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Editorial

Trieb-Pandemia. Crônica de uma edição.
“Assustados, mas não desesperados, não chegara ainda o momento em
que a peste lhes surgiria como a própria forma de sua vida e em que
esqueceriam a existência que até então tinham podido levar. Em suma,
estavam na expectativa.”
A Peste – Albert Camus

Em março de 2020 fomos surpreendidos pela presença de um vírus que chegou espalhando morte e terror em escala exponencial e global. O isolamento
social foi a primeira medida, mundialmente recomendada, para o cuidado de
si e do outro, impondo a nós, psicanalistas, da noite para o dia, a necessidade
de rearranjo no setting de maneira a viabilizar a continuidade das análises em
curso para aqueles que assim o desejassem.
A Revista Trieb havia recém divulgado a chamada para um número com o
tema SILÊNCIO, mas tudo à nossa volta parecia deixar de fazer sentido, um barulho ensurdecedor começava a se fazer presente. A ameaça de morte era intensa,
em nós e em nossos pacientes. Perplexos com o que estávamos observando, pensamos em criar um número especial, para contemplar as vivências individuais e
coletivas. Entretanto, ponderamos que talvez não houvesse, naquele momento,
suficiente distanciamento emocional para escrever sobre a experiência.
Passado um mês, porém, reconsideramos e resolvemos lançar o número PANDEMIA. Entendemos, já naquele momento, que era preciso registrar
a história, fazia-se necessário abrir espaço para a reflexão do que estávamos
experimentando. Percebíamo-nos, psicanalistas e pacientes, vivendo o mesmo
drama, cada um com seus recursos psíquicos, todos muito abalados. Que desafios estariam ainda por vir?
De início não recebemos trabalhos. Talvez não houvesse mesmo a possibilidade de se pensar a experiência enquanto esta era vivida, como Freud,
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em 1914, quando iniciou a escrita de seu trabalho Considerações atuais sobre a
guerra e a morte com o seguinte parágrafo:
apanhados no torvelinho desse tempo de guerra, informados de maneira unilateral,
sem distanciamento das grandes mudanças que já ocorreram ou estão para ocorrer e
sem noção do futuro que se configura, ficamos nós mesmos perdidos quanto ao significado das impressões que se abalam sobre nós e quanto ao valor dos julgamentos
que formamos. (Freud, 1915/2010, p. 210)1

Os meses foram se passando, a situação mundial se agravou muito; no Brasil, a
curva de infectados e óbitos não parava de crescer. As medidas de isolamento
social começaram a se mostrar eficazes e chegamos a alguns períodos esparsos
de estabilização, inicialmente nos países onde o vírus se espalhou primeiro, depois no resto do mundo, inclusive em alguns lugares do Brasil. O custo emocional, econômico e social do isolamento foi se fazendo sentir mais intensamente.
Passamos a viver em estado de alerta, buscando informações sobre a evolução
da pandemia e, mesmo sem a perspectiva próxima de uma vacina para prevenção do vírus, o isolamento social foi gradativamente sendo flexibilizado, com a
recomendação de diversas medidas de segurança.
Pode-se dizer que, desde os primeiros momentos da pandemia, os psicanalistas não se calaram; ao contrário, foram capazes de se ajustar às condições
vigentes e, inclusive, se reinventar, sem abandonar os princípios teórico-clínicos
que norteiam a sua prática. A impossibilidade de haver encontros presenciais
em nossas instituições não impediu as trocas entre pares, mas, em vez disso, o
diálogo parece haver se intensificado. A tecnologia foi amplamente utilizada a
nosso favor, estreitando distâncias, suavizando fronteiras, promovendo encontros, alguns deles anteriormente impensáveis. Congressos virtuais, grupos de
estudos inter-regionais, reuniões científicas com públicos cada vez mais numerosos. Vieram as lives, nome curioso, que nos faz pensar no medo da morte e,
quiçá, em um contraponto à ameaça tão presente.
Aqui no Brasil, como também em outros países, sofremos não apenas
com o Covid-19, mas, também, com outra peste: a caótica condução da crise e

1. Freud, S. (2010). Considerações atuais sobre a guerra e a morte. In Introdução ao narcisismo, ensaios de
metapsicologia e outros textos. (1914-1916) (P. C. Souza, trad., Obras completas, Vol. 12, pp. 209-246) . São
Paulo: Companhia das Letras. (Obra original publicada em 1915).
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seu uso político pelo governo federal. Enfrentamos, com espanto, a troca de ministros e secretários de saúde, ações descoordenadas entre os estados e a União,
a negação da gravidade da pandemia, a manipulação perversa das informações
relevantes e fundamentais para que a população soubesse como proceder.
Os manuscritos demoravam a chegar. Prorrogamos o prazo para recebimento dos trabalhos, confiando que estes viriam. Gradualmente, fomos recebendo escritos. Fechamos o número com 17 textos, entre artigos temáticos,
entrevistas, resenha de filme, crônica, depoimentos, aula e conferência.
Os entrevistados do número são os psicanalistas Bernard Chervet, analista didata da Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP); Elizabeth Rocha Barros,
analista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP) e
Harvey Schwartz, analista didata da Associação Psicanalítica de Nova Iorque
(PANY) e do Centro Psicanalítico da Filadélfia (PCOP). Responderam-nos,
entre abril e maio, sobre os desafios impostos à sua prática clínica, a mudança
repentina no setting, o trabalho necessário com o traumático e o luto, tanto em
nível coletivo quanto individual. Falaram-nos, também, sobre o porvir, o que se
pode esperar como possíveis transformações.
O psicanalista Serapio Marcano, membro da Associação Panamenha de
Psicanálise e da Sociedade Psicanalítica de Caracas, foi convidado por nós e nos
encaminhou um artigo, no qual estabelece uma relação entre as defesas imunológicas oriundas da vacina para combater o vírus, as vacinas psíquicas e o cuidado
amoroso que propicia o fortalecimento do sistema imunológico biopsicossocial.
Outro psicanalista convidado para este número foi Valton de Miranda
Leitão, membro didata da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza (SPFOR), que
nos brindou com um artigo intitulado “A tríplice ameaça global: o eterno paranoico – Schreber”, desenvolvendo a ideia de que a pandemia do Covid-19 estimulou angústias paranoicas individuais e coletivas, reativando algo semelhante
ao que Santner denominou “A Alemanha de Schreber”.
Os conceitos de horizontalidade e estados de entranhamento são desenvolvidos por Denise Goldfajn em seu artigo “Quando nada será como antes:
a elasticidade da técnica psicanalítica em tempos de Covid-19”, para pensar a
metapsicologia do analista no cuidado on-line.
Em seu artigo “Em tempos de Covid”, Sonia Izecksohn fala sobre desamparo, criatividade, humor e transformação, apoiando-se nas ideias de Freud,
Winnicott, Bauman e Bion: “é a capacidade de criar e compartilhar experiências
que fala da capacidade do homem enfrentar a realidade e o imenso choque do
sentimento de onipotência primitivo”.
11
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A psicanálise com crianças e adolescentes é discutida em dois artigos.
No primeiro, de Diana Dadoorian, é feita uma reflexão sobre a transferência
em atendimentos remotos, observando a autora que as crianças, ao manifestarem seu desejo em realizar seu tratamento de forma remota, parecem pontuar
que a questão central no atendimento, seja ele presencial ou remoto, é a relação, o vínculo paciente-analista. No segundo trabalho, um grupo de psicanalistas da SBPRJ reflete, a partir de vinhetas clínicas, sobre os desafios e as experiências vividas nos atendimentos virtuais, mostrando que a invisibilidade
do vírus não trouxe um trabalho invisível para os analistas de crianças, muito
ao contrário, demonstrou ser possível o acesso à linguagem do inconsciente,
aos sonhos, às fantasias, ao brincar e à relação com a rede familiar e com o
ambiente que as cercam.
Ao longo dos últimos meses, ouvimos diversas vezes se dizer que, se a
pandemia colocou a todos em um mar revolto, escancarou a desigualdade social, tendo em vista não contarmos todos com o mesmo tipo de embarcação.
Há aqueles que se encontram à deriva. O trabalho com a comunidade se fez não
apenas necessário, mas imprescindível.
Este número apresenta três artigos que relatam o trabalho com a comunidade. No primeiro, Cristiane Blaha e Liana Albernaz relatam a experiência do
projeto “Estamos ouvindo”, da SBPRJ, de atendimento pontual on-line e gratuito à população, iniciado após a decretação do isolamento social no Rio de Janeiro. No segundo, Ruth Lerner, psicanalista da SBPRJ, nos traz a sua experiência
individual de escuta solidária dentro desse mesmo projeto. O terceiro artigo
contém o relato da experiência da equipe do Projeto Travessia que, trabalhando
em grupos com uma equipe de educadores da rede pública de ensino, vem dando continuidade ao dispositivo de escuta psicanalítica, agora de maneira adaptada ao formato on-line, promovendo narrativas de cuidado compartilhadas.
Ana Paula Brandão traz uma reflexão sobre os lutos individuais e coletivos decorrentes da pandemia e um relato sobre os projetos que vem desenvolvendo junto com a equipe de saúde mental em um hospital universitário,
no intuito de facilitar os processos de enfrentamento das perdas e promover as
condições necessárias para que os lutos possam ser vividos.
A seção Psicanálise e Cinema conta com a reflexão de Rebeca Nonato
sobre o filme “O poço”, do diretor e cineasta Galder Gaztelu-Urrutia. O trabalho
tem como título “O que há no fundo d’O POÇO? – algumas reflexões”, e nos
faz pensar a respeito de como os indivíduos lidam com situações extremas, nas
quais a “dimensão humana é gradativamente eliminada e a dignidade destruída”.
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Na seção Interface, Pedro Duarte faz uma reflexão filosófica sobre a
estranha duração da pandemia: “pode ser que a vida humana precise mais se
compor com a pandemia do que somente acabar com ela, ou seja, que novas
adaptações, incertas e experimentais, tenham que ser feitas, no lugar de uma
superação definitiva de um estado de coisas, mais ou menos rapidamente.
Ora, se for assim, certas perguntas podem não encontrar respostas apenas
porque elas estão formuladas de modo equivocado. Por exemplo, a pergunta:
quando vai acabar?”
Uma seção especial foi aberta neste número para falarmos sobre a formação psicanalítica. Contamos com a aula inaugural do Instituto de Psicanálise da SBPRJ, ministrada em abril deste ano por Miguel Calmon, cujo título
é “A ética e a formação psicanalítica”. O segundo trabalho desta seção é o de
Anna-Maria de Lemos Bittencourt, apresentado em setembro, no Simpósio
do Instituto da SBPRJ, intitulado “Transformar é preciso. Transmissão da psicanálise: adaptabilidade e responsabilidade”. Refletindo sobre o atendimento
on-line que precisou ser amplamente adotado a partir do isolamento imposto
pela pandemia, a autora destaca que a essência e condição de existir da psicanálise é a sua capacidade de transformação e não, como poderia se pensar,
um caráter adaptativo.
Ainda na seção sobre a formação em psicanálise, os coordenadores e
professores do curso sobre o Desenvolvimento Emocional da Criança e do
Adolescente do Instituto de Formação da SBPRJ nos enriquecem com o trabalho “Os desafios da observação de bebês na pandemia. O corpo ausente”,
em que apresentam vinhetas de observações realizadas de maneira remota e
colocam questões para se pensar sobre as consequências desse trabalho on-line para a observação, tendo em vista que, na observação de bebês, mente e
corpo são indissociáveis.
Finalizamos o número PANDEMIA com a seção Psicanálise e Literatura, na qual publicamos a crônica de Bernard Miodownik, intitulada “Feche os
olhos ou O negacionismo na pandemia”.
Agradecemos aos pareceristas, que nos atenderam, mais uma vez, com
enorme generosidade e presteza e, sem os quais, não seria possível publicar
o número.
Desde o princípio, soubemos que este número da Trieb contemplaria
apenas uma pequena parte do que foi vivido e pensado sobre a pandemia.
Muito foi produzido e pensado ao longo dos últimos meses e, mais e mais há
para se refletir. Independente do percurso que esta terrível história venha a
13
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tomar e, justamente por ainda estarmos no olho do furacão, acreditamos que
será necessário e importante abrirmos novamente espaço, no futuro, para que
possamos continuar a pensar e a escrever, a posteriori, sobre esta difícil, assombrosa e desafiadora experiência.
Por ora, desejamos a vocês serenidade, tolerância e uma boa leitura.
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Entrevistas
Bernard Chervet1
Elizabeth Lima da Rocha Barros2
Harvey Schwartz3

