
Discussão do trabalho 

da Escola de Psicanálise de Tucumán

 

O trabalho proposto pela Escola de Psicanálise de Tucumán é o resultado do debate
entre diversos analistas. Acredito ser importante destacá-lo pois sei por experiência
própria  que  não  é  fácil  dar  à  luz  um  trabalho  coletivo,  o  qual  envolve
necessariamente deslocamentos e implica em perdas nas elaborações singulares.
Além disso, o debate anterior entre membros da mesma associação me parece estar
inscrito  na  dimensão  política  contida  no  argumento  que  nos  convocou  a  este
congresso. Ou seja, a possibilidade de integrar e comparar durante o debate aquilo
que poderia convergir das posições relativas das diversas associações, e é a partir
dessa  perspectiva  que  esse  debate  repercute  para  além  da  comunidade
psicanalítica, no vasto campo do social.

De início, nos é proposto questionar o termo de  época  utilizado no argumento do
congresso.  Associá-lo  a  uma  certa  temporalidade  e  ao  contexto  social  ligado  à
prática de cada analista e à elaboração que pode resultar da reflexão clínica com os
demais, cria, na realidade, a possibilidade de abri-lo a certos questionamentos.  

De qual maneira a clínica e a prática da cura respondem ao discurso psicanalítico
veiculado em nossa época social e cultural?

A questão é fundamental, pois se encontra implicada, de certa maneira, dentro das
exigências de explicação e de avaliação da dimensão terapêutica da psicanálise e
que, segundo os países, as autoridades científicas, sanitárias ou políticas julgaram
oportuno confrontar aqueles que a praticam.

Época é então a justificativa desse elo impossível de ser avaliado entre a prática da
análise de transferência, a clínica que dela resulta e o discurso elaborado. 

Tal questão está presente desde o início da psicanálise e constituiu o paradigma que
sustenta a investigação.

Vivemos a época dos catálogos e das classificações

A descrição e o agrupamento dos sintomas em um catálogo diagnóstico como o
DSM5 são fortemente impostos nas instituições e nos programas de formação de
médicos e profissões afins. 

É claro que os termos e os diagnósticos da psicopatologia contemporânea permitem
criar e sustentar um discurso profissional  na psiquiatria, mas não somente isso. Já
há algum tempo,  a  psicopatologia  e  as  classificações  são utilizadas por  lobbies
poderosos da indústria farmacêutica como argumentos comerciais, e o que é posto
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em jogo vai além da luta do poder pelo dinheiro. Outras classificações inspiradas por
esse grande catálogo se  desenvolveram em outros  campos,  como os  meios  de
educação,  profissionais  e  até  mesmo  esportivos,  e  são  utilizadas  para  justificar
diferentes tipos de exclusão.

Como não considerar a política atual de repúdio e de rechaço de todos aqueles
considerados como inaptos ou inadaptados às normais sociais exigidas?  Eles são
rapidamente  calados  com  uma  boa  dose  de  medicamentos,  a  qual  os  deixam
rapidamente  inválidos  e  dependentes,  favorecendo,  assim,  a  sua  ascensão  à
condição de enfermos sociais.

Cabe aqui nos perguntarmos qual é o ganho social de tal política. Sobretudo, não
podemos nos esquecer até onde o rechaço extremo dos outros e da diferença nos
levou, em uma época não tão distante assim.

Considerando a mesma linha, penso nos arquivos da Segunda Guerra Mundial que
continuam a ser desvendados e no jornalista Patrick Coupechoux, que acaba de
publicar " Un homme comme vous, essai sur l’humanité de la folie ”.1 Graças a uma
leitura  minuciosa  dos  arquivos,  ele  mostra  como  os  pacientes  dos  asilos
psiquiátricos foram condenados a morrer de fome pelos nazistas.

Como subverter esse processo, já bastante avançado, de submissão em massa às
classificações diagnósticas que levam necessariamente a abusos de dominância e
de poder no social?

Na verdade, é necessário questionar o sentido dado ao patológico, hoje veiculado
no social como uma sentença de identidade, e de interrogá-lo, mais precisamente, a
partir do que nos ensina a análise das diversas modalidades de transferência. 

Estamos seguramente equivocados em não havermos gritado a tempo em nossas
diversas  tribunas  a  importância  do  social,  do  valor  (no  sentido  da  economia
freudiana) e da terrível beleza criativa do “sintoma como monumento comemorativo
à ferida”, do qual fala Braunstein.2 

Até onde o louco, o inapto, assume uma posição de cidadão através do sintoma
mostrando e fazendo entender sua maneira de ser no mundo?

É a nossa época que exigiu e que exige repensar o social com seus sintomas, não
somente  o  mal-estar,  mas  também  o  maltrato  de  nossas  culturas.  Dentre  tais
sintomas, é necessário incluir a psicanálise como discurso, com suas instituições e
como prática de transmissão. 

O psicanalista  à “americana”  que promove o bem-estar  do  Eu ocupou um lugar
importante. Mas aquele que chega agora não está muito longe, apenas um pouco

1 Seuil, 2014

2 Néstor A. Braunstein, Memoria y Espanto, Siglo XX1, p.16
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dissimulado. O discurso psicanalítico “se converteu às prudências e às inércias dos
valores atuais. Buscou acertos e aplausos, cristalizou sua teoria transformando-a em
ideologia”3

Na realidade, não creio que a submissão insistente ao jargão lacaniano, que parece
depender  de  certo  reconhecimento  entre  analistas  a  partir  da  conformidade  ao
dogma, nos permite trazer certo grau de verdade àquilo que se encontra no limite, às
margens da explosão mortífera no domínio social e que se exprime singularmente
no divã. 

E os marginais que vivem nas ruas encontram-se realmente fora do discurso como
vocês parecem afirmar? Quando têm a oportunidade, eles aceitam falar de suas
vidas sem grandes dificuldades. Entretanto, quando morrem nas ruas, somos nós
que,  por  clivagem,  por  denegação  ou  pela  simples  paixão  pela  ignorância,  os
excluímos da verdade do discurso social que nos implica e nos incumbe.  

Para encerrar, gostaria de fazer uma sugestão para um próximo congresso. Parece-
me que durante nossos encontros não exploramos de forma completa o tema da
prática da psicanálise à luz do contexto cultural  e social particular dos países da
América Latina e da Europa. Isto nos permitiria entrar, talvez, em uma nova época
de Convergência. 

Lucía Ibáñez Márquez, 

delegada de los Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne 

Junho 2015

3 Cesare Viviani, « L’autonomia della psicoanalisi »
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