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“Patologia do Si” Workshop Interdisciplinar 

 

O Projeto “Fundamentos Cognitivos do Si” do Instituto de Filosofia da Linguagem, 

financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, realizará no dia 7 de Novembro 

pelas 14 horas um Workshop Interdisciplinar subordinado ao tema “ Patologia do Si” 

no edifício I&D da FCSH, sala 0.06 (Avenida de Berna, nº 26, Piso 0, Lisboa). Em anexo o 

resumo das comunicações. 

 

O Coordenador 

Jorge Gonçalves (IFL) 
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14:00 Jorge Gonçalves  (Investigador do IFL)  O conceito de “doença mental” 

Discutirei a proposta de definição de doença mental de George Graham apresentada no seu 

livro The Disordered Mind, onde sustenta a tese que a doença mental tem uma existência 

objectiva, opondo-se assim às teses reducionistas e convencionalistas. Subdividindo o conceito 

ele argumenta que o conceito de “doença” se pode aplicar também à mente e não só ao 

corpo. Por sua vez, a “mente” é definida a partir da consciência e da intencionalidade. No 

entanto, sempre que há doença mental não é possível uma explicação que use apenas os 

conceitos de intencionalidade e consciência. Para lá da intencionalidade e da consciência 

existem sempre factores causais mecânicos. Referência: George Graham (2010) The Disordered 

Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Mental Illness ROUTLEDGE 

 

14:40 Ciro Oliveira (Médico Interno de Psiquiatria do CHPL) Modos de Evolução  

Ao longo da história da Medicina, o modo como evoluem as doenças sempre foi de primordial 

importância. O mesmo se aplica à Psiquiatria. Karl Jaspers introduziu a oposição processo-

desenvolvimento na psicopatologia, distinguindo o compreensível (motivação psicológica) do 

explicável (causa orgânica), o que foi determinante para a definição dos conceitos que servem 

de indicador da orientação prática em Psiquiatria e são a base da classificação das doenças 

mentais.  

 

15:20 Robert Clowes (Investigador do IFL)  Dialogical Self and its Role in Explaining 

Psychology Disorder 

According to (Lysaker and Lysaker 2008) the self needs to be understood  as dialogical in the 

sense that the self exists as dialogue among a series of self positions (essentially social roles 

such as teacher, friend, mother, etc). Pathological problems arise when, for whatever reason, 

the usually relatively smooth transition between such positions becomes blocked or 

attenuated. I propose to explore the viability of this framework in psychological explanation 

and also insofar as it helps illuminate the nature of psychological disorder. Referência: Lysaker, 

P. H. and J. T. Lysaker (2008). Schizophrenia and the fate of the self, Oxford University Press, 

USA. 
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16:00  Café 

 

16:30 Gustavo Jesus  (Médico Interno de Psiquiatria do CHPL) Psicopatia: da cultura popular à 

evidência científica 

A palavra psicopata deriva das palavras gregas psyche (mente) e pathos (sofrimento, doença), 

tendo sido por isso usada ao longo da história, desde a sua primeira aparição documentada em 

meados do século XIX, para definir diferentes tipos de patologia mental. Actualmente, 

psicopatia define uma perturbação de personalidade que se caracteriza por uma série de 

comportamentos mal vistos pela sociedade e potencialmente danosos para os outros e para os 

próprios. Várias manifestações artísticas e culturais fazem uso de figuras de psicopatas, 

frequentemente associadas a homicídios e outros crimes violentos, no entanto a psicopatia 

pode ser adaptativa em alguns meios e alguns estudos recentes mostram que entre os altos 

quadros empresariais se verifica uma elevada taxa de psicopatas. Assim sendo, a atribuição do 

diagnóstico de psicopatia a alguém tem implicações importantes, sendo desejável a utilização 

de instrumentos clínicos específicos. Através desta exposição iremos discutir a psicopatia 

numa perspectiva histórica, cultural, biológica e ética. 

 

 

17:10 Dina Mendonça  (Investigadora do IFL) Bu!!!! Surpresa  

Uma reflexão sobre a natureza da Surpresa permite distinguir vários modos de viver a 

surpresa, nomeadamente a distinção entre a surpresa como emoção e o sentimento 

existencial de estar aberto à surpresa. De seguida examinaremos como esta distinção está 

relacionada com as outras emoções e o resto do mundo emocional em geral. Finalmente uma 

pequena exploração sobre o modo como a surpresa se relaciona com diferentes perturbações 

mentais.  

 

18:00  Final 