1) Quais são os desafios que você está enfrentando na sua experiência
clínica em tempos de pandemia, em que o traumático se impôs para a díade
analista-analisando?
Bernard Chervet
O conflito entre a simetrização imposta pelo contexto e a dissimetria
inerente à situação analítica.
Na condição de seres humanos, analistas e pacientes estão compartilhando um mesmo contexto que exige ser considerado e que se impõe não
só em suas vidas, mas também em sessão, conforme uma lógica peculiar: um
retorno do exterior.
Trataremos mais adiante deste efeito de retorno do exterior que permite
supor que os perigos ligados ao vírus vieram revelar uma função da situação

1. Analista Didata da Sociedade de Paris. Ex-presidente da SPP. Representante no Board da IPA para
o Congresso De Psicanálise de Língua Francesa. (Língua original: 1. Membre titulaire et formateur de
la Société Psychanalytique de Paris (SPP). Ancien président de la SPP. Représentant au Board (Conseil
d’administration) de l’IPA pour le Congrès des Psychanalystes de Langue Française (CPLF)).
2. Elizabeth Lima da Rocha Barros, Analista Didata e Supervisora da SBPSP, Fellow da Sociedade Britânica
de Psicanálise e de seu Instituto, Psicanalista de Crianças pela Sociedade Britânica de Psicanálise, D.E.A. em
Psicopatologia Clínica pela Sorbonne, França, Psicoterapeuta de Crianças e Adolescentes pela Tavistock
Clinic; autora de vários artigos sobre simbolismo e representação.
3. Analista Didata da Associação Psicanalítica de Nova Iorque e do Centro de Psicanálise da Filadelfia.
Produtor do podcast da IPA Psychoanalysis On and Off the Couch. Editor do The Jewish Thought and
Psychoanalysis Lectures (2020). (Língua original: Training and Supervising Analyst at Psychoanalytic
Association of New York and The Psychoanalytic Center of Philadelphia. Producer of the IPA podcast
Psychoanalysis On and Off the Couch. Editor The Jewish Thought and Psychoanalysis Lectures (2020)).
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analítica: aquela que consiste em recusar os perigos externos para se dedicar
mais à origem interna das angústias e modificá-las. Essa recusa pode efetivamente ser usada, como no trabalho do sonho, para pôr a qualidade traumática a
serviço da mentalização ou, ao contrário, para suprimir aquilo que se manifesta,
na vida interna inconsciente, pelas diversas angústias.
A pandemia revela, assim, uma recusa preexistente e ignorada pelos dois
protagonistas da situação analítica, o que lhe confere o valor de romper a recusa. A pandemia acaba por revelar uma recusa coletiva, por parte da civilização
ocidental, que se caracteriza por uma amnésia geral das pandemias e por subestimar o perigo potencial destas no momento em que começam.
O contexto social e a mentalidade grupal sustentam, geralmente sem que
percebamos, a recusa do traumático. Por vezes, ao contrário, o socius se impõe e
invade as sessões, a ponto de modificar nossa clínica ou até mesmo de impedi-la.
A linguagem como tal faz parte do cultural coletivo, pertence à positividade do manifesto. Por sua própria natureza, ela sustenta uma recusa em massa
das tendências descritas por Freud em Além do princípio de prazer. Trataremos
disso mais adiante.
A situação atual corresponde a uma ruptura da recusa. Revela que, no
Ocidente, compartilhávamos anteriormente uma recusa do risco de que novas
grandes epidemias pudessem devastar a humanidade. O vírus e a pandemia
adquirem, portanto, valor de interpretação selvagem dessa recusa grupal.
No século XX, no Ocidente, a cultura coletiva, o “supereu cultural”, abraçou a indignação contra as guerras e os genocídios, não só pela mortalidade em
massa, mas também por se tratar do homem contra o próprio homem, alcançando sua desumanização.
Com os avanços da medicina, instalou-se uma recusa das doenças contagiosas, mesmo quando esta recusa poderia ter sido posta em xeque por doenças
muito concretas, cujo contágio pôde felizmente ser limitado e mais ou menos
controlado. Manteve-se também a recusa mesmo quando, todos os anos, a realidade das gripes sazonais e sua letalidade poderiam tê-la rompido. Não foi o caso!
A OMS divulga anualmente o número de mortes por sarampo, gripes,
AIDS etc., mas a recusa é mais poderosa que todas essas informações. Daí o
despreparo de nossas sociedades e de nossas políticas de saúde.
Há o risco de que essa recusa logo volte a se instalar após a pandemia
atual ou que se desloque para outros perigos. Na verdade, toda quebra de uma
recusa pode servir para reforçar outra, voltada para outros objetos, como, por
exemplo, as questões do clima, da poluição, da extinção dos recursos naturais.
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Assim, ambos, analistas e pacientes, sofrem o efeito traumático provocado pela ameaça de uma doença contagiosa contra a qual os seres humanos
estão atualmente desprotegidos, uma vez que não existe tratamento específico
e o contágio é rápido e elevado. Manifesta-se em cada um de nós uma neurose
traumática que tenta se organizar em fobia, designando o vírus como objeto
fobígeno e as medidas de proteção como condutas antifóbicas. Todas as precauções e instruções, o distanciamento dos corpos, visam tão somente a distribuir
no tempo o número de pacientes que necessitarão de cuidados intensivos. Não
impedem o adoecimento, não visam à cura.
Na Europa, depois de dois meses e meio de intensa propagação do vírus
e, em alguns países, depois de dois meses de confinamento mais ou menos radical, descobrimos que a curva do comportamento do vírus é uma curva típica
(em forma de sino) e que sua letalidade não é maior do que a de outras gripes,
desde que sejam obedecidas as medidas “barreira” e adotada uma estratégia de
triagem desde os primeiros sintomas, com isolamento e tratamento das pessoas
contagiosas e uso de antivirais associados a antibióticos, a fim de conter os riscos de complicações respiratórias de maior gravidade e letalidade.
É somente se for adotada essa estratégia de cuidados que o índice de
letalidade cai para 0,5% ou mesmo 0,7%, mantendo-se mesmo assim acima
dos habituais índices registrados nas gripes anuais (cerca de 0,1%). Portanto, o
medo é legítimo, mas também é sobrecarregado de angústias assim dissimuladas. Medo e fobia se tornam inextricáveis.
Nos últimos meses, os analistas e seus pacientes viveram sob essa ameaça intensa, sem saber o grau de periculosidade desse vírus, e com a realidade
do anúncio diário do número de mortes. Prevaleceram o medo, a ameaça e a
privação, junto com a insegurança, a imprevisibilidade, a incerteza e, acima de
tudo, o desconhecimento.
Atualmente, o medo está instalado, e, embora a epidemia esteja perdendo
força e o confinamento sendo flexibilizado, leva tempo para vencermos a agorafobia que se organizou a partir de uma teoria psíquica baseada em uma distribuição geográfica e pautada pelas instruções de isolamento e confinamento:
exterior = perigo, interior = segurança.
A esse contexto epidêmico, soma-se o contexto midiático. Tanto o analista quanto o paciente estão expostos a um fato social contemporâneo vinculado
à invenção e ao uso das redes sociais, através das quais circulam todo tipo de
informação e opiniões múltiplas e contraditórias, misturando-se sem discriminação possível.
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As informações se referem tanto ao número de mortes diárias quanto
aos avanços no conhecimento, ao anúncio precipitado de possíveis descobertas
de novos tratamentos, a hipóteses etiológicas contraditórias e mais ou menos
suspeitas etc. Todas essas informações são geralmente divulgadas de forma precipitada e desmentidas logo em seguida, em um ritmo constante de alternância
entre esperanças e decepções.
A profusão e a flutuação dos conteúdos dessas informações inevitáveis
são um fato clínico que se manifesta em sessão e contribui para a exacerbação
da neurose traumática. Cria-se assim um clima de alvoroço, até mesmo de suspeitas e interpretações, além de polêmicas sobre as melhores estratégias para
combater o Covid-19.
Diante de nossa ignorância e na era da pós-verdade, todas as teorias
médicas, todos os saberes animistas e populares, todas as informações falsas
circulam de maneira equivalente e se tornam “virais”. Os governos mudam de
opinião ao sabor das notícias apresentadas como científicas. A confiança é embotada em proveito de várias suspeitas afirmadas como verdade. São midiatizados os conflitos entre políticos, cientistas e profissionais. A velocidade de
propagação do vírus não é a mesma dos ensaios clínicos e das pesquisas sérias.
Há polêmicas inflamadas sobre tratamentos, uso de máscaras, álcool-gel, respiradores, testes, saída do confinamento etc.
Em sessão, o analista e o paciente compartilham essa situação clínica dominada pela lógica da neurose traumática, desencadeada pela mesma
ignorância, pelas mesmas medidas de proteção e pela mesma dinâmica do
complexo de castração. Aparecem assim, nas associações, o “visto” e o “ouvido” que compõem esse complexo, isto é, a ameaça (adoecer) e sua realização
(número de mortos). Trata-se, portanto, de uma situação psíquica generalizada, mas particularmente induzida e exacerbada pela situação atual, o que
resulta para o analista na dificuldade de seguir as lógicas do psiquismo e encontrar um equilíbrio sutil entre levar em conta a realidade externa imposta
e as realidades psíquicas induzidas que usam o perigo externo para se reificar
e se justificar.
O desafio mais aparente para o analista refere-se, portanto, ao risco de
simetrização dos papéis ocupados por cada um dos protagonistas na situação
analítica, sob a influência da neurose traumática, com o perigo de transformar
as sessões em conversas sobre a realidade da epidemia, designada como a única
fonte do traumático. A sessão se torna então o lugar de uma repetição antitraumática tanto para o paciente quanto para o analista.
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Na verdade, a dissimetria é mantida a partir do momento em que o analista realiza seu trabalho e pensa a qualidade traumática como uma realidade
interna particularmente mobilizada pelo contexto externo, portanto, baseada em correlações entre interno e externo, entre passado e atualidade. Muitas
lembranças e sonhos poderão então ser trabalhados em sessão. Sem dúvida, as
