. Ele afirma que o 

que é atingido e declina neste mundo, o nosso, é precisamente a experiência das 

qualidades sensiveis. Com a modernidade tecno-científica e industrial, os qualia são 

dissolvidos pela ciência (« Não há ciência senão do que é geral »), capturados e 

desviados pela forma-mercadoria, filtrados e alterados pela ideologia da 

« civilização da mídia ». 

A própria língua (capaz em princípio de dar origem a obras), se torna uma vasta 

máquina de reprodução do já-dito, um terreno de lugares-comuns e de idéias 

preconcebidas, cujo paradigma é o estereótipo. Um campo privilegiado, portanto, 

para o florescimento do conservadorismo e de preconceitos. O que vai de par com 

a atual cultura da quantidade, do número, das cifras, da otimização, da 

contabilidade. 

Daí uma insensibilidade geral à qualidade do sensível. A qualidade fina dos qualia, 

das singularidades materiais (tons, nuances, timbres), deixa de ser perceptível ; 

não se é mais « sensível », receptível, senão às grandes informações, ao 

« sensacional ». 

3. 

Consequência geral : toda obra de qualidade (de valor), nesse contexto e nessa 

perspectiva, implica um trabalho de resgate da experiência dos qualia (liberando-a 

em primeiro lugar da pura reprodução técnica, do slogan, do estereótipo). Ela exige 

uma luta a cada instante, quale por quale, para encontrar um idioma que 

testemunhe a experiência da qualidade do sensível, no detalhe de suas matizes 

singulares. Uma prática da nuance, em suma, um exercício de subtilidade. 

4. 

Nós examinaremos um paradigma  exemplar (isto é, de qualidade) de um tal 

resgate dos qualia : o trabalho de Freud e o dispositivo analítico que ele constrói, 

a começar pelo conceito de caso, definido a partir das formações as mais singulares 

do inconsciente. Daí segue-se o processo da cura — associações, escuta flutuante, 



perlaboração — compreendido como um trabalho de textura ou de tecelagem 

(Freud) visando captar a coisa singular. 

Nós consideraremos aqui, mais precisamente, o Freud escritor. O Dichter às voltas 

com o desafio de relatar a história de um caso clínico. Para isso, nós partiremos 

das páginas prodigiosas sobre o caso do Homem dos ratos (1907-1908), que se 

acham no Diário de uma análise (Manuskript der Analyse : der Rattenmann), e 

contêm uma reflexão minuciosa, elaborada passo a passo, sobre a dificuldade, o 

tormento, o combate que é se lançar numa narração do caso clínico singular e 

procurar apreender os qualia que fazem a singularidade incomparável do caso. O 

trabalho da clínica encontra aqui o trabalho da crítica literária.  

Freud multiplica as notas de insatisfação com a qualidade do seu relato. É que se 

trata de rivalizar com nada menos do que o gênio das « grandes obras de arte da 

natureza psíquica (die grossen Kunstwerke der psychischen Natur) », que produziu 

o caso da neurose obsessiva do homem dos ratos. 

Nós tocamos aqui no âmago da questão, do desafio da qualidade. 

 

Curso 3 /Course 3 

 

The concept of insight in psychiatry (O conceito de insight na psiquiatria) 

Ivana S. Marková (University of Hull, UK) 

ABSTRACT 

Insight as self-knowledge that individuals have concerning their condition has been 

an area of research interest for a number of years particularly in relation to the 

psychoses and organic brain diseases. The variability seen in patients’ understanding 

of their mental disorder and its effects (ranging from seemingly good understanding 

to a complete lack of knowledge) together with ensuing effects on engagement with 

treatments and services has stimulated a lot of studies designed to elucidate the 

nature insight. In this regard, focus has been on determining whether changes in 

insight relate to more the disease process affecting the individual or whether they 

represent psychological reactions on the part of the affected individuals relating to 

their personalities and ways of coping with their conditions. Interestingly, despite a 

vast amount of empirical work, there are few conclusions to be drawn. The question 

then is whether yet more studies are needed to clarify this area, ones which perhaps 

are designed differently, include more subjects, have ‘better’ instruments, etc. or is 

it the case that we first need to examine insight more carefully as a concept, in terms 

of its origins and likely structure? It is argued in these seminars that this latter 

approach is necessary – not only to help clarify the nature of insight but in order that 

empirical results can be interpreted sensibly and that meaningful approaches to the 

empirical exploration of insight can be undertaken.  

