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Editorial

Marca, origem, destino

N
ota-se, na expansão atual do universo editorial em Psicanálise no Bra-

sil, a diversificação e a especificação de suas revistas. Entretanto, essa

tendência não reflete e não representa, como décadas atrás, o aumento

de grupos de formação, originários de dissidências nas Sociedades ou de cisões

no interior de Escolas de Psicanálise. As escolas e as sociedades – e seus mode-

los – continuam existindo, assim como seus órgãos e meios de divulgação, em-

bora nelas o acento sobre a diferença – no que diz respeito às concepções e aos

modos de praticar a Psicanálise – venha, felizmente, cedendo lugar ao diálogo, à

confrontação e ao encontro em torno do objeto que compartilham.

O fenômeno editorial que assistimos hoje deve-se, em grande parte, à

inserção relativamente recente da Psicanálise nas universidades. O trabalho

analítico nos consultórios é a fonte primária de produção de conhecimento

neste campo. Os consultórios são – e jamais deixarão de ser – laboratórios de

pesquisa básica em Psicanálise. Razão pela qual constituem, também, impres-

cindíveis referências para a crescente intervenção da escuta psicanalítica nos

diferentes enquadres das instituições de saúde mental, além de outros. No

entanto, é a universidade que dispõe de uma “folga”, do tempo e, sobretudo,

de meios sofisticados de investigação – seja no que tange às complexas rela-

ções dos mútuos remanejamentos da teoria pela clínica e vice-versa, seja na

inspeção dos aportes culturais e científicos para a Psicanálise, assim como das

reverberações da última nos diferentes setores do pensamento, da cultura e

do cotidiano. O que permite entender porque o caráter das novas revistas,

oriundas das universidades, não se limita ao padrão criado nas sociedades e

escolas – cada qual com sua publicação. Mas, ao invés de cada programa uni-

versitário possuir seu periódico, algumas das revistas geradas nesse âmbito

acabaram por se constituir como espaços específicos de novos enfoques de

pesquisa: Psicopatologia, Epistemologia, Literatura e Psicanálise, História da

Psicanálise etc.
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A revista Psychê não seguiu esse rumo, mas permanece como espaço – o

mais amplo possível – de acolhimento e expressão das várias tendências do

campo psicanalítico, assim como de divulgação de práticas institucionais e

pesquisas universitárias que recorrem à Psicanálise e seus dispositivos, para

aprofundar o conhecimento do seu próprio campo e afiar a eficácia de sua

ação. Panorama este que reflete, curiosamente, uma “história real” e, a nosso

ver, bem particular do Centro de Estudos e Pesquisas de Psicanálise da Univer-

sidade São Marcos, ao qual pertence a revista Psychê.

O Centro e a Revista que o integra foram, ambos, concebidos e fundados

pela psicanalista Sandra Melon de Paula. O Centro, porém, desde o início man-

teve uma independência em relação aos programas de ensino da USM, seja da

Graduação, seja da Pós-Graduação em Psicologia, apesar da última compor

um núcleo próprio de Psicanálise. Nos últimos cinco anos, em que a psicanalis-

ta Jacirema Cléia Ferreira ocupou, interinamente, a função de Diretora do Centro

e, dentro desta, a de Editora da Revista Psychê, o Centro se tornou um lugar

intenso de acolhimento de psicanalistas de diferentes tendências teóricas. Fo-

ram convidados pela diretora para proferir cursos de curta duração, coordenar

work-shops e seminários clínicos, compor mesas em torno de diferentes te-

mas, além de se empenhar na montagem de módulos para a Pós-Graduação

Lato-Sensu em Teoria Psicanalítica. Lembramos, também, que os profissionais

jamais chegaram a compor os quadros da Universidade. Toda essa atividade

converge em um clima vivo, de presença do aporte psicanalítico na Universi-

dade São Marcos, na região do Ipiranga, graças ao dinamismo, competência e

entusiasmo da Sra. Jacirema e sua equipe. Trata-se, portanto, de um espaço

bem singular, já que desvinculado, em grande parte, da formação universitá-

ria e sem qualquer laço com um grupo ou uma escola psicanalítica. Espaço de

passagem, de encontro entre aqueles que emitem a palavra e outros, ávidos

em escutar, assistir, questionar e aprender. O que não deixa de evocar os ber-

ços de transmissão ocidentais, da Grécia antiga.