lembranças e os sonhos são fortemente imbuídos de qualidade traumática; a repetição, a intensidade, o apelo ao quantitativo, a tendência a se tornar pesadelo
são qualidades que estarão muito pregnantes.
Lembranças genéricas da infância serão despertadas com os acidentes, as
doenças infantis, as dispensas escolares e os confinamentos em casa por risco
de contágio, a falta que fazem os colegas e as brincadeiras infantis; bem como
muitas outras lembranças mais pessoais, específicas de cada paciente e relacionadas com a proximidade dos familiares, o medo de doenças na família, os
tratamentos, as teorias sobre a medicina e os medicamentos, a relação com o
corpo doente, as teorias sobre a onipotência da mãe que alimenta e o seu oposto, a imago da mãe fatal que adoece seus filhos; todas as teorias e fantasias sobre
contaminação e contágio que alimentam as histórias infantis etc.
Dessa maneira, a transferência negativa irracional também é fortemente
mobilizada. O apelo é dirigido à onipotência da Grande Mãe e do Super Pai.
Mas a crença nessas imagos é gravemente abalada, o que explica as reivindicações dirigidas a governos, médicos, cientistas, psicanálise. Isso explica também
as transferências de raiva, reprovações, tristeza, abandono, confusão.
Todo esse trabalho pode impedir, felizmente, que permaneçamos enredados na repetição da neurose traumática, mesmo que esta constitua atualmente a base de tudo o que acontece durante as sessões. É possível trabalhar sobre as
implicações da vida psíquica nesses vários sentimentos e experiências. Por isso,
o interesse pelo nosso trabalho se mantém intacto.
Uma das maiores dificuldades para o analista reside em levar em consideração a diferença de velocidade entre a epidemia, a disseminação de informações contraditórias e o trabalho psíquico, que requer um período de latência
para que se efetue de acordo com as leis psíquicas do processo do après-coup.
A importância da dinâmica em dois tempos desse processo deve ser respeitada
pelo analista, o qual se confronta de forma mais imediata que de costume com a
latência de suas interpretações e a verbalização dos vários desejos relacionados
com a latência e recalcados em favor da repetição traumática. As interpretações
se referem então ao desejo de colocar em latência esse traumático cotidiano, de
esquecer, de descansar dos medos continuamente despertados, de retornar ao
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mundo de “antes”, de dormir e sonhar com outro mundo, um mundo do “após”,
livre da qualidade traumática, um mundo de recusa...
Bernard Chervet (Língua original)
1) Quels sont les défis auxquels vous êtes en train de faire face dans votre
expérience clinique en temps de pandémie, où le traumatique s’impose
pour la dyade analyste et patient?
Le conflit entre la symétrisation imposée par le contexte et la disymétrie
inhérente à la situation analytique.
En tant qu’êtres humains, analystes et patients partagent un même contexte qui exige d’être pris en compte et qui s’impose à eux dans leur vie mais
aussi en séance selon une logique particulière: un retour du dehors.
Nous reviendrons plus loin sur cet effet de retour du dehors qui laisse
deviner que les dangers liés au vírus sont venus révèler une fonction de la situation analytique, celle de dénier des dangers externes afin de mieux prendre en
compte l’origine interne des angoisses et de les modifier. Ce déni peut en effet
être utilisé, comme dans le travail de rêve, afin de mettre la qualité traumatique
au service de la mentalisation ou au contraire afin de réprimer ce qui dans la vie
interne inconsciente se manifeste par les diverses angoisses.
La pandémie est donc une révélatrice d’un déni qui lui pré-existait et
était ignoré par les deux protagonistes de la situation analytique; d’où sa valeur
de briseur de déni.
Elle s’avère être la révélatrice d’un déni collectif qui concerne la civilisation occidentale et qui se caractérise par une amnésie majeure des pandémies
et une sous estimation de leur potentiel danger au moment où elles débutent.
Le contexte social et la mentalité de groupe soutiennent généralement
sans que nous y prétions attention, le déni du traumatique. Parfois au contraire,
le socius s’impose et envahit les séances au point de modifier notre pratique,
voire de l’interdire.
La langage en tant que tel fait partie du culturel collectif. Il appartient à la
positivité du manifeste. Par sa nature même, il soutient un déni de masse des tendances décrites par Freud dans “Au-delà du principe de plaisir”. Nous y reviendrons.
La situation actuelle est celle d’un bris de déni. Elle révèle qu’en occident,
nous partagions auparavant un déni du risque que de nouvelles grandes épidémies puissent ravager l’humanité. Le vírus et la pandémie ont donc valeur
d’interprétation sauvage de ce déni de masse.
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Au 20ème siècle, en occident, la culture collective, le «surmoi culturel»,
a pris à son compte l’indignation face aux guerres et aux génocides du fait de
la mortalité de masse mais aussi du fait qu’il s’agit de l’homme contre l’homme
jusqu’à sa déhumanisation.
Avec les progrès de la médecine s’est installé un déni des maladies contagieuses, alors même que ce dernier aurait pu être remis en cause par certaines
maladies très concrètes dont la contagiosité a pu heureusement être limitée et plus
ou moins jugulée. Ce déni s’est maintenu alors qu’il aurait pu aussi, chaque année,
être levé par la réalité des grippes saisonnières et de leur létalité. Ce n’est pas le cas !
Chaque année l’OMS diffuse le nombre des morts liés à la rougeole, à
la grippe saisonnière, au Sida, etc. Mais le déni est plus puissant que toutes ces
informations; d’où l’impréparation de nos sociétés et de nos politiques de santé.
Le risque existe que ce déni soit très vite réinstallé après la pandémie actuelle ou qu’il se reporte sur d’autres dangers. En fait, comme tout bris de déni
il peut être utilisé afin d’en renforcer un autre portant sur d’autres objets, par
exemple la question du climat, de la pollution, de l’épuisement des ressources.
Analystes et patients sont donc tous les deux concernés par l’effet traumatique provoqué par la menace d’une maladie contagieuse vis-à-vis de laquelle les êtres humains sont actuellement démunis puisqu’il n’existe pas de
traitement spécifique et que la contagiosité est rapide et élevée. Est convoquée
chez tout un chacun une névrose traumatique qui tente de s’organiser en phobie désignant le vírus comme objet phobogène et les mesures barrières en tant
que conduites anti-phobiques. Toutes les précautions et consignes, la distanciation des corps, ont pour seul but d’étaler dans le temps le nombre de patients
atteints nécessitant des soins intensifs. Elles n’empêchent pas de tomber malade,
elles n’ont pas pour but de guérir.
En Europe, après deux mois et demi de diffusion intense du vírus, et
pour certains pays après deux mois de confinement plus ou moins radical, nous
avons appris que la courbe de vie du vírus est une courbe classique (dite “dromadaire”, c’est à dire avec une seule bosse) et que la létalité du vírus n’est guère
plus élevée que celle d’autres grippes à condition de respecter les mesures “barrières” et une stratégie de dépistage dès les premiers symptomes, avec isolement
et traitement des personnes contagieuses et utilisation d’anti-viraux associés
à des macrolides afin de juguler les risques de complications respiratoires qui
sont particulièrement graves et létales.
En suivant une telle stratégie de soin, et seulement à cette condition, la
létalité tombe à 0,5% voire 0,7%, ce qui reste néanmoins plus élevé que les taux
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habituels pour les grippes qui ont lieu chaque année (environ 0,1%). La peur est
donc tout à la fois légitime mais elle est aussi surchargée d’anxiétés ainsi dissimulées. Peur et phobie deviennet inextricables.
Durant ces derniers mois les analystes et leurs patients ont vécu sous cette
menace intense, ne sachant pas le degré de dangerosité de ce vírus, et sous la réalité journalière de l’annonce du nombre de morts. La peur, la menace, la privation
ont dominé avec l’insécurité, l’imprévisibilité, l’incertitude et surtout l’igtnorance.
Actuellement la peur est installée, et alors que l’épidémie est entrain de
s’éteindre d’elle-même et que le déconfinement est en cours, il faut du temps
pour arriver à sortir de l’agoraphobie qui s’est organisée à partir d’une théorie psychique basée sur une distribution géographique étayée sur les consignes
d’isolement et de confinement: extérieur = danger, intérieur = sécurité.
Il convient d’ajouter à ce contexte épidémique, le contexte médiatique.
Analyste et patient sont soumis tous deux à un fait social contemporain lié
à l’invention et l’utilisation des réseaux sociaux par lesquels circulent toutes
sortes d’informations et d’opinions multiples et contradictoires se mélangeant
sans discrimination possible.
Ces informations portent tout autant sur le nombre de morts journaliers,
sur les avancées de la connaissance, sur l’annonce prématurée d’éventuelles
découvertes de nouveaux traitements, sur des hypothèses étiologiques toutes
contradictoires et plus ou moins soupçonneuses, etc. Toutes ces informations
sont diffusées de façon très souvent précipitée puis elles sont démenties aussi
vite, suscitant un rythme soutenu d’alternances entre espoirs et déceptions.
L’abondance et la fluctuation de ces contenus d’informations inévitables
est un fait clinique qui vient se manifester en séance et qui participe à augmenter la névrose traumatique.
Se crée ainsi une atmosphère de désarroi, voire de soupçons et d’interprétations, et de polémiques portant sur les meilleures stratégies de lutte contre
la Covid-19.
Face à notre ignorance et à l’époque de la post-vérité, toutes les théories
médicales, tous les savoirs animistes et populaires, toutes les fausses informations circulent de façon équivalentes et deviennent « virales ».
Les gouvernements changent d’opinion au gré des annonces présentées
comme scientifiques. La confiance est émmoussée au profit de diverses suspicions affirmées comme vérité.
Les conflits sont médiatisés entre politiciens, scientifiques et praticiens.
La vitesse de la propagation du virus n’est pas la même que celles des essais
24

