
DISPOSITIVO DE ATENÇÃO PSICANALÍTICA: VOZES MIGRANTES?

Lacan(...) diz da dificuldade de uma pessoa sustentar a sua diferença, porque a diferença a
exclui do grupo. Mas conclui dizendo: “ se uma análise não serviu para pessoa suportar essa
exclusão, a análise não serviu para nada”

O presente texto busca tecer contribuições para a construção de uma clínica que considere as
incidências do desamparo discursivo na subjetividade do imigrante. Entendo como
desamparo discursivo as condições de fragilização dos discursos a que algumas pessoas são
submetidas nas relações de poder, em que há falha da regulação simbólica que suporta o
velamento do real e expõem o sujeito ao traumático (Pajó, 2000; Rosa, 2009).

Minha posição será a de pensar o sujeito migrante  na aposta de uma clínica implicada, que
tenha como alicerce os movimentos ético-políticos que produzem a subjetividade e que
incidem nas demandas que chegam até a clínica através do que faz semblante de desejo, seja
nas instituições ou nos consultórios particulares. Defendo a pertinência de um saber como
fazer relativo à migração na clínica psicanalítica, tangenciado pela crescente demanda por
atendimentos e pela dialética inclusão e exclusão que atravessa a experiência de migrar de
tais sujeitos, assim como as organizações e instituições que os recebem, os discursos
atravessados muitas vezes reforçam o desamparo e a exclusão.

O desejo de saber sobre as incidências do desamparo discursivo na subjetividade do
imigrante, suas vicissitudes na clínica psicanalítica articulada a comunidade e o compromisso
desta com a ética do desejo são a pedra angular do trabalho que me proponho a desenvolver
com a escuta psicanalítica de sujeitos migrantes no Uruguai. Fundamentada na psicanálise de
Freud e Lacan, tendo como eixo a clínica ampliada, lançamos um olhar singular para o
imigrante e os dispositivos que os recebem e os discursos que os atravessam.

Uma questão de alteridade

Desde Freud, a psicanálise dedica-se a empreender análises da função da cultura e da
sociedade na constituição da subjetividade. Segundo Freud (1921/2011), a suposta distância
entre a psicologia social e individual se reduz à medida que é observada mais detidamente a
relação do sujeito com o Outro ( sua família, comunidade, escolas, universidades, vizinhos,
etc..) por assim dizer, constitui sua alteridade, o que justifica afirmar que toda psicologia
individual é também social. Para ele, a cultura, a tradição, as leis e os mitos agenciam a
satisfação dos desejos do sujeito e o colocam em posição de renúncia.

Essa visão é retomada por Lacan. Para ele (Lacan, 1986/2008a), o sujeito se constitui a partir
da linguagem, que veicula a cultura, a tradição, a história do sujeito e da comunidade em que
ele vive, substancial ou localizado no corpo. Seu caráter é assim relacional, está no entre das
relações do sujeito com o outro. Desse modo, a psicanálise não pode ser alheia à cultura e à
política. A produção da subjetividade, dos sintomas de que ouvimos indícios na clínica e as
angústias frente ao que faz  desejo são pertinentes ao campo sociopolítico das relações e
justificam estudos dessas temáticas sob o olhar psicanalítico (Costa & Costa-Rosa, 2020).



A psicanálise entrevê o sujeito da cultura e da linguagem no lugar em que se articulam os
discursos. Pajó (2000) define discurso como o que rege a circulação dos valores, crenças,
tradições de uma cultura e que media as incidências do real do sem sentido para dar-lhe um
sentido, um nome.

Na sua relação com um Outro totalitário, controlador dos corpos e do acesso aos bens de
consumo, o sujeito experimenta o mal estar, angústia, depressão, melancolia, enfermidades
diversas de corpo e mente. Esse controle excessivo e a privação dos bens e da satisfação
exacerbam uma vivência individualizada, massificam os corpos e expõem o sujeito ao
traumático. Entendo trauma não como um atributo do que é vivenciado, mas, sim, de algo
que está fora do sentido e da significação (Rosa, 2004) e que indica o lugar ocupado pelo
sujeito na trama social, sentido frequentemente como um lugar de resto. Uma violência na
qual o sujeito migrante pode naturalizar caso não haja uma escuta ativa para o mal estar que
por vezes dispositivos indicados para acolher esse sujeito paradoxalmente repliquem os
discursos de invalidez deste mesmo sujeito.

Decididamente, faz-se importante tecer contribuições que habilitem psicanalistas a
perceberem "as sutis malhas da dominação e não confundirem seus efeitos com o que é
próprio do sujeito" (Rosa, 2004, p. 149), o que requer construção de saberes que subsidiem a
edificação de uma clínica implicada, entendida como lugar privilegiado de escuta do sujeito
migrante, por considerar a face ético-política na singularidade, principalmente no contexto da
migração.