Seminar 1 will unpack the clinical concept of insight from a historical perspective and 

differentiate between a wider and narrower phenomenon. Seminar 2 will examine the 

factors that shape the phenomenon of insight and concentrate on the ‘object’ of 

insight assessment as a crucial factor in this regard. Discussion will focus on the 

implications this carries for the empirical study of insight. 

 

Seminar 1: history and epistemology of insight 

The clinical approaches to the study of insight in patients with mental disorders can 

be traced to two parallel pathways originating in the 19th century, one derived from 

the work of psychiatrists and the other from neurologists. Arising from opposite 

perspectives and conceiving insight or impairment of insight in a wider and narrower 

sense respectively, in recent years there has been a convergence of these 

approaches. Such a convergence appears to have occurred in the context of the 

current neurobiological drive in psychiatry rather than on account of any theoretical 

work and has likely played a part in some of the variability and inconsistencies of 

results in empirical studies. Examining the phenomena of insight in relation to the 

psychiatric and neurological approaches shows that they are structurally different. 

This is principally because the ‘objects’ of insight assessment in each case demand 



different sorts of judgements. In effect, when insight is elicited clinically, it is the 

insight-‘object’ that is being elicited. Insight cannot be separated from its relational 

object (whether this is mental disorder, symptom, deficit or anything else). 

 

Seminar 2: assessment of insight in clinical practice: heterogeneous 

phenomena 

The phenomenon of insight that is elicited clinically will depend on (i) the concept of 

insight held by the clinician/researcher, (ii) the measure that is used to elicit this, 

and (iii) the ‘object’ of insight assessment. Focus here will be particularly on the 

crucial role played by the ‘object’ of insight assessment. Thus, the phenomenon of 

insight into symptoms such as hallucinations or depressed mood will be different from 

the phenomenon of insight into complex constructs such as schizophrenia or 

personality and different again from the phenomenon of insight into deficits such as 

memory problems. Because different sorts of judgements are demanded on the part 

of the patient as a result of the different ‘objects’ of insight assessment, the processes 

underlying the resultant insight phenomena are likely to be different. Research 

approaches must take into account the specific phenomenon of insight that is sought. 

Narrower insight phenomena such as insight into neurological / neuropsychological 

impairment may benefit more from neurobiological approaches to their exploration. 

Wider insight phenomena such as insight into mental illness or personality changes 

may benefit more from approaches seeking to understand the psychological and 

socio-cultural factors that determine complex judgements. 

 

Curso 4 / Course 4 

 

Da prevenção à intervenção clínica no desenvolvimento das crianças e 

adolescentes (From prevention to clinical intervention in the development 

of children and adolescentes) 

Vitor Franco (Universidade de Évora, Portugal), Ana Bertão (Escola Superior de 

Educação do Politécnico do Porto, Portugal) e Isabel Prata (Divisão de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e Dependências, Lisboa, Portugal) 

RESUMO 

Neste curso iremos apresentar práticas de prevenção e de intervenção clínica e social, 

psicanaliticamente orientadas, envolvendo crianças, adolescentes e suas familias, em 

espaços simultaneamente educativos e terapêuticos.  

Em primeiro lugar analisaremos a intervenção nos transtornos do desenvolvimento e 

da saúde mental na infância e nas situações em que o risco de acontecerem é 

especialmente elevado. 

Em segundo lugar, pensaremos o setting, os objetivos, o método, as estratégias nos 

processos psicoterapêuticos das crianças e adolescentes, bem como o envolvimento 

das familias e da escola, buscando um modelo que se adeque a uma prática social 

alargada, desafiando os limites entre a terapia e a educação. 

Abordaremos, em sequência, o trabalho com adolescentes e jovens em risco 

(principlamente de comportamentos aditivos) que vai da prevenção universal à 

prevenção indicada. 

O curso partirá da experiência de projectos concretos de prevenção e intervenção em 

que os autores participam no contexto português. 
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