Título do artigo título
Entrevistas
do artigo

cliniques et des recherches sérieuses. Des polémiques s’enflamment sur les traitements, sur les masques, le gel, les respirateurs, les tests, le déconfinement, etc.
En séance, analyste et patient partagent cette situation clinique dominée
par les logiques de la névrose traumatique sollicitée par la même ignorance, les
mêmes mesures de protection et la même dynamique du complexe de castration. Se présentent ainsi dans les associations les “vu” et “entendu” composant
ce complexe, c’est à dire la menace (tomber malade) et sa réalisation (nombre
de morts). Il s’agit donc d’une situation psychique générique mais particulièrement sollicitée et exacerbée par la situation actuelle; d’où la difficulté pour l’analyste de suivre les logiques du psychisme et de trouver un subtil équilibre entre
la prise en compte de la réalité externe qui s’impose et les réalités psychiques
sollicitées qui utilisent le danger externe pour se réifier et se justifier.
Le défi le plus apparent pour l’analyste porte donc sur le risque de symétrisation des rôles occupés par chacun des protagonistes au sein de la situation
analytique sous l’influence de la névrose traumatique avec le risque de transformer les séances en conversation sur la réalité de l’épidémie désignée comme
seule source du traumatique. La séance devient alors le lieu d’une répétition
anti-traumatique tant pour le patient que pour l’analyste.
En fait l’asymétrie est maintenue dès que l’analsyte fait son travail et
pense la qualité traumatique comme une réalité interne particulièrement sollicitée par le contexte externe, donc basée sur des corrélations entre interne et
externe, entre passé et actualité.
Pourrons alors être travaillés en séance de nombreux souvenirs et des
rêves. Certes les souvenirs et les rêves sont-ils fortement imbibés de la qualité
traumatique; la répétition, l’intensité, l’appel au quantitatif, la tendance à devenir des cauchemards seront des qualités très prégnantes.
Des souvenirs d’enfance génériques seront convoqués avec les accidents,
les maladies infantiles, les dispenses d’école et les confinements à la maison pour
risque de contagiosité, du manque des camarades et jeux d’enfants, et bien d’autres
plus personnels, spécifiques à chaque patient concernant la proximité avec les
membres de la famille, la peur des maladies au sein de la famille, les méthodes de
soin, les théories sur la médecine, sur les médicaments, le lien au corps malade, les
théories sur la toute-puissance de la mère nourricière et son contraire, l’imago de
la mère fatale qui donne la maladie à ses enfants ; toutes les théories et fantasmes
sur la contamination et la contagion qui alimentent les contes de l’enfance, etc.
Par ce biais, le transfert négatif irrationnel est aussi vivement sollicité.
L’appel se tourne vers la toute-puissance de la Grande mère et du Super père.
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Mais la croyance en ces imago est fortement entamée. D’où les revendications
envers les gouvernements, les médecins, les scientifiques, la psychanalyse. D’où
les transferts de colère, de reproches, de tristesse, d’abandon, de désarroi.
Tout ce travail permet três heureusement de ne pas rester empêtré dans
la seule répétition de la névrose traumatique, même si elle constitue actuellement le fond de tout ce qui se passe pendant les séances. Il est possible de
travailler sur les implications de la vie psychique dans ces divers sentiments et
éprouvés. Aussi l’intérêt pour notre travail reste-t-il intact.
Une des difficultés majeure pour l’analyste réside dans la prise en compte
de l’écart des vitesses, entre celle de l’épidémie, celle de la diffusion des informations contradictoires et celle du travail psychique qui nécessite un temps de
latence pour se réaliser selon les lois psychiques du procès de l’après-coup. L’importance de la dynamique en-deux-temps de ce procès doit être respectée par
l’analyste qui se trouve confronté plus immédiatement qu’à l’accoutumé par la
mise en latence de ses interprétations et par la verbalisation des divers souhaits
portant sur la mise en latence et refoulé au profit de la répétition traumatique.
Les interprétations portent alors sur le souhait de mettre en latence ce traumatique quotidien, d’oublier, de se reposer des craintes continuellement éveillées,
de revenir au monde d’”avant”, de dormir et de rêver d’un autre monde, celui
d’un “après” exempt de la qualité traumatique, un monde du déni, etc.
Elizabeth Lima da Rocha Barros
Acho que é bom lembrarmos que, do ponto de vista sociológico, estamos vivendo um dos três acontecimentos traumáticos que são catalisadores de grandes mudanças na humanidade: as Guerras, as Revoluções e as Epidemias.
Nestas situações, perdemos o que Kaës chamou de garantidores metapsíquicos
usuais, a saber, as estruturas de enquadramento que regulam os processos da
vida social. Os indivíduos têm, então, suas subjetividades ameaçadas por uma
realidade catastrófica.
Assim, na pandemia, o traumático social que se impôs para a díade analista-analisando é a vivência de uma situação absolutamente desconhecida até
aquele momento, cujas consequências e modificações estarão sendo forjadas
neste presente e para os anos vindouros.
Estamos vivendo uma exacerbação da realidade e do tempo presente e
é este o contexto da nossa experiência clínica. Temos nesta nova conjuntura o
enorme desafio de manter o setting analítico de maneira a facilitar o exame da
realidade psíquica encoberto hoje pela pungência do traumático objetivo.
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Voltando ao tópico do traumático, temos que fazer uma distinção entre
situações traumáticas sociais e aquelas de caráter individual. Em minha resposta, vou me concentrar na problemática do trauma individual.
É bom lembrar que uma situação, por mais catastrófica que seja, não
será necessariamente traumática para todos os indivíduos no mesmo grau e
da mesma maneira. Coloca-se, desde o início, a necessidade de estarmos muito
atentos à especificidade com que cada um de nossos pacientes está reagindo
a esta situação. Todos os pacientes foram afetados pelos acontecimentos, mas
não necessariamente traumatizados, pela pandemia. Esses poderão sê-lo mais
adiante pelas consequências desta.
Parece-me haver uma concordância em afirmar que a emoção mais saudável no momento é a do MEDO, já que este pode nos propiciar um contato
maior com a natureza da realidade que nos ameaça. Contudo, o medo não pode
se transformar em uma visão de mundo e em um convite para abrirmos mão
de nossa liberdade mental. O medo nos coloca em contato com nossa extrema
vulnerabilidade, fragilidade, finitude e necessita ser metabolizado em suas diversas manifestações.
A vivência destes sentimentos fragilizadores convoca, no mundo interno
dos pacientes, o que tenho chamado de assembleia interna geral de todos os medos.
E, diante destes, quando todos os terrores comparecem juntos com suas agendas
individuais, o paciente pode se paralisar, se congelar em sua capacidade de sentir, pensar e representar. É aquilo que chamo, usando uma expressão de Marcelo
Viñar, da perda do metabolismo perpétuo de autoconstrução que, ao se paralisar,
faz com que a pessoa seja invadida e deixe de ser capaz de elaborar (metabolizar)
suas experiências emocionais de dor, de medo, de ameaça de morte – tanto sua,
quanto de seus entes queridos. Metabolizar, neste caso, é elaborar (equivalente
a digerir) e separar os significados que contribuirão para o crescimento e serão
integrados de forma articulada à vida mental como estruturas estruturantes e contribuirão para a geração de pensamento reflexivo, daqueles que tem uma importância secundária ou desorganizadora, podendo, então, ser descartados.
O medo pode se associar a outros terrores paranoides e o paciente passa a temer por sua integridade mental e por sua unidade egoica. O trauma
individual geralmente é algo súbito que ultrapassa a capacidade do ego de se
defender, podendo produzir um congelamento na capacidade de representar,
pensar e elaborar.
Parte dos pacientes vive a ameaça, às vezes de modo intenso, mas não se
traumatiza, fica apenas com medo, muito medo, mas se organiza emocional27
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mente para enfrentá-lo. Traumas podem ser desencadeados por eventos isolados, dentre os muitos possíveis durante uma pandemia, mas o centro da minha
reflexão psicanalítica se concentra no espaço de transição existente entre as
causas geradoras do trauma como dano e suas consequências. O trauma que é
o foco central da psicanálise é o processo desencadeado, e não simplesmente a
injúria específica.
Estou, no momento, mais interessada na maneira através da qual o trauma se mantém enquanto tal, operando como uma estrutura viva, interferindo
na capacidade de elaboração do dano ou da dor psíquica. Tenho visto pacientes
cujos processos traumáticos foram desencadeados pela ideia de uma proximidade da morte, pelo medo da perda súbita de um ente querido e/ou perda de
status econômico, ou, ainda, ameaçados por sofrimentos físicos indizíveis, por
sufocação e isolamento. Diante destas ameaças, o paciente congela-se em uma
posição, torna-se incapaz de representar a natureza da perda que o assombra e
perde suas capacidades de simbolizar, algo essencial para pensar.
A função do analista, dentre muitas outras, é a de ajudar (interpretativamente) o paciente a internalizar ou reconstruir a confiança em um objeto interno continente capaz de transformar a experiência emocional em algo pensável.
Esse se torna o guardião da esperança, possibilitando que a situação catastrófica
seja vista com um começo, um meio e um fim. Estou aqui falando da árdua
construção de uma resiliência mental para o enfrentamento do traumático. Isto
só é possível se as fantasias inconscientes associadas às perdas potenciais forem
cuidadosamente examinadas e elaboradas.
Acredito ser verdade igualmente para pacientes e analistas que, quem
souber sofrer, quem digerir este momento doloroso, quem for capaz de sentir a
tristeza, a dor e criar uma intimidade com seus sentimentos de medo, de dor, de
solidariedade, serão aquelas pessoas que se sairão melhor desta crise. Para superá-la, seremos forçados a desenvolver uma plasticidade de sentimentos. Não
exagero, penso eu, ao dizer que, antes desta pandemia, pareceria que éramos
encorajados a vivenciar nossos sentimentos – vigentes no mundo pré-pandemia – em uma lógica emotiva excitada do “ou / ou”: tristeza ou alegria. Em um
clima de excitação, sempre predomina a cisão. Diante da ameaça atual, a resposta sadia seria baseada na contextualização, promotora da integração do Ego. Ela
propicia aos pacientes vivenciarem tanto a alegria, sempre que estiver presente,
quanto a tristeza diante do desmonte de certa realidade vivida até aqui. Ou seja,
duas lógicas simultâneas passariam a atuar. Diríamos então que a lógica do “ou /
ou” seria substituída pela lógica do “e / também”, alegria e tristeza, por exemplo.
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Uma observação constante sobre a mudança do mundo depois desta
pandemia é a ideia esperançosa de que sairemos desta com mais compaixão,
humildade, solidariedade, com maior noção da importância do coletivo, maior
confiança na Ciência e na Racionalidade, pois destas dependemos para nossa
sobrevivência. Será que isto ocorrerá? Como enxergar a verdade deste momento; não ficar na paranoia de encontrar um culpado, seja a China ou o vizinho;
não se fechar em uma hiper-individualização ou em nosso narcisismo serão
temas com os quais a Psicanálise pode colaborar no nível da Sociedade e no
interior de cada um de nós. Precisamos recuperar nossa capacidade de sonhar,
nossa imaginação e liberdade mental.
Harvey Schwartz
Um enquadre psicanalítico existe na mente da psicanalista. É uma presença que
ela oferece ao analisando para que eles cocriem um enquadre psicanalítico diádico único. O enquadre cresce para se tornar um estado mental compartilhado
que pertence, simultaneamente, de forma distinta, a cada um dos cocriadores.
Uma característica desse enquadre é que ele nasce da simultaneidade do
literal e do metafórico – é, ao mesmo tempo, real e imaginado. Os analisandos
que conseguem chegar a conhecer a simultaneidade passado/presente podem
compreender que até o real é criado a partir da ilusão e que o metafórico surge a
partir do real. Ambas as representações derivam de nossas mentes funcionando
como criadoras de formações de compromisso.
As quatro questões colocadas abordam, todas elas, de diferentes ângulos,
essa condição ilusória, e nos desafiam a pensar mais profundamente a respeito
de nossas suposições.
A primeira pergunta é sobre nossos desafios atuais “nos quais o traumático se impôs à díade psicanalista/analisando”. Esta afirmação, na minha opinião, se debruça sobre um aspecto do enquadre de uma maneira que, em alguma medida, faz colapsar a oportunidade de simbolização. Ela decide que há um
trauma se impondo – uma imposição que define o destinatário como desamparado. É claro que sabemos que “trauma”, por sua própria definição, impõe-se em
nossas mentes, pois é isso que o define como trauma – um estímulo que excede
a capacidade do nosso ego de metabolizar. Minha clínica inclui vários médicos
que estão trabalhando na linha de frente desta crise de saúde. Eu não diria – e
eles tampouco –, nem eles demonstram, que o funcionamento do seu ego está
sendo sobrecarregado. O que estamos aprendendo juntos é que essa situação de
circunstâncias complexas e assustadoras está despertando seus estilos caracte-
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risticamente defensivos, o que, por sua vez, está nos dando a oportunidade de
aprender mais profundamente sobre as contribuições genéticas e identificatórias para esses traços de caráter. Eles não estão sob o domínio do trauma; estão
processando estímulos por meio de seus modelos neuroticamente organizados
e engajando-se em um processo de aprendizado sobre si mesmos e sobre seu
passado percebido.
Quanto à questão de “que desafios você está enfrentando?” – o mais desafiador está no trabalho com pacientes limitados por suas tendências para o
estritamente literal. Para eles, essa situação ruidosa aprofunda sua indiferenciação com o externo e desvia ainda mais sua atenção da imaginação. Dito de
outra forma, para pacientes que têm essa inclinação, a simetria analítica dos perigos da pandemia funciona no sentido de obscurecer sua capacidade de fantasiar, que seria reconhecível através do envolvimento com a assimetria analítica.
Harvey Schwartz (Língua original)
1) What challenges are you facing in your clinical experience in these
times of pandemics, in which the traumatic imposed itself upon the
psychoanalyst/analysand dyad?

A psychoanalytic frame exists in the mind of the psychoanalyst. It is a presence
that she offers the analysand in order for them to come to co-create a unique
dyadic psychoanalytic frame. The frame grows into a shared state of mind that
simultaneously belongs in distinct form to each of the co-creators.
A characteristic of this frame is that it is born out of the simultaneity of
the literal and the metaphoric – it is both real and imagined. Those analysands
who can come to know the concurrence of past/present can appreciate that
even the real is created from illusion and the metaphoric arises from the actual.
Both representations derive from our minds functioning as creators of compromise formations.
The four questions posed all approach this illusory condition from different angles and challenge us to think more deeply about our presumptions.
Question one asks about our current challenges “in which the traumatic
imposed itself upon the psychoanalyst/analysand dyad.” This statement, in my
view, leans into one aspect of the frame in a fashion that somewhat collapses
the opportunity for meaning. It decides that there is a trauma imposing itself
– an imposition that defines the recipient as helpless. Of course, we know that
‘trauma’ by its very definition imposes itself on our minds for that is what de30
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fines it as trauma – too much stimulation for our ego capacity to metabolize.
My practice includes several physicians who are working on the front lines of
this health crisis. I, and they as well, would not say nor do they demonstrate that
their ego functioning is being overwhelmed. What we are coming to learn together is that this situation of complex and frightening circumstances is calling
forth their characteristic defensive styles which in turn is giving us an opportunity to learn more deeply about the genetic and identificatory contributions
to these character traits. They are not under the sway of trauma, they are processing stimuli through their neurotically organized templates and engaging in
a process of learning about themselves and their perceived pasts.
As far as the issue of “what challenges are you facing?” – the most challenging challenge is in the work with those patients who are limited by their
tendencies toward the strictly literal. For them, this loud situation deepens their
enmeshment with the external and furthers their distraction from their imagination. Said differently, for patients so inclined, the analytic symmetry of the
pandemic dangers functions to obscure their capacity for fantasy that would be
recognizable through engaging with analytic asymmetry.
2) A necessidade de isolamento social provocou mudanças significativas no
setting analítico. O que você poderia nos dizer a esse respeito?
Bernard Chervet
As sessões remotas (Remote sessions)
A epidemia pesou e ainda pesa no trabalho de sessão, assim como nossa preocupação em permanecermos disponíveis para continuar melhorando a vida
psíquica de nossos pacientes. Como analista didata (training member), ocorreu-me também a questão dos analistas em formação, das supervisões e dos
pacientes envolvidos nas análises supervisionadas.
Quais eram nossas alternativas? Interromper as sessões, mantê-las como
antes (com todos os perigos), adaptar nosso método às circunstâncias.
Durante oito ou nove semanas, muitos analistas adotaram as sessões
“remotas”. Essa prática nos foi imposta pelo contexto de ameaça e confinamento decorrente da pandemia do Covid-19. Alguns analistas e alguns pacientes se recusaram a adaptar o protocolo, preferindo esperar até a volta às
condições normais.
Nesse contexto, a reflexão teórica sobre a “análise remota” não é uma
questão de atualidade. O número de mortes divulgado todos os dias não para
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de estimular a neurose traumática. Surgem, portanto, duas realidades diferentes
que pertencem a contextos diferentes e não podem ser confundidas:
- a análise remota como método que depende de uma escolha desde o
início da análise;
- as sessões remotas impostas pelo contexto dramático e assustador,
quando não há outra possibilidade, sendo estas um protocolo intermediário
enquanto se aguarda a retomada das sessões no consultório, em presença física.
Felizmente, temos as ferramentas para trabalhar “remotamente” neste
novo contexto. Muitos psicanalistas e muitos pacientes concordaram em adaptar suas sessões a esse novo protocolo que mantém a via auditiva, às vezes a
visual pelo vídeo, mas que coloca o significante “remoto” em primeiro plano
do método. Esse “remoto”, que significa “longe”, tem efeitos muito diversos nas
questões do par percepções/representações. Voltaremos a tratar disso.
Em muitos casos, tivemos que reorganizar os agendamentos das sessões.
Para alguns pacientes, não foi fácil encontrar tempo e um local suficientemente
protegido ou isolado dos estímulos relacionados à vida a dois, em família etc.
Cada paciente reagiu com sua sensibilidade e sua história. Essa mudança atualiza reminiscências. A aceitação e a recusa são sobredeterminadas e constituem
um novo material de sessão.
Pacientes e analistas se preocuparam, e seguem preocupados. Correm o
risco de perder sua saúde, suas fontes de renda e suas redes de relações sociais.
É supostamente nossa profissão que nos permite “ganhar a vida”. Essa expressão
encontra um eco amargo no período atual.
Obviamente, surgiram fobias ligadas ao telefone e ao único canal sensorial mantido, o do som e da voz, além de sua erotização. O foco nessa única via
sensorial, em detrimento das outras, as ressonâncias com os interditos relacionados a ela, ligados aos desejos edípicos e ao complexo de castração, facilitam
a sexualização do som, da voz e convocam os autoerotismos e várias fantasias
de relações amorosas e eróticas à distância, portadoras de transgressão em diferentes graus. Trata-se de sussurrar no ouvido, de ser penetrado e de penetrar
pelos fones de ouvido etc. O telefone tende a se tornar “telessexo4”, as vozes são
“enfeitiçadoras” e até mesmo persecutórias, dignas de um “além”.

