
HIPERTEXTOS EM PSICOPATOLOGIA1 

Introdução 

O projeto “Hipertextos em Psicopatologia” foi realizado em 2007 com apoio 

do edital 07/2007. Este projeto tem como característica o uso de 

ferramentas de Educação à Distância em apoio à atividade presencial nas 

disciplinas de Psicopatologia do Instituto de Psicologia.  

Objetivos  

Objetivos Gerais  

Desenvolvimento de ambiente de aprendizagem à distância na 

área de Psicopatologia;  

Atualização do Portal de Psicopatologia 

www.ufrgs.br/psicopatologia. 

 

Objetivos específicos 

Desenvolvimento de hipertextos sobre as temáticas das disciplinas de 

Psicopatologia I e II do Curso de Graduação em Psicologia. 

 

Metodologia 

 

Elaboração de hipertextos sobre Psicopatologia enfocando as 

seguintes temáticas: O campo das Psicoses e o campo das neuroses. Entre 

março e abril de 2007, foi elaborado um hipertexto a partir da leitura do 

conto de Hoffmann “O homem de areia”. Trata-se de um conto do gênero 

fantástico. Cada estudante contribuiu com um texto que foi supervisionado 

pela professora da disciplina. Ao final, todos os textos foram articulados 

como links de um hipertexto. O hipertexto gerado neste processo consistiu 

em uma apresentação e análise do psicopatológico a partir deste conto. O 

segundo hipertexto foi elaborado de maio a julho de 2007 a partir da leitura 
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e estudo de Memórias de um doente dos nervos, de autoria de Daniel Paul 

Schreber e de textos críticos. O texto das Memórias permitiu aproximações 

aos processos psicopatológicos de Melancolia, Esquizofrenia e Paranóia. 

Seguiu-se a mesma metodologia, cada estudante elaborou um texto que foi 

supervisionado pela professora da disciplina e a seguir foi organizado um 

hipertexto com todos os textos elaborados pela turma. O terceiro hipertexto 

foi elaborado de agosto a novembro de 2007 seguindo a mesma 

metodologia. Neste terceiro momento, ampliou-se o campo de temas 

estudados e optou-se pela elaboração de um hipertexto sobre um dos 

temas, a Neurose Obsessiva, para o qual contribuiu um grupo de 

estudantes da disciplina de Psicopatologia II, 2007/2. 

Vale destacar que o projeto valoriza a escrita dos estudantes como 

autoria, ou seja, o estudante é incentivado a desenvolver seu texto a partir 

das relações que ele é capaz de estabelecer sobre o tema em estudo. É 

incentivada a iniciativa de aprendizagem do estudante, isto é, a 

possibilidade do estudante escolher temas de estudo e questões de 

investigação.  

 

Resultados 

 

Apresentamos a seguir um extrato do segundo dos hipertextos 

elaborados: 

 

O testemunho de Daniel Paul Schreber (1842-1911) em 

Memórias de um Doente dos Nervos (1903) 

Construção Hipertextual dos Alunos da Disciplina de Psicopatologia I - 
UFRGS 2007/01  



Memórias de um 
Doente dos 

Nervos  
O encontro com 

Flechsig 
De como seria 
belo ser mulher 

O caso Schreber 
de Freud 

A função do 
delírio na 
Paranóia 

O caso Schreber 
de Lacan 

Sobre o diagnóstico 
O testemunho e a 

experiência 
A questão do pai no 

caso Schreber - 
Verdade histórica  

A questão da 
transferência na 

psicose 
Construções a partir 

do caso Schreber 
Análise comparativa 

 

  

O testemunho de Daniel Paul Schreber (1842-1911) em 

  

Memórias de um Doente dos Nervos (1903) 

   

Do Prólogo 
Considerando que tomei a decisão de, em um futuro próximo, 

solicitar minha saída do sanatório para voltar a viver entre pessoas 
civilizadas e na comunhão do lar com minha esposa, torna-se 

necessário fornecer às pessoas que vão constituir meu círculo de 
relações ao menos uma noção aproximada de minhas concepções 
religiosas, para que elas possam, se não compreender plenamente 

as aparentes estranhezas de minha conduta, ter ao menos uma idéia 
da necessidade que me impõe tais estranhezas.  

Da carta aberta ao Sr. Conselheiro Prof. Dr. Flechsig  

Não tenho a menor dúvida de que o primeiro impulso para o que foi 
sempre considerado pelos meus médicos como meras "alucinações", 
mas que significa para mim uma relação com forças sobrenaturais, 
consistiu em uma influência emanada do seu sistema nervoso sobre 

o meu sistema nervoso.  
Não preciso salientar a incalculável importância que teria alguma 

forma de confirmação de minhas suposições acima indicadas, 
sobretudo se estas encontrassem apoio em recordações que o 

senhor tivesse conservado na memória. Desta forma, a seqüência 
global da minha exposição ganharia credibilidade diante do mundo 

todo e seria imediatamente considerada como um problema 
científico sério a ser aprofundado por todos os meios possíveis. 

A tradução brasileira 

O leitor brasileiro de Schreber conta com um texto introdutório de 
autoria de Marilene Carone, intitulado: Da loucura de prestígio ao 

prestígio da loucura 

Desta introdução destacamos uma apreciação dos objetivos da obra 
e os dados biográficos do autor 

 

 

Conclusões 

 

O objetivo do projeto Hipertextos em Psicopatologia foi atingido. A 

elaboração de Hipertextos sobre os conteúdos das disciplinas foi realizada 

assim como foi atualizado o ambiente. No entanto, a interatividade de 

conhecimento durante a elaboração dos hipertextos foi restrita aos 

momentos presenciais e aos fóruns. Não se conseguiu articular essa 

interação de conhecimento na própria elaboração do hipertexto. É com o 



objetivo de propiciar a interatividade de conhecimento durante a edição do 

hipertexto que se elaborou um novo projeto em 2008, o projeto de 

implantação da ferramenta wiki no portal. Dessa forma se espera que a 

interação não se restrinja mais aos colegas da turma, mas aos materiais já 

elaborados por estudantes de outras turmas de modo que uma turma 

poderá intervir nos hipertextos elaborados pelas turmas anteriores. A meta 

de manter o ambiente em atualização constante também poderá ser 

atingida através da implantação dessa ferramenta. E também permitir que 

os estudantes possam participar diretamente da elaboração dos hipertextos.  
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