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O VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL E XII 

CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL ocorreram em Belo Horizonte 

entre os dias 4 e 7 de setembro de 1014. 

O congresso elegeu como tema a relação entre pathos e saúde. O texto de boas-vindas dá 

o tom do que se pretende abordar com esse tema: “De Hipócrates a Freud, passando por Galeno e 

Descartes entre outros, a noção de pathos, seja como patologia seja como paixão, sempre 

interpelou o homem, produzindo diferentes leituras do adoecer, assim como das relações entre 

pathos e saúde, causadas pela desmedida, pela desrazão”. 

O objetivo do tema é colocar em jogo a questão da saúde e do pathos em perspectiva com 

a ideologia que sustenta as formas de gestão de saúde contemporâneas baseadas na tentativa de 

aplacar, controlar o mal- estar gerado pela insistência pulsional. Há, portanto, a retomada o 

impasse colocado por Freud em “Mal-estar na civilização”: para viver em sociedade, é preciso que 

o sujeito consinta em renúncias pulsionais que são experimentadas como fonte de sofrimento. A 

exigência de renúncia pulsional, constitutiva do sujeito e da cultura, encrava, como efeito, um 

pathos irredutível que diz respeito à sua própria existência como um corpo falante. A questão é 

pois: é possível pensar a saúde como a ausência de todo o pathos?  

O ISEPOL – Instituto Sephora de Ensino e Pesquisa de Orientação Lacaniana – organizou 

mesas redondas e conferências, coordenadas por Tania Coelho dos Santos. O nosso argumento 

geral é o seguinte: retomando Freud e Lacan, do ponto de vista psicanalítico, a saúde não é sem 

pathos. A introdução, pelo analista, do pathos da pulsão sexual é o que permite contrariar a pulsão 

de morte, reduzindo seus efeitos. Trabalhar na direção do real significa sustentar a existência do 

real do sexo e o esforço de trabalho que este exige através do processo de sexuação. É preciso ser 

“pato” da fantasia sexual que, num aparente paradoxo, salva o sujeito do seu apagamento. Para a 

psicanálise, a saúde é o desejo – desejo sexual – cujo pathos – o sintoma – faz barreira à pulsão 

de morte. 

As nossas atividades no congresso foram distribuídas da seguinte forma:  

- Conferência ministrada por Tânia Coelho dos Santos sobre o tema: Que saúde esperar ao 

final da análise? 
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- Curso: Psicanálise entre ciência e discurso: perspectivas acerca do sofrimento e do bem-

estar, ministrado por Tânia Coelho dos Santos e Rosa Guedes Lopes 

- Pôster: Psicanálise aplicada ao campo da saúde: do apelo de normatização à inclusão do 

pathos de cada um, apresentado por Mariana Sá Freire Medrado Dias 

- mesas redondas: 

1. O ideal da saúde e o pathos feminino. Coordenação: Tânia Coelho dos Santos. 

Participantes: Márcia Infante Vieira, Patrícia Matos Rodrigues, Fernanda Queiroz de Paula. 

2. A saúde não é sem pathos: o tratamento da obesidade. Coordenação: Tania Coelho dos 

Santos. Participantes: Maria Cristina da Cunha Antunes, Katia Danemberg, Maria Luiza Caldas, 

Flavia Lana Garcia de Oliveira, Andrea Martello. 

3. Saúde, criminalidade e comportamento infracional na adolescência. Coordenação: Tania 

Coelho dos Santos. Participantes: Aline Guimarães Bemfica, Maria Josefina Medeiros Santos, 

Douglas Nunes Abreu. 

4. A saúde no trabalho e o trabalho na saúde. Coordenação: Tania Coelho dos Santos. 

Participantes: Jaqueline Ferreira, Fernanda Saboya Rodrigues Almendra, Lúcia Helena Carvalho dos 

Santos Cunha. 

5. Trauma e transmissão psíquica na adolescência: a impossibilidade da separação do 

outro. Coordenação: Andrea Martello. Participantes: Diana Borschiver Adesse, Marta Resende 

Cardoso, Mingnon Pereira Lins, Andrea Martello. 
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