4. N. R.: “téléphone rose”, no original. Na França, o “téléphone rose” diz respeito a um serviço de telefone erótico
que oferece para aqueles que ligam a possibilidade de interagir com uma pessoa designada, iniciando-se
uma relação sexual imaginária por meio da voz, constituída por gemidos e ordens de favores sexuais.
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É claro que alguns pacientes usam essa distância para abordar aquilo que,
presencialmente, sentiriam como muito vergonhoso. Atualizam-se todas as transferências de evitação, assim como as transferências negativas que são evitadas ou
exacerbadas. Mas a verbalização permanece distal. A mentalização corre o risco
de se limitar à enunciação sem renúncia nem luto. Ninguém é morto in abstentia.
Jean Cocteau soube encontrar as palavras: “Os espelhos são as portas pelas quais a morte vem e vai” (Les mariés de la Tour Eiffel). Para nós, é pelo telefone que a ameaça e o pavor vão e vêm... retornam. Às vezes, a questão do nosso
próprio desaparecimento se manifesta sob outros disfarces clínicos. A coexcitação libidinal ligada à falta perceptiva, quando a percepção é reduzida ao som, é
a via pela qual o pensamento poderá renascer, o infantil poderá encontrar seu
lugar. É somente então que essa nova situação poderá ser pensada après-coup.
A complexidade e a intrincação das diferentes fobias evidenciaram-se
quando as sessões foram retomadas no consultório em condições ideais. Ali,
novamente, a sobredeterminação conta para cada um de maneira singular. Alguns pacientes estavam ansiosos para retornar, outros, pelo contrário, tentaram
prolongar as sessões remotas; outros ainda tentam tirar proveito de ambas as
situações: vir ao consultório, mas voltar ao telefone assim que surgir um obstáculo ou uma resistência.
Durante todo o período de confinamento, essa situação teve as consequências muito concretas que acabamos de mencionar e que se impuseram nas
modalidades da nossa clínica cotidiana, por telefone ou por vídeo e, às vezes, no
consultório quando a situação de um paciente exigia.
Depois surgiram outras modificações na retomada das sessões em nossos consultórios, como a adoção de medidas de proteção à saúde, medidas
“barreira” (sem aperto de mão, distanciamento, álcool-gel, máscaras, protetores
descartáveis para o divã etc.); cada profissional escolheu priorizar as medidas
sanitárias que desejava.
Todas essas adaptações estão relacionadas com o “remoto”. O distanciamento físico traz, nas entrelinhas, a fobia de tocar, que articula a eliminação da
dessexualização do toque, da qual se originaram a carícia terna e os códigos de
civilidade, com uma ressexualização do toque que evoca o incesto.
O confinamento, por sua vez, caracterizou o exterior como um lugar de
sedução nefasto. O sedutor se chamou Covid, e os outros, os que estavam do
lado de fora, tornaram-se pestilentos.
Nesta constelação, a casa e a vida familiar foram investidas com as únicas
qualidades de proteção. As lógicas edípicas foram exteriorizadas e sua presença
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nas famílias foi negada. Os psicanalistas de crianças foram diretamente confrontados com essa lógica.
Tais modificações e adaptações revelaram o papel, ora facilitador ora inibidor para as associações e o trabalho de elaboração psíquica, do protocolo
convencional, bem como a participação do dispositivo na manutenção da recusa e, portanto, sua função de supereu cultural.
Essa função de recusa é necessária e inevitável, mas o trabalho progressivo de sessão deve rompê-la aos poucos, indo até mesmo além do cultural coletivo em que estamos imersos. Atualmente, essa recusa está sendo brutalmente
rompida, e todo o trabalho psíquico tenta restabelecê-la e substituí-la por soluções mais mentalizadas. Este texto não é exceção.
A nova situação induzida pelo Covid-19 pode, assim, repercutir na reflexão sobre a função do dispositivo convencional. Este facilita o retorno do
recalcado de certos materiais (lembranças, fantasias, teorias infantis, repetição,
compulsão etc.) e, ao mesmo tempo, impede outros. Esta “lei” é válida para todos os dispositivos. Depende da sensibilidade individual de cada paciente. E,
como sempre acontece com os dispositivos instituídos, é justamente quando
eles vêm a faltar que se revela a distinção entre suas funções de protocolo e de
enquadramento recalcador.
Revela-se então o delicado jogo de oscilação, em sessão, entre a recusa
e a colocação em latência dos elementos carregados de qualidade traumática.
Há um conflito inevitável entre essa latência e a recusa, um conflito que usará o
traumático atual contra aquele que emana do passado, e vice-versa.
O analista participa contratransferencialmente dessas oscilações entre latência e recusa, entre lembranças das experiências traumáticas passadas e as experiência atuais. O analista é o guardião desse jogo de tensionamento oscilatório.
A ruptura atual da recusa coletiva diz respeito tanto ao paciente quanto
ao analista. Isso resulta em uma desidealização deste último, que tende a se
tornar um simples objeto do ponto de vista de sua vulnerabilidade. Foi o que
caracterizamos como tendência à simetrização. No entanto, a dissimetria favorável à transferência e ao trabalho analítico não é destruída. Ela é mantida pela
preocupação do analista em sustentar a vida psíquica de seu paciente, sendo
o guardião da ligação entre a realidade traumática externa atual e a realidade
interna do passado.
Essa mudança quanto à invulnerabilidade do analista por idealização
suscita, ao mesmo tempo, uma reminiscência, aquela do momento em que uma
criança pensa na perda real e definitiva de seus pais. Eles se tornaram mortais.
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Esse pensamento é acompanhado por um afeto de dor moral, que o diferencia
dos pensamentos de assassinato sustentados pelo ódio. É também nesse momento que a criança constrói o seu romance familiar para salvar sua idealização, para não renunciar a ela.
Bernard Chervet (Língua original)
2) Le besoin d’isolement social a provoqué des changements significatifs
dans le cadre psychanalytique. Qu’est-ce que vous pouvez en parler à
propos de cela?
Les séances à distance (« Remote sessions »).
L’épidémie a pesé et pèse encore sur le travail de séance au même titre que notre
préoccupation de rester disponible pour poursuivre l’amélioration de la vie
psychique de nos patients. En tant qu’analyste formateur (training membre),
s’est posé aussi la question des analystes en formation, des supervisions et des
patients engagés dans ces cures supervisées.
Quels choix avions-nous? Arrêter les séances, les poursuivre comme
avant (avec tous les dangers), adapter notre méthode aux circonstances.
Pendant huit ou neuf semaines, nombreux sont les analystes qui ont installé des séances « à distance ». Cette pratique nous a été imposée par le contexte
de menace et de confinement dû à la pandémie du Covid-19.
Certains analystes et certains patients ont refusé d’adapter le protocole,
préférant attendre le retour des conditions habituelles.
Dans ce contexte, la réflexion théorique sur la « remote analysis » n’est
pas d’actualité. Le nombre de morts annoncé chaque jour ne cesse de solliciter
la névrose traumatique.
Apparaissent donc deux réalités différentes qui relèvent de contextes différents et ne peuvent être confondues
- L’analyse à distance; en tant que méthode qui dépend d’un choix dès le
début de l’analyse.
- Les séances à distance imposées par le contexte dramatique et d’effroi;
quand il n’y a aucune autre possibilité et qu’il s’agit d’un protocole intermédiaire en attente de la reprise des séances au cabinet, en présence physique.
Heureusement, nous avons des outils pour travailler dans ce nouveau
contexte “à distance”. Beaucoup de psychanalystes et de nombreux patients ont
accepté d’adapter leurs séances à ce nouveau protocole qui conserve la voie
sonore, parfois le visuel de la vidéo mais qui place le signifiant “télé” en exergue
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de la méthode. Ce “télé” qui signifie “loin” a des effets três divers sur les enjeux
du couple perceptions et représentations. Nous y reviendrons.
Il a souvent fallu réorganiser les horaires des séances. Pour certains patients, il n’était pas facile de trouver un temps et un lieu suffisament protégé ou
isolé des stimulations liées à la vie de couple, de famille, etc.
Chaque patient a réagi avec sa sensibilité et son histoire. Ce changement
actualise des réminiscences. L’acceptation et le refus sont surdéterminés et sont
un nouveau matériel de séance.
Patients et analystes ont été inquiets; ils le sont encore. Ils risquent de
perdre leur santé, leurs sources de revenus et leurs réseaux de relations sociales.
Notre métier est censé nous faire «gagner notre vie». Cette expression française
trouve un écho amer en cette période.
Bien sûr, des phobies sont apparues, liées au téléphone et au seul canal
sensoriel maintenu, le sonore et la voix, ainsi que leur érotisation. La focalisation sur ces seules voies au dépend des autres sensorialités, les résonnaces
avec des interdits portant sur ces derniers, interdits en connexion avec les désirs
œdipiens et le complexe de castration, facilite la sexualisation du sonore, de
la voix et convoque les auto-érotismes et divers fantasmes de relations amoureuses et érotiques à distance, porteuses de degrés variables de transgression. Il
s’agit de chuchoter dans l’oreille, d’être pénétré et de pénétrer par des écouteurs,
etc. Le téléphone tend à devenir “rose”, les voix sont “envoûtantes” voire persécutrices dignes d’un “hors-là”.
Bien sûr certains patients utilisent cette distance pour aborder ce qu’ils
ressentiraient comme trop honteux en présence. Tous les transferts d’évitement
s’actualisent, de même que les transferts négatifs qui sont soit évités ou exacerbées. Mais la verbalisation reste distale. La mentalisation risque de se limiter à
de l’énonciation sans renoncement et endeuillement; nul n’est tué in abstentia.
Jean Cocteau a su trouver des mots: «Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort va et vient» (Les mariés de la tour Eiffel)
Pour nous c’est par le téléphone que la menace et l’effroi vont et viennent…
font retour. Parfois l’enjeu de notre propre disparition se déguise sous d’autres
oripeaux cliniques. La coexcitation libidinale liée au manque à percevoir quand
la perception est réduite au seul son, est la voie par laquelle pourra renaître la
pensée, par laquelle l’infantile pourra retrouver sa place. Alors seulement cette
nouvelle situation pourra être pensée après coup.
La complexité et l’intrication des diverses phobies sont devenues particulièrement évidentes à partir du moment où les séances ont pu reprendre
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au cabinet dans des conditions optimales. Là encore, la surdétermination
s’implique pourt chacun de façon singulière. Certains patients avaient hâte de
revenir, d’autres au contraire ont cherché à faire durer les séances à distance;
d’autres tentent de profiter des deux situations, venir au cabinet mais repasser
au téléphone dès qu’un obstacle ou une résistance se présentent.
Durant toute la période de confinement, cette situation a eu les conséquences très concrètes que nous venons d’évoquer et qui se sont imposées dans
les modalités de notre pratique quotidienne, au tél ou par vidéo; parfois au cabinet quand la situation d’un patient l’exigeait.
Puis d’autres modifications sont apparues lors de la reprise des séances
dans nos cabinets, telle que l’introduction de mesures de protection sanitaires,
des mesures “barrières” (non serrement des mains, distanciation, gel, masques,
draps d’examen sur le divan, etc); chaque praticien ayant choisi les mesures sanitaires qu’il souhaitait priviléger.
Toutes ces adaptations sont concernées par le “télé”. La distanciation physique convoque en filigranne la phobie du toucher qui articule une élimination
de la desexualisation du toucher dont sont nés la caresse tendre et les codes de
politesse, avec une resexualistion du toucher évocatrice d’inceste.
Le confinement quant à lui a désigné l’extérieur comme lieu de séduction
néfaste. Le séducteur avait pour nom “Covid”, et les autres, ceux de l’extérieur,
sont devenus des pestiférés.
Dans cette constellation la maison et la vie de famille ont été investis des
seules qualités de protection. Les logiques œdipiennes ont été externalisées et
leur présence au sein des familles déniée. Les psychanalystes d’enfants ont été
directement confrontés à de telles logiques.
Ces modifications et adaptations ont révélé le rôle tour à tour facilitateur
et inhibiteur pour les associations et le travail d’élaboration psychique, du protocole habituel, ainsi que la participation du dispositif à soutenir un déni, donc
la fonction du dispositif en tant que surmoi culturel.
Cette fonction de déni est nécessaire et inévitable, mais le travail progressif de séance est censé le briser petit à petit voire même au-delà du culturel
collectif dans lequel nous baignons. Actuellement, ce déni est violemment brisé
et tout le travail psychique tente de le reconstruire et de le remplacer par des
solutions plus mentalisées. Ce texte n’échappe pas à ce but.
La nouvelle situation induite par la Covid-19 permet donc de réfléchir
par réverbération sur la fonction du dispositif habituel. Celui-ci facilite le retour du refoulé de certains matériaux (souvenirs, fantasmes, théories infantiles,
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répétition, compulsion etc.), et dans le même temps il en empêche d’autres.
Cette «loi» est valable pour tous les dispositifs. Elle dépend de la sensibilité singulière de chaque patient. Et comme toujours avec les dispositifs institués, c’est
quand ils viennent à manquer que se révèle la distinction de leurs fonctions de
protocole et de cadre refoulant.
Se révèle alors le délicat jeu d’oscillation, en séance, entre déni et mise
en latence des éléments chargés de la qualité traumatique. Il existe un conflit
inévitable entre cette mise en latence et le déni, conflit qui va se servir du traumatique actuel contre celui émanant du passé, et vice-versa.
L’analyste participe contre-transférentiellement à ces oscillations entre
mise en latence et déni, entre souvenirs des expériences traumatiques passées et
celles actuelles. L’analyste est le gardien de ce jeu tensionnel oscillatoire.
La levée actuelle du déni collectif concerne en effet tout autant le patient que l’analyste; d’où une désidéalisation de l’analyste qui tend à devenir un
simple objet du point de vue de sa vulnérabilité. Ce que nous avons déjà abordé
comme tendance à la symétrisation. Toutefois, l’asymétrie favorable au transfert et au travail analytique n’est pas détruite. Elle est maintenue par le souci de
l’analyste de soutenir la vie psychique de son patient en étant le gardien du lien
entre la réalité traumatique actuelle externe et celle du passé interne.
Ce changement quant à l’invulnérabilité de l’analyste par idéalisation
convoque en même temps une réminiscence. Celle du moment où un enfant
pense à la perte effective définitive de ses parents. Ils sont devenus mortels.
Cette pensée s’accompagne d’un affect de douleur morale, ce qui la différencie des pensées de meurtre étayées sur la haine. C’est aussi à ce moment-là
que l’enfant construit son roman familial afin de sauver son idéalisation, de ne
pas y renoncer.
Elizabeth Lima da Rocha Barros
Eu tinha pouca experiência de trabalhar com pacientes através da realidade virtual. Tinha experiência de dar supervisões a outros analistas de outros países ou
atender pacientes meus que estavam vivendo fora do Brasil por algum tempo.
Tenho trabalhado exclusivamente através do meio digital. Agora estou
mais bem adaptada, mas há mudanças em diversos níveis. Acredito que o setting analítico é construído primordialmente em nossa escuta e na maneira
como respondemos à fala de nossos pacientes, assim como através de que forma elaboramos em nossas mentes a construção da interpretação. Não tenho
ainda uma resposta clara de como somos afetados neste processo inconsciente
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de rêverie e de construção da interpretação a partir de uma realidade digital que
é real, mas um pouco desumana.
Todos meus pacientes aceitaram a forma digital, embora tenham me dito
que nada substituía o presencial. Isto até me surpreendeu. Tenho paulatinamente caminhado no sentido de buscar um setting físico e, sobretudo, mental,
o mais próximo possível do meu trabalho anterior. Acho que é importante encontrarmos em nossas casas um lugar privativo e constante de onde trabalhar.
Minha opção foi em um dos quartos de meu apartamento, que transformei no
meu home office. Como estamos vivendo a exacerbação da realidade, fiz uma
opção minimalista. Tenho uma parede inteiramente branca atrás de mim, tudo
muito singelo. Curiosamente, me dei conta que meus pacientes procuraram
algo semelhante em suas casas. No momento, nossa rotina é a seguinte: meus
pacientes me mandam uma mensagem pelo WhatsApp para me informar que
estão disponíveis e eu lhes chamo. Assim, temos a representação da chegada
ao consultório e dos eventuais atrasos. Vemos-nos no início da sessão e depois
desligo a câmera e fico apenas com o áudio.
Noto algumas peculiaridades. Quando estou em uma situação presencial,
trabalho com todos os meus polos perceptivos ativos. Sinto certa estranheza, assim como meus pacientes, fruto de uma privação da realidade usual. Na modalidade presente estou com os ouvidos, olhos, olfato, corpo, a rêverie... A escuta predomina, mas estou mais relaxada, meus olhos viajam, assim como minha escuta.
Já na realidade computacional, tendo a ficar muito concentrada na escuta e resistir a um convite desafiador para me focar na objetividade, na concretude da crise. Esta concentração demanda mais atenção e me convida a pensar e
a monitorar microscopicamente os sentimentos e emoções evocados em mim.
Nosso trabalho se orienta pela percepção de como nossas vivências do mundo
são moldadas e distorcidas no mundo interno, fantasias e pulsões. São estes o
lugar e o foco da transferência, elemento central que orienta e informa nosso
trabalho. A captação da linguagem não verbal, assim como os diminutos movimentos emocionais que vão ocorrendo durante uma sessão, são mais facilmente apreendidos na presença física do paciente. A quarentena nos obrigou a
ficarmos isolados e restritos objetivamente. Alguns pacientes se sentem muito
isolados também internamente e muito sozinhos de uma maneira como nunca
se sentiram antes em um mundo então mascarado por uma excitação constante. Situações de vida que os levaram à solidão ficam mais patentes. Estes
sentimentos dão ensejos às ansiedades paranoides e claustrofóbicas que podem
tornar a vivência com o outro em fonte de irritação, abuso, desgaste e violência.
39

