
87

1 Endereço: Departamento de Psicologia Clínica, Instituto de Psicolo-
gia, Universidade de Brasília - ICC Sul, Bloco A, Asa Norte - Campus
- 70.910-900 - Brasília/DF - Brasil. Fone/Fax: 55 61 347.7746. E-
mails: ileno@unb.br ou caep@unb.br

Psicologia: Teoria e Pesquisa
Jan-Abr 2001, Vol. 17 n. 1, pp. 087-088

Notícia: Conferência Internacional sobre Filosofia, Psiquiatria e Psicologia
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News: International Conference on Philosophy, Psychiatry and Psychology

– No Reino Unido, o Colégio Real de Psiquiatras produ-
ziu um novo curriculum para a especialização para todos
os psiquiatras com três páginas de filosofia, incluindo
área relevantes como análise conceitual, teorias de valor,
fliosofia da ciência, filosofia da mente e fenomenologia.

Desde 1996 um grupo internacional vem realizando en-
contros e debates com o intuito primordial de construir liga-
ções entre a Filosofia, a Psiquiatria e a Psicologia. A partir
de então, foram realizadas cinco Conferências Internacio-
nais, a saber:
– 1a  Conferência Internacional sobre Filosofia e Saúde

Mental (Marbela, Espanha, 1996)
Organizadores: O Grupo de Filosofia do Colégio Real

de Psiquiatras do Reino Unido (Prof. Dr. Bill Fulford, UK) e
a Associação para o Desenvolvimento da Filosofia e da Psi-
quiatria (Dr. John Sadler, USA);
– 2a Conferência Internacional sobre Filosofia e Saúde

Mental (Marselha, França, 1997)
Tema: Vulnerabilidade e destino: sobre a fenomenologia

da esquizofrenia
Organizador: Dr. Jean Naudin;

– 3a Conferência sobre Filosofia e Saúde Mental (Nice,
França, 1999)
Tema: Esquizofrenia e identidade
Organizadores: Profs. Drs. Dominic Pringuey e Frantz

Sammy Kohl (Clinique de Psychiatrie et de Psychologie
Medicale, França);
– 4a Conferência Internacional sobre Filosofia e Psiquia-

tria (Florença, Itália, 2000)
Tema: Loucura, ciência e sociedade
Organizadores: Drs. Arnaldo Ballerini (Sociedade Itali-

ana de Psicopatologia) e Prof. Dr. K.W.M. Fulford (Grupo
de Filosofia do Colégio Real de Psiquiatras do Reino Uni-
do);
– 5a Conferência Internacional sobre Filosofia e Psiquia-

tria (Paris, França, 2001)
Tema: Dor e Depressão
Organizador: Bernard Granger (Hopital Necker - Enfants

Malades, Service de Psychiatrie Adulte, France).
Este movimento, como indicado acima, conta com uma

publicação especializada (Philosophy, Psychiatry & Psycho-
logy - ISNN 1071-6076) editada pelos Profs. Dr. K.W.M.
Fulford (UK), Fundador, e John Z. Sadler (USA), Co-editor.
O Prof. Fulford é psiquiatra e doutor em Filosofia, Respon-
sável pelo Programa de Filosofia e Ética da Saúde Mental
na Universidade de Warwick (Inglaterra) e psiquiatra pes-

A tendência mundial compromissada com a interdiscipli-
naridade ganha cada vez mais força e ações concretas bus-
cam consolidar esta realidade (Antropologia e Sociologia
Clínicas, Psicolinguística, Psicologia Crítica, Etnopsiquiatria,
Psicobiologia, Neuropsicologia, e Neurofilosofia, dentre
outras).

Os desenvolvimentos específicos em Filosofia da Psiqui-
atria e/ou da Saúde Mental, nos últimos anos, inclui:
–  Crescimento rápido e intenso do Grupo de Filosofia den-

tro do Colegio Real de Psiquiatras do Reino Unido, se
tornando a segunda maior seção deste Colégio (mais de
1600 membros);

– Desenvolvimento de grupos similares em muitas partes
do mundo (mais de vinte, segundo recente levantamen-
to), incluindo uma ativa rede de trabalho nórdica e um
grupo com centenas de membros nos Estados Unidos (a
Associação para o Desenvolvimento da Filosofia e da
Psiquiatria);

