
Editorial

A Psicopatologia Fundamental, termo empregado
pela primeira vez pelo Professor Doutor Pierre Fedida
da Universite Paris 7 - Denis Diderot, visando distinguir
uma area de pesquisa sobre o sofrimento psfquico, da
Psicopatologia Geral que e um campo da psiquiatria,
encontra o devido reconhecimento no meio universitario
brasileiro.

Sendo uma disciplina que nao dispensa
contribuicoes da psicanalise, da psiquiatria, da biologia,
da filosofia, da sociologia, da historia, a Psicopatologia
Fundamental, depois da criagao do Laboratorio de
Psicopatologia Fundamental do Nucleo de Psicanalise
do Programa de Estudos Pos-Graduados em Psicologia
Clfnica da Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo,
em fevereiro de 1995, esta tambem sendo desenvolvida,
a partir do inicio de 1996, no Laboratorio de
Psicopatologia Fundamental do Departamento de
Psicologia Medica e Psiquiatria da Faculdade de
Ciencias Medicas da Universidade Estadual de
Campinas, criado e dirigido pelo Professor Doutor
Mario Eduardo Costa Pereira.

Durante o II Congresso Brasileiro de Psicopatologia
Fundamental, ocorrido em Sao Paulo, em abril de 1997,
foi criada a Rede Universitaria de Pesquisa em
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Psicopatologia Fundamental que reune, atualmente, 25 pesquisadores de
18 Universidades brasileiras, 1 pesquisador da Argentina, 1 pesquisadora
do Uruguay e 2 pesquisadores de duas Universidades francesas. Esses
pesquisadores, praticamente todos doutores ou prestes a obterem o titulo
de doutor, possuem projetos de pesquisa em Psicopatologia Fundamental
que vem sendo apresentados e discutidos em reunioes periodicas.

Em 1998, dois novos grupos de pesquisa foram criados: o Laboratorio
de Psicopatologia Fundamental e Psicanalise da Universidade Catolica de
Pernambuco, sob a direcao da Professora Edilene Freire de Queiroz,
doutoranda na Pontiffcia Universidade Catolica de Sao Paulo e o Laboratorio
de Psicopatologia Fundamental da Universidade Estadual Paulista - UNESP,
em Assis, sob a direcao da Professora Doutora Meriti de Souza.

Ainda em 1998, estes grupos permanentes de pesquisa, que mantem
urn intercambio cientffico sistematico, resolveram publicar a Revista
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental que reiine trabalhos
escritos pelos pesquisadores destes grupos e por outros pesquisadores,
que nao sendo membros dos grupos, ainda assim tern contribuicao a dar
sobre o assunto. A Revista, neste quarto numero, reiine um conjunto de
trabalhos da melhor qualidade cientffica, de autoria de pesquisadores do
Japao, do Parana, de Campinas, de Sao Paulo, do Rio de Janeiro e do
Mexico. Alem disso, publica o texto classico de Jules Cotard, resenhas
de livros e resenhas de artigos.

Ademais, trabalhos de pesquisadores desses grupos vem sendo
publicados em Pulsional Revista de Psicanalise e, sob a forma de livros,
na Biblioteca de Psicopatologia Fundamental, editada pela Editora Escuta.

Finalmente, nos ultimos tres anos, foram realizados Congresses
Brasileiros de Psicopatologia Fundamental, onde trabalhos de pesquisa
foram apresentados e discut idos. O IV Congresso Bras i le i ro de
Psicopatologia Fundamental, que ocorrera de 23 a 25 de abril de 1999,
reunira tambem um conjunto de pesquisadores que trabalham na area de
saude mental que apresentarao e discutirao pesquisas em andamento.

O termo psicopatologia, como tem sido observado em diversos
trabalhos, deriva-se de tres palavras gregas: psique que produziu psique,
psiquismo; pathos que resultou em paixao, sofrimento, excesso, e logos
que resultou em logica, discurso, narrativa. A psicopatologia seria, entao,
um discurso sobre a paixao que se manifesta no psiquismo, um discurso
sobre o sofrimento psfquico.