Nome doChervet,
Bernard
autor nome
Elizabeth
do autor
Rocha Barros e Harvey Schwartz

Nestes casos, a presença massacrante do outro leva a estados de muito desequilíbrio mental. Não é fácil estar sempre exposto à tragédia, como diz nosso
colega Calich, e creio que esta vivência ecoa a tragédia da vida de cada paciente.
Cada um se sente instado a se confrontar com o que fez com a própria vida.
A análise pode se tornar um espaço de intimidade e de criar condições
para a pessoa estar só sem estar na solidão.
Harvey Schwartz
Esta pergunta refere-se ao aspecto mecânico do enquadre. A maneira como
organizamos e apresentamos fisicamente os nossos consultórios aos nossos
analisandos é uma expressão das particularidades de nosso espaço intrapsíquico individual. Isso inclui permitir que a experiência desse espaço pelo
analisando torne-se transitoriamente nossa – sentir tal experiência através
dos olhos dele.
Da mesma forma, com a mudança para o relacionamento não presencial, o que nos resta é tentar sentir a experiência do paciente com essa nova
expressão do nosso espaço intrapsíquico. Pode-se perguntar: como isso é
uma expressão do interior da nossa mente? Afinal, com esse distanciamento
físico, o que se perde, ou pelo menos diminui, não é a impressão digital única
de nossos consultórios personalizados? Acho que não. Mesmo deixando de
lado a exposição de nossas casas através da conexão de vídeo, sou da opinião
de que a entonação de nossas vozes, nosso timbre, nosso ritmo se tornam
a expressão física de nosso enquadre. Os pacientes leem nossos sons como
leem nossos espaços físicos.
E há a questão de como é a experiência do analista com o encontro não
presencial. O que se está perdendo por não podermos sentir o cheiro do nosso
analisando? Receio que muita coisa se perca. A ligação telefônica parece-me desencorajar a ressonância inconsciente familiar, que é clinicamente informativa
e afetivamente satisfatória. A conexão de vídeo, para mim, privilegia o literal e
satisfaz a busca de imagens de veneração no lugar da abstração da imaginação.
Agora, tamanha é a facilidade com que os pacientes desejam, literalmente, nos
mostrar seu entorno, que é maior a dificuldade de se interessarem em descobrir
o significado desse desejo.
Harvey Schwartz (Língua original)
2) The need for social isolation brought meaningful changes to the
psychoanalytic setting. What would you say about this?
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This question refers to the mechanical aspect of the frame. How we arrange and
present our physical office to our analysands is an expression of the particulars of
our individual intrapsychic space. This includes allowing the analysand’s experience of that space to transiently become our own – to feel it through their eyes.
Likewise, with the shift to non-in-person relatedness we are left to try to
feel our patient’s experience of this new expression of our intrapsychic space.
One might ask, how is this an expression of our inner minds? After all, with this
physical removal isn’t what is lost, or at least diminished, the unique fingerprint
of our personalized offices? I think not. Putting aside even the exposure of our
homes through video connecting, I suggest that the accentuation of our voices,
our timbre, our rhythm becomes the physical expression of our frame. Patients
read our sounds as they read our physical spaces.
Then there is the question of how the analyst experiences the non-inperson encounter. What is lost in not being able to smell our analysand? I fear a
great deal is lost. I find phone connection to encourage away from the familiar
unconscious resonance that is both clinically informative and affectively satisfying. Video connection, for me, privileges the literal and gratifies the search for
graven images in place of the abstraction of the imagination. So easily do patients now wish to literally show us their surrounds and with greater difficulty
now are they interested in discovering the meaning of that wish.
3) Em janeiro de 1920, em apenas 5 dias, Sophie, filha de Freud, contraiu a
gripe espanhola e faleceu. Devastado, Freud escreveu: “não tenho ninguém
a quem acusar e não há nenhum lugar onde se possa apresentar uma
acusação”. O que se pode dizer sobre o trauma individual e coletivo e a
elaboração dos lutos no presente momento?
Bernard Chervet
Essa frase de Freud expressa claramente o quanto os acontecimentos que estão
correlacionados com a qualidade traumática intrapsíquica levam à busca de
uma etiologia, de uma causalidade, de uma teoria explicativa, à necessidade de
atribuir a responsabilidade ao outro ou a si mesmo, de acusar; tudo isso com
um fundo de impotência.
A invenção das teorias infantis ou o movimento de teorização é fortemente mobilizado por tais contextos. As qualidades antitraumáticas da teorização,
sua participação na modificação das atrações negativas, parecem, assim, óbvias.
Os afetos de pavor e as teorias infantis causais estão intimamente ligados.
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A concepção do mundo segundo a qual a morte deveria respeitar a lógica temporal das idades e das gerações é claramente abalada. Sua vaidade é
revelada. Os mais jovens podem morrer primeiro!
A teoria implícita de que os mais velhos morrem antes, respeitando-se
as gerações, baseia-se na recusa de uma banalidade: a morte não respeita idade
nem geração.
Isso é lembrado nas poucas cartas em que Freud fala da morte de sua
filha Sophie, as quais são o tema central de uma exposição realizada atualmente
pelo Freud Museum, em Londres.
Mas essas cartas também levantam uma questão teórica. É possível fazer
o luto por um de nossos filhos? A noção de progenitura encontra eco nas leis do
psiquismo. Metáforas ocupam a teoria, entre os descendentes e os “derivados”
[rejetons]5* psíquicos, entre os retornos do recalcado, os sintomas e as formações póstumas. O luto está envolvido no processo do après-coup. Quando há
um tropeço nas operações de luto, o resultado é um retorno do recalcado, uma
produção póstuma, um derivado do inconsciente.
Assim, os filhos do psiquismo nascem de operações de renúncia que possuem um valor de luto. Fazer o luto pela capacidade de nosso psiquismo de gerar pensamentos, anseios e desejos é o oposto da vida psíquica. Do ponto de vista desta, perder um filho é contra a natureza, contra as leis do psiquismo. Para
a psique, a perda de um filho equivale a uma castração, à perda de um produto
de sua própria geratividade. O acesso à diferenciação da noção de filho como
outro sujeito não abole esse valor no inconsciente da progenitura psíquica.
Bernard Chervet (Língua original)
3) En janvier de l’année 1920, en seulement 5 jours, Sophie, la fille de Freud,
a manifesté la grippe espagnole et est morte. Dévasté, Freud a écrit “je n’ai
personne à qui accuser et il n’y a aucun endroit où l’on peut présenter une
accusation”. Qu’est-ce qu’on pourrait dire à propos des traumas individuel et
collectif et de l’elaboration des deuils à ce moment-là?