– Uma publicação internacional, a PPP (Philosophy,
Psychiatry & Psychology), administrada por grupos bri-
tânicos e americanos através da Johns Hopkins University
Press e apoiada por um significativo corpo de editores,
representando muitos dos grupos atualmente constituí-
dos e presidida por uma filósofa, a Dama Mary Warnock.
Esta revista internacional já se encontra em seu oitavo
ano de publicação e adiante serão fornecidos maiores
detalhes desta composição;

– Um curso pioneiro sobre Filosofia e Saúde Mental, cria-
do na Universidade de Warwick, Inglaterra, objetivando
congregar os profissionais da área de saúde mental, após
o qual diversas outras iniciativas e pesquisas semelhan-
tes se desenvolveram no mundo;

– A “filosofia da psiquiatria” foi adotada como uma cate-
goria distinta dentro da pioneira publicação filosófica, a
Philosopher’s Index;

– Recentemente, uma nova série de livros internacionais
está sendo organizada pela Oxford University Press so-
bre “Perspectivas Internacionais em Filosofia e Psiquia-
tria”, editada por K.W.M. Fulford (Oxford, Warwick,
UK), J.Z. Sadler (Dallas, USA), G. Stanghellini (Florence,
Itália) and K. Morris (Oxford, UK);
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quisador do Hospital Warneford da Universidade de Oxford.
O Dr. Sadler é professor associado de psiquiatria na Univer-
sidade do Texas e co-fundador da Associação para o Desen-
volvimento da Filosofia e Psiquiatria. O corpo editorial in-
ternacional inclui, dentre outros, Rom Harré (UK), Michael
Schwartz (USA), Grant Gillet (Nova Zelândia), Michael
Mahoney (USA), Manfred Spitzer (Alemanha) e Mary
Warnock (UK), contemporânea de John L. Austin, fundador
da Filosofia da Linguagem Ordinária e autor da Teoria dos
Atos de Fala. Esta revista discute, dentre outras, questões
filosóficas em psiquiatria e psicologia patológica ao mesmo
tempo que torna a teoria e os casos clínicos mais acessíveis
aos pensadores/filósofos. Ocasionalmente também divulga
ensaios de revisão de importantes livros na área.

Dentre as diversas organizações internacionais que
estruturaram, apoiaram ou compoem este movimento inter-
nacional pode-se citar: Philosophy Group of the Royal
College of Psychiatrists (UK); Danish Society for Medical
Philosophy; Northern Ireland Ethics Forum; Moscow Group
for Philosophy and Psychiatry; Nordic Network for
Philosophy, Medicine and Mental Health; Sociedad de
Historia e Filosofia (Espanha); Philosophy Section of the
Deutsche Association for Psychiatry; New Zealand Group
for Philosophy and Psychiatry; Psychoanalytic Institute for
Social Research (Itália); Italian Society for Psychopathology;
Association for the Advancement of Philosophy of Psychiatry

(USA) e a Evolution Psychiatrique (França). Incluem-se,
agora, os Laboratórios de Família, Grupo e Comunidade e
de Psicopatologia e Psicanálise do Instituto de Psicologia da
Universidade de Brasília.

Na última edição da Conferência em Paris, Brasília foi
escolhida para realizar a 6a Conferência Internacional sobre
Filosofia, Psiquiatria e Psicologia, em Julho de 2003, com
o tema “Ética, Linguagem e Sofrimento”, sob a organização
de Ileno Izídio da Costa e Francisco M.M. Catunda Martins
(professores do Departamento de Psicologia Clínica da Uni-
versidade de Brasília). Será, portanto, realizada com o apoio
do Instituto de Psicologia da UnB e em conjunto com diver-
sas associações, instituições e consultores nacionais e inter-
nacionais. Embora as demais conferências tenham incluido
diversos trabalhos de psicólogos, esta conferência, em espe-
cial, pretende intensificar a participação deste profissional
nesta rede internacional, facilitados pelo título e pelo tema
da Conferência. As próximas conferências já estão agen-
dadas: 2004, Holanda; 2005, Alemanha e 2006, USA. Fi-
quemos atentos...

Maiores informações sobre a Conferência de Brasília
(Julho, 2003), contactar os organizadores, informando: nome
completo, endereço, cidade, país, código postal, telefones e
e-mail (este último preferível para notícias urgentes) e indi-
cando nomes de colegas nacionais e internacionais interes-
sados.
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