No inicio do seculo XX, Karl Jaspers publicou Psicopatologia Geral
visando descrever, de forma sistematica, as doengas mentais. Esse
importante trabalho inaugurou uma rica tradigao medica que se manifesta,
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ate hoje, em Tratados de Psiquiatria ou Tratados de Psicopatologia Medico. Essa
tradicao, que muito contribui para a Psicopatologia Fundamental, esta, entretanto,
interessada na descri§ao a mais cuidadosa possivel e na classificac.ao das doencas
mentais.

A Psicopatologia Fundamental, nao dispensando os saberes adquiridos pela
Psicopatologia Geral, nao esta tao interessada na descri5ao e classifica§ao da
doenca mental como no que e expressado pelo doente, pois baseia-se no
pressuposto de que o pathos, a paixao, o sofrimento expressa uma subjetividade
que e capaz, atraves da na r ra t iva , do relato, do discurso, da expressao,
transformar a paixao numa experiencia que serve para a existencia do proprio
sujeito e, quern sabe, a medida que for compartilhada, para outros sujeitos.

Levando-se em conta este pressuposto, as pesquisas que sao realizadas no
ambito da Psicopatologia Fundamental visam encontrar palavras que exprimam,
de forma a mais precisa e compreensiva possivel, o pathos que se manifesta na
clfnica psicoterapeutica. Neste sentido, a ch'nica psicoterapeutica nao segue o
procedimento medico que visa suprimir o sintoma com o remedio e considerar,
com isso, que se produziu uma cura. Podendo se utilizar do remedio como um
elemento do tratamento, elemento que deixa de ser um mero objeto final no
tratamento para ser algo que possui um carater enigmatico e obscuro nesse
mesmo tratamento, a clfnica psicoterapeutica, na otica da Psicopatologia
Fundamental, deve estar sempre orientada no sentido de encontrar as condi§oes
metodologicas que permitam, tanto ao paciente como ao psicoterapeuta, encontrar
palavras que tenham a mais especffica correspondencia com o pathos que 6
tratado nesta clfnica, pois o que se experimenta, nesta mesma clfnica, e que o
relato o mais precise possfvel sobre o pathos produz uma transformacao que
faz desaparecer o sintoma e que altera a estrutura mesma do psiquismo e ate
mesmo do cerebro daqueles que estao envolvidos nessa pratica.

A pesquisa em Psicopatologia Fundamental e, entao, um trabalho que visa
tanto a aquisic.ao de uma experiencia que e inerente ao pathos, a paixao, ao
sofrimento. como produz um efeito terapeutico qualitativo que modifica a posic.ao
do sujeito em relagao ao seu proprio psiquismo e, consequentemente, modifica
a posifao do sujeito no mundo. Para a Psicopatologia Fundamental, nao
interessam as ortodoxias discursivas da psicanalise ou da medicina, ja que nesta
clfnica psicoterapeutica o pathos possui um carater obscuro e enigmatico que
resiste ao ja sabido, ao cons t i t u fdo em discursos que sao repetidos
automaticamente. Assim, a busca da palavra que tenha, ao mesmo tempo, estatuto
de experiencia e de terapia, nao deve se restringir aos discursos constitufdos e
estabelecidos, mas deve Ian9ar mao do que surpreendentemente encontra-se a
disposi£ao tanto do paciente como do terapeuta, na cultura, na civiliza^ao e que
represente o pathos. A pesquisa em Psicopatologia Fundamental possui, portanto,
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o carater de uma construcao discursiva mitopoietica epopeica que atende essas
exigencias: a de se constituir numa experiencia que seja terapeutica para o sujeito.

A nossa esperanfa e que os trabalhos aqui publicados contribuam para essa
tarefa relevante para a existencia humana, num mundo adverso.
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