Cette phrase de Freud exprime clairement à quel point les évènements qui se corrèlent avec la qualité traumatique intrapsychique, convoquent la quête d’une étio-

5. * N.T.: Em francês, as acepções do vocábulo rejeton são: broto (falando-se de uma planta), progenitura, descendente. A tradução consagrada para o termo psicanalítico “derivado do inconsciente” é rejeton de l’inconscient.
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logie, d’une causalité, d’une théorie explicative, d’un besoin d’attribuer la responsabilité à un autre ou à soi-même, d’accuser; tout cela sur un fond d’impuissance.
L’invention des théories infantiles, le mouvement de théorisation est
fortement interpelé par de tels contextes. Les qualités antitraumatiques de la
théorisation, sa participation à la modification des attractions négatives, apparaissent dès lors évidentes.
Les affects d’effroi et les théories infantiles causales sont intimement liées.
La conception du monde selon laquelle la mort respecterait la logique
temporelle des âges et des générations est évidemment bouleversée. Sa vanité
est révélée. Les plus jeunes peuvent mourir en premier!
La théorie implicite qui veut que ce soit les plus âgés qui meurent selon
les générations est construite à partir du déni d’une banalité; la mort ne respecte
ni les ages, ni les générations.
C’est ce que rappelle les quelques lettres de Freud dans lesquelles il parle
de la mort de sa fille Sophie, lettres qui sont au centre de l’exposition réalisée
acuellement par le Freud Museum de London.
Mais ces lettres soulévent aussi une question théorique. Est-il possible
de faire le deuil de l’un de ses enfants? La notion de progéniture a des échos
avec les lois du psychisme. Des métaphores occupent la théorie, entre les enfants et les “rejetons” psychiques; entre les retours du refoulé, les symptômes
et les formations posthumes. Le deuil est impliqué dans le procès de l’aprèscoup. Quand il y a un achoppement des opérations de deuil, le résultat est
un retour du refoulé, une production posthume, un rejeton de l’inconscient.
Ainsi les enfants du psychisme naissent d’opération de renoncement qui ont
valeur de deuil. Faire le deuil de la capacité de notre psychisme à générer des
pensées et des souhaits et désirs est à l’opposé de la vie psychique. Du point
de vue de celle-ci, perdre un enfant apparait contre nature, contre les lois du
psychisme. Pour la psyché, la perte d’un enfant a la valeur d’une castration, de
la perte d’un produit de sa générativité. L’accès à la différenciation de la notion
d’enfant en tant qu’autre sujet n’abolit pas cette valeur dans l’inconscient de la
progéniture psychique.
Elizabeth Lima da Rocha Barros
Bem, a pergunta é vasta... mereceria vários ensaios. Diria que o luto não lida apenas com a perda, mas igualmente com a natureza das relações que mantínhamos
com o ente perdido. O luto passa pelo exame da natureza destas relações com
aquele que se foi, algo que foi objeto de muitos comentários da parte de Freud.
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Como Freud notou, nossa reação mais imediata a uma perda é encontrar um culpado, acusar alguém. E, diante da morte, passada esta fase, não
há quem acusar. Somos confrontados com nossa impotência diante da morte.
Somos levados a pensar em nossa própria finitude, um dos fatos da vida, segundo Money Kyrle. E este confronto é tarefa de toda uma vida e constitui a
imensidão de cada análise.
No que tange ao trauma coletivo, a questão torna-se mais complexa. A
primeira tarefa é, sim, a de procurar aqueles que foram socialmente responsáveis pelos descuidos e pelo desgoverno que colaboraram para o surgimento
desta catástrofe, pelo enorme custo em vidas humanas e sofrimentos. Temos
que ser corajosos para encarar este confronto sem cair em radicalismos xiitas.
Aqui, o silêncio é o maior crime, como dizia Hanna Segal em relação à questão
nuclear. Cabe também ao analista, diante do quadro social, diferenciar quando
podemos falar das patologias individuais dos nossos dirigentes e ocasiões nas
quais a análise política e ideológica é complementar, e até mais importante do
que a concentração em uma abordagem de uma patologia singular de um responsável governamental. Por trás da política de gerenciamento desta pandemia
havia e há uma concepção ideológica que envolve a saúde pública.
Harvey Schwartz
A citação de Freud – “não tenho ninguém a quem acusar” – faz referência, através
da negação, ao seu desejo por uma divindade a quem se pudesse protestar. Tal entidade permitiria a organização de uma postura de protesto como alternativa ao
luto, à “devastação”. Não se pode criticar quem, em tais momentos de crise, recorre
a uma evasiva compreensível. Isso só se torna problemático caso atrapalhe substancialmente o luto. Freud considera brevemente a possibilidade de “reclamações”,
parece procurar um lugar para onde direcioná-las, mas, enfim, não encontra onde
apresentá-las. Ao invés disso, ele embarca em, e permite, sofrimento pessoal.
A pergunta então nos devolve à questão do trauma – agora distinguindo
entre “individual e coletivo”. Essa distinção é precedida por um exemplo da versão mais intensa do trauma individual – a morte da filha de Freud.
Hoje, muitos estão sofrendo traumas pessoais – mortes de entes queridos,
ruína financeira, sobrevivência com futuro médico incerto. Freud demonstrou
ser atraído por, e depois rejeitar, a tentação de meras queixas diante da devastação pessoal. Sua luta para localizar sua vulnerabilidade pode nos alertar para
a superficialidade tentadora que é a experiência remota do “trauma coletivo”.
Isso contrasta com a profundidade inerente à experiência próxima do trauma
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pessoal. O instrumento clínico que é a psicanálise está primorosamente sintonizado com os níveis de significado no trauma pessoal, incluindo as influências
intergeracionais. O conceito de “trauma coletivo”, para mim, é outra coisa.
Harvey Schwartz (Língua original)
3) In January 1920, Sophie, Freud’s daughter, showed symptoms of the
Spanish flu and died in only five days. Devastated, Freud wrote: “there is
no one I can accuse, and I know there is nowhere to which any complaint
can be addressed”. What can be said, in your view, about individual and
collective trauma, and about working through mourning, at this time?

Freud’s quote “there is no one I can accuse” references through negation his
desire for a deity to whom he can protest. Such an entity would allow for the organization of a stance of protest as an alternative to grief, of “devastation.” One
finds no fault with those who rely on understandable distraction at such moments of crisis. It only becomes problematic if it substantially derails mourning.
Freud briefly entertains the possibility of “complaints,” seems to search for a
location to direct it, but ultimately finds no place to lodge it. Instead he engages
and allows personal grief.
The question then returns us to the issue of trauma – now distinguished
between “individual and collective.” This distinction is preceded by an example
of the most intense version of individual trauma – the death of Freud’s daughter.
Many today are suffering personal traumas – deaths of loved ones, financial ruin, survival with uncertain medical futures. Freud demonstrated being
drawn to and then rejecting the temptation of mere complaints in the face of
personal devastation. His struggle to locate his vulnerability can alert us to the
tempting superficiality that is experience-distant ‘collective trauma.’ This contrasts with the depth inherent in the experience-near affect of personal trauma.
The clinical instrument that is psychoanalysis is exquisitely attuned to the levels of meaning in personal trauma, including the inter-generational influences.
The concept that is “collective trauma”, to me, is something else.
4) Há 100 anos Freud escreveu Além do princípio de prazer, apresentando o
conceito de pulsão de morte. Aquele momento representou uma “guinada”
na Psicanálise. Estaríamos, hoje, diante de uma nova guinada? Quais
transformações poderiam advir deste momento para a psicanálise e para os
institutos de formação?
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Bernard Chervet
Revelação de problemáticas teóricas ligadas a Além do princípio de prazer:

- Uma busca por causalidade e a necessidade de acusação geralmente sucedem
às experiências traumáticas. O texto de Além do princípio de prazer internaliza
a qualidade traumática concebida até então como efeito de traumas percebidos
na realidade externa.
Essa mudança de perspectiva causou certa confusão entre os analistas
da época e continua sendo criticada, até mesmo desmentida. Afirma-se com
frequência que a redação de Além do principio de prazer teria sido motivada
por razões estritamente pessoais, diretamente ligadas à vida privada de Freud –
neste caso, a morte de sua filha Sophie causada pela gripe espanhola.
Assim, o autor da primeira biografia de Freud, escrita em 1923, Fritz Wittels, afirma que Além do princípio de prazer é um texto subsequente à morte de
Sophie e que a noção de pulsão de morte é totalmente determinada por esse
acontecimento.
Freud responde que certamente também teria estabelecido a mesma conexão, mas que Além do princípio de prazer foi escrito em 1919, quando sua
filha estava com “saúde perfeita”, e que ela adoeceu e morreu em janeiro de
1920. Freud termina suas observações com esta frase fabulosa: “O verossímil
nem sempre é verdadeiro”.
Na verdade, o que motivou Além do princípio de prazer foram as neuroses de guerra, as neuroses pós-traumáticas, com seus sonhos repetitivos, desenvolvidas por soldados que voltavam da guerra, especialmente por aqueles que
não sofreram ferimentos físicos, assim como as resistências observadas durante
os tratamentos, as quais se manifestavam por uma compulsão à repetição e um
aferro à percepção.
- A questão da amnésia e da preservação dos traços do passado no inconsciente. Além do princípio de prazer levanta a questão da existência, nas pulsões, de uma tendência à extinção (Chervet, 2014)6 que se traduz numa tendência regressiva de retorno a um estado anterior, até atingir o “sem vida” e o
inorgânico. A possibilidade do apagamento de traços ou da ausência de sua

6. Chervet, B. (2014). Pulsions, avez-vous une vie ? Revue française de psychosomatique, 45, 103-128.
Recuperado a partir de https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-2014-1-page-103.htm#