O palco que surge da leitura dos vários números da revista Psychê repli-

ca, com precisão, esse interessante panorama. Os conselheiros têm estabele-

cido, sem exceção, esta mesma “livre associação” com o Centro, da mesma

forma que profissionais têm contribuído para os eventos promovidos. A diver-

sidade e a seriedade das contribuições para a revista reiteram, de alguma for-

ma, os repertórios que o Centro tem encomendado para seus ouvintes. Ver-se-

ia, então, toda uma coerência no empenho das atividades do Centro e de Psychê,

bastante singulares no âmbito psicanalítico de São Paulo.
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Além disso, o Centro tem se engajado em projetos de investigação clíni-

ca, em parceria com outras instituições. Trata-se de pesquisas em curso, cujos

frutos necessitam ainda do tempo de amadurecimento para sua publicação.

A Sra. Jacirema, que no início do primeiro semestre letivo deste ano

deixou de ocupar o cargo de diretora do Centro, assim como de editora desta

revista, teve uma participação essencial nessa marcante empreitada. Foi ela,

também, quem concebeu a composição da presente edição, cabendo à nova

gestão dar continuidade aos preparativos para sua publicação.

Pretendemos nos fiar a este caráter – de convite – tornando-nos anfitriões

constantes do mais largo espectro de “personagens”, de contribuições psicana-

líticas. E, para retomar, neste contexto, a linha de pensamento com que inicia-

mos este Editorial, vale lembrar que as revistas de Psicanálise fazem parte desse

variado e sofisticado meio de comunicação de pesquisas – científicas e culturais.

Como tais, devem ser diferenciadas em relação a mercadorias comuns – mesmo

que o sejam formalmente: o público leitor é, por definição, restrito; o que signi-

fica que essas revistas, à semelhança de algumas pesquisas nelas divulgadas,

necessitam de apoios financeiros. No nosso caso, o Centro e a Revista Psychê

devem grande parte de sua existência e funcionamento ao apoio das instâncias

competentes da própria universidade à qual pertencem.

Nossa missão é possibilitar a comunicação, a interlocução e, conseqüen-

temente, a estimulação da criatividade e o aprofundamento da pesquisa em

Psicanálise. Os meios virtuais de comunicação têm acelerado essas possibili-

dades, provocando, no entanto, fenômenos constrangedores, de falsos alar-

mes, que vêm aumentando, a nosso ver, a confusão relativa à avaliação da

guarda de propriedades culturais. O temor e uma certa ganância vêm acele-

rando as reivindicações legais de garantias de direitos autorais sobre artigos e

revistas, registros em instituição brasileira de patentes etc. Se cada um dos

autores de artigos recorresse para essas instâncias para tais garantias, estarí-

amos diante de um caos burocrático, além de um desestímulo para publicar.

A busca dessas garantias vigorou na ciência, com a invenção de métodos

e produtos de comprovado potencial tecnológico. Todavia, na Psicanálise, as

coisas são diferentes. O único produto que obtemos é criado ao longo de um

caminho complexo, em alguns momentos deste singular encontro proporcio-

nado pela situação analítica. E, quanto às palavras e aos textos, sabe-se que os

ladrões de palavras, na bela expressão de Michel Schneider, sempre existiram.

Entretanto, nada melhor do que a análise para nos confirmar a aguda observa-
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ção de Freud de que as palavras – suas imagens e representações – precisam

manter seus elos com as coisas; são vinculadas e enraizadas nas coisas.

Os furtos são, portanto, de um curto alcance, trocando a exigência do

trabalho que o recalque impõe, seja pela recusa – a serviço da perversão – seja

pela forclusão – a serviço da recriação delirante das coisas.

Daniel Delouya

Editor