Segundo Sayad (1998), há nos conflitos do contexto da entrada em um novo país uma dívida
que a sociedade cobra do imigrante e que atravessa as relações que ele estabelece desde o
lugar, que é tanto de ordem econômica quanto de ordem simbólica. O conflito da nova
filiação está imbuído nessa dívida. Para poder participar da comunidade na qual ele entre e
ser aceito por ela, o imigrante é levado a recalcar elementos que o distinguem como
pertencendo à determinada origem, mas o que é reprimido faz o seu retorno e os lapsos que
ele venha a produzir denunciam sua origem (2000, p. 146).

Tais fatores corroboram com uma sensação de desproteção: a falha na intercomunicação, o
lugar de infamiliar em que o sujeito é colocado, o desejo pelo qual não se paga e tampouco é
suficiente pagar, enfim, o sujeito fica exposto ao  Outro, na teia da dominação. Ao migrar o
sujeito muda sua posição dentro da trama das relações de dominação e poder e, mais ainda,
dentro da cultura e da linguagem. Essa desproteção discursiva atualiza o desamparo inicial de
sua vida, no qual nada se entende do que de fato se quer transmitir, onde outro seu
semelhante opera como o grande mestre de poder totalitário e rival.

Para o sujeito, essa exposição é mortal no sentido de que obtura seu desejo, coloca-o numa
posição de impotência, de onde não aparece na sua condição desejante, já que seu desejo só
pode ser satisfeito a partir do Outro ( em posição de poder de seu discurso e de seu corpo)
com a condição de oferecer-lhe dons. Portanto romper com esse silenciamento é
imprescindível para um sujeito menos alienado em relação ao seu desejo, de seus objetivos
claros.



Portanto articular a migração através do olhar psicanalítico possibilita uma inscrição de uma
posição ética frente às demandas sociais, com a construção de caminhos para uma psicanálise
implicada, em uma clínica que considere as especificidades do imigrante, o sujeito que faz
interrogação para meu desejo de saber.

A preocupação em construir uma clínica para o imigrante se conjuga às crescentes demandas
clínicas e institucionais de imigrantes frente às incidências subjetivas da experiência de
migrar, no que pese as relações sociais e a indicação especular do lugar do sujeito no novo
país. Nesse artifício das relações de dominação, o corpo do imigrante é sinalizado como
aquele que está apenas temporariamente, cuja presença é autorizada mas pode ser revogada
tão logo a comunidade se sinta ameaçada (Sayad, 1998)

Há, portanto, para além do que é constituinte, da falta inerente aos sujeitos e que agencia o
desejo, e o que é da ordem da dialética proteção/desproteção. Para o imigrante, de um lado
existem as questões da linguagem, dos lapsos e das falhas que não imprimem os indícios do
desejo, porque efetivamente o imigrante não é falado pela língua do novo país, isto é, ele não
fala mais num lugar de mestre da cultura e da linguagem. Por outro, há a função de excesso
do real que expõe o sujeito ao traumático, aquilo que está fora de sentido, sejam os processos
violentos, a demanda de uma submissão, a xenofobia, o racismo, a marginalização etc.

Construir uma clínica específica para o sujeito imigrante é uma questão social, política e
ética, uma vez que se há demanda endereçada aos psicanalistas e, se a constituição dos
sujeitos perpassa pela cultura e pelo campo da linguagem, a psicanálise não pode ser alheia a
tais assuntos.

Uma palavra a mais para finalizar. Freud desde o princípio planejou o engajamento da
psicanálise em campos para além da clínica particular, demonstrando que o setting
terapêutico, erroneamente entendido como a configuração obrigatória da sala de atendimento
de um psicanalista ortodoxo, é na verdade a transferência ou seja o discurso, a palavra.

"O começo e o fim são sempre a transferência" (Lacan, 2005, p. 50) e, portanto, conservados
os princípios éticos em que se pauta a psicanálise, a atuação é possível em qualquer espaço.
Se hoje mais do que há alguns anos há demandas institucionais convocam as reflexões de
analistas é porque a psicanálise se tornou mais abrangente, preenchendo espaço nas
instituições e lançando seu olhar para os sujeitos além do consultório particular. Via de mão
dupla, pois se ela está chegando a novos territórios é porque foi demandado a ela, prova do
reconhecimento da psicanálise.

Como filhos de uma pátria, somos convocados a migrar para novas clínicas, construir novas
identidades, sustentar nosso desejo é descobrirmo-nos numa outra língua. Com tantos temas
importantes que foram historicamente relegados dos debates, chega o momento de tirar os
questionamentos das gavetas e construir uma psicanálise implicada e comprometida ética e
politicamente com os sujeitos e com a sociedade. Este é meu desejo: uma psicanálise que
escute o singular no plural.
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