46

Título do artigo título
Entrevistas
do artigo

inscrição torna-se uma questão teórica que havia sido resolvida anteriormente
pelo axioma de uma preservação atemporal no inconsciente, como concebido
em 1900. Surge um novo conflito interno ao psiquismo, um conflito de apagamento, ou mesmo a existência efetiva de apagamentos, um conflito que se manifesta pela compulsão à repetição. O inconsciente como memória atemporal
não é mais um dado primordial, ele tem de ser instaurado exatamente como
o princípio de prazer. O papel da amnésia infantil é criar um espaço psíquico conservador, uma memória viva, uma memória de remanejamentos que se
opõem às tendências ao apagamento.
Do mesmo modo, uma confusão entre pulsão de morte e morte se infiltrou em muitos escritos psicanalíticos, bem como uma confusão semelhante
entre pulsão de vida e vida. No entanto, Freud nunca deixou de afirmar que a
vida é o resultado das duas tendências que ele chamou de pulsão de vida e pulsão de morte, as quais se regulam entre si (homeostase) apenas parcialmente,
mas ambas estão sujeitas, acima de tudo, a um imperativo de inscrição psíquica,
o supereu. A propensão ao conflito, descrita por Freud em 1937, situa esse conflito essencial entre as tendências pulsionais extintivas e o imperativo de inscrição
vinculado ao supereu, portanto, entre apagamento e preservação.
O medo dessa amnésia tem sido frequentemente associado às duas últimas guerras mundiais (Primeira e Segunda Guerra Mundial), principalmente à
segunda. Muitas vozes de todas as doutrinas levantaram-se contra a tendência
ao esquecimento e para defender o dever de memória, em particular no que diz
respeito à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto ou à Shoah.
Em compensação, no Ocidente, a recusa se deslocou para as pandemias.
Uma simples indagação dirigida, na França, a pessoas que passaram pelas pandemias de 1957 e 1969 mostra que todas as pandemias do século XX (1918,
1957, 1968-70) sofreram e ainda sofrem amnésias resistentes, embora tenham
causado um grande número de mortes.
A gripe espanhola matou entre vinte e cinquenta milhões de pessoas
(cem milhões, de acordo com algumas reavaliações) no mundo inteiro, enquanto a Guerra de 1914-18 causou entre oito e dez milhões de mortes. A gripe
asiática de 1957 matou dois milhões de pessoas (OMS). A gripe de Hong Kong
matou um milhão (entre 32.000 e 40.000 na França).
- A pandemia atual revelou o impacto do contexto social, político e global na clínica analítica e, mais especificamente, no tratamento da dimensão
traumática em sessão.
47

Nome doChervet,
Bernard
autor nome
Elizabeth
do autor
Rocha Barros e Harvey Schwartz

Isso suscita uma reflexão sobre o papel do supereu cultural no tratamento psicanalítico, sobre a recusa grupal sustentada pela cultura coletiva e sobre
a inserção da psicanálise e das sessões nesse contexto, correndo-se o risco de
transmitir inconscientemente as alienações, as ideologias e os sistemas de recusa atuais e conjunturais.
Logo depois de escrever Além do princípio de prazer (1920), Freud redige
Psicologia de grupo e análise do ego (1921), texto em que aborda a psicologia
coletiva como uma reação aos anseios regressivos traumáticos.
- A necessidade de modificar o protocolo e o dispositivo analítico revelou a importância e o respectivo lugar das percepções e das representações em
sessão. A estabilidade do protocolo faz com que quase não se preste atenção às
suas funções, enquanto as variações nas condições habituais das sessões capturam a atenção e a reflexão.
A privação das percepções habituais e o foco concentrado na percepção
sonora levam a mudanças no recurso às representações, tanto no analista quanto no analisando. Assim, convém diferenciar os impactos e os usos em sessão
das percepções e das representações.
O reconhecimento da função antitraumática da percepção é um dos
avanços apresentados em Além do princípio de prazer, os quais foram depois
desenvolvidos em O ego e o id. Virá em seguida uma nova teoria da percepção
e das representações, com suas articulações.
Já assinalamos a diferença existente entre as sessões remotas e as sessões
presenciais, em particular a redução das percepções sensoriais unicamente à
percepção sonora. A voz se concentra no som. Mas é também modificada a
relação com as representações.
O paciente imagina o analista em sua poltrona, no consultório, mesmo
que possa imaginá-lo em outro lugar desconhecido para ele. Usa então as representações do analista que foram construídas durante as sessões habituais. Mas é
privado das percepções diretas do consultório e do analista.
O analista, por sua vez, é obrigado a imaginar seu paciente sem ter representações oriundas das percepções. Ele forja representações imaginárias sobre
as condições de instalação do paciente para as sessões. É privado da presença
carnal do paciente. O divã está vazio.
As problemáticas da exclusão ligada à presença-ausência do outro e as
problemáticas da cena primitiva quanto à disponibilidade do outro são convocadas de maneira incomum.
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As representações provenientes das percepções que deixam traços facilitam parte do trabalho psíquico, mas não substituem o que a percepção direta
permite e exige ao mesmo tempo. Existem percepções sem traços, que são justamente aquelas que induzem experiências traumáticas. A falta não é representável como tal. Só é representável referindo-se a um objeto representável
designado como faltante. A psique usa, então, percepções representáveis e representações para responder à qualidade traumática que não tem traço nem
representação específica, mas que dá origem a experiências e afetos.
Da mesma forma, sentimentos e experiências se ligam a representações
nas cenas representadas. A regressão sensual vivida no divã é influenciada pela
presença carnal dos corpos e pela frustração própria da abstinência da análise.
Essa regressão sensual está envolvida nos conteúdos do discurso associativo,
mas também na própria associatividade e em seu estilo como fontes de associatividade. As diversas partes do corpo mais ou menos livres, com sua erogeneidade, são as fontes da associatividade em sessão. Esta define cenas que podem
ser realizadas em sessão somente através de suas representações. A psicanálise
permite, assim, uma modificação da erogeneidade do corpo do paciente e, portanto, de sua vida sexual fora da análise.
Essa situação repete aquela pela qual pode se dar a dissolução do complexo de Édipo na infância em relação aos corpos dos pais. O assassinato fundador do luto edípico não pode ser realizado in absentia.
Muitos outros pontos poderiam ser desenvolvidos. Surgirão em nossos pensamentos após este período traumático, quando puder ser esquecido e
quando voltar incidentalmente. Vamos deixar, então, que se instalem a latência
e a possibilidade de produzir après-coups, os quais certamente são dolorosos,
mas libertam novos desejos.
Bernard Chervet (Língua original)
4) Il y a 100 ans Freud a écrit “Au-delà du principe du plaisir” où il a présenté
le concept de pulsion de mort. Cela a representé le “tournant” décisif dans
la psychanalyse. Serions-nous, aujourd’hui, devant un autre tournant
décisif? Quelles sont les possibles transformations de ce moment pour la
psychanalyse et pour les instituts de formation?
Révélation d’enjeux théoriques liés à Au-delà du principe de plaisir:
- Une quête de causalité et un besoin d’accusation fait généralement suite aux
éprouvés traumatiques. Le texte, Au-delà du principe de plaisir, intériorise la
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qualité traumatique jusque-là conçue comme un effet de traumas perçus dans
la réalité externe.
Ce changement de point de vue a produit un désarroi chez les analystes
de l’époque et il continue à être l’objet de critiques voire de désaveu. Fréquemment, une affirmation est présentée selon laquelle la rédaction de l’”Au-delà”
aurait été déterminée par des raisons strictement personnelles, émanant directement de la vie privée de Freud, en l’occurence le décès de sa fille Sophie du à
la grippe espagnole.
Ainsi, l’auteur de la première biographie de Freud rédigée en 1923, Fritz
Wittels soutient-il que “Au-delà” est un texte qui fait suite à la mort de celle-ci, et
que la notion de pulsion de mort est totalement determinée par cet évènement.
Freud lui répond qu’il aurait certainement lui aussi établi la même
connection. Mais que “Au-delà” a été rédigé en 1919 alors même que sa fille
était “d’une santé florissante” et qu’elle tombée malade et décédée en Janvier
1920. Puis Freud termine ses remarques par cette fabuleuse phrase: “Le vraissemblable n’est pas toujours le vrai”.
En fait ce sont les névroses de guerre, les névroses post traumatiques et
leurs rêves répétitifs, développées par des soldats après leur retour de la guerre,
particulièrement les soldats n’ayant pas été blessés physiquement, qui sont à
l’origine de l’“Au-delà”, ainsi que les résistances observées au cours des cures se
manifestant par une compulsion de répétition et un accrochage à la perception.
- La question de l’amnésie et de la conservation par l’inconscient des
traces du passé. “Au-delà” soulève l’existence d’une tendance extinctive des pulsions (B. Chervet, 2014, Pulsions avez-vous une vie?) qui se traduit par une
tendance régressive au retour à un état antérieur jusqu’au “sans-vie” et à l’inorganique. La possibilité d’un effacement de traces ou de leur non écriture devient une question théorique qui était auparavant résolue par l’axiome d’une
conservation intemporelle par l’inconscient tel que conçu en 1900. Apparait un
nouveau conflit interne au psychisme, un conflit d’effacement, voire l’existence
effective d’effacements, conflit qui se manifeste par la compulsion de répétition. L’inconscient en tant que mémoire intemporelle n’est plus une donnée première, il doit être installé tout comme le principe de plaisir. Le rôle de l’amnésie
infantile est de créer un espace psychique conservateur, une mémoire vivante,
une mémoire de remaniements qui s’opposent aux tendances à l’effacement.
De la même façon, une confusion entre pulsion de mort et mort s’est
glissée dans de nombreux écrits psychanalytiques; de même qu’une confusion
similaire entre pulsion de vie et vie, alors que Freud n’a cessé d’affirmer que la
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vie est la résultante des deux tendances qu’il a dénommées pulsion de vie et
pulsion de mort, qui ne se régulent qu’en partie entre elles (homéostasie) mais
qui sont surtout toutes deux soumises à l’égide d’un impératif d’inscription psychique, le surmoi. L’inclinaison au conflit décrite par Freud en 1937 situe ce
conflit élémentaire entre les tendances pulsionnelles extinctives et cet impératif
d’inscription lié au surmoi, donc entre effacement et conservation.
La crainte d’une telle amnésie a été souvent associée aux dernières guerres
mondiales, WWI et WWII, et en particulier à la seconde. De nombreuses voix
de toutes obédiences se sont élévées contre la tendance à l’oubli et pour défendre le devoir de mémoire, en particulier à propos de la seconde guerre mondiale, de l’holocauste et de la Shoah.
Par contre en occident, le déni s’est reporté sur les pandémies. La moindre
enquête privée auprès de personnes ayant traversé en France les pandémies de
1957 et de 1969, montre que celles du 20ème siècle (1918, 1957, 1968-70) ont
toutes été et sont encore l’objet de puissantes amnésies alors qu’elles furent à
l’origine de grandes quantités de morts.
La grippe espagnole a fait entre 20 à 50 millions de morts (100M disent
certaines réévaluations) dans le monde, alors que la guerre de 14-18 a fait entre
8 et 10M de morts.
La grippe asiatique de 1957 a fait 2M de morts (OMS)
La grippe de Hong-kong a fait 1M de morts (entre 32000 et 40000 en France)
- La pandémie actuelle a révélé l’impact du contexte social, politique et
mondial sur la pratique analytique et plus particulièrement sur le traitement
de la dimension traumatique en séance.
D’où une réflexion sur le rôle habituel du surmoi culturel au sein des
cures, sur le déni de masse soutenu par le culturel collectif, et sur l’inscription
de la psychanalyse et des séances au sein d’un tel contexte, avec le risque de
transmettre malgré nous les aliénations, idéologies et systèmes de déni actuels
et conjoncturaux.
Juste après avoir écrit “Au-delà” (1920) Freud rédige “Psychologie des
masses et analyse du moi” (1921) dans lequel il aborde la psychologie collective
comme une réaction contre les aspirations régressives traumatiques.
- La nécessité de modifier le protocole et le dispositif de l’analyse a révélé
l’importance et la place respective des perceptions et des représentations en
séance. La stabilité protocolaire permet de ne guère porter attention aux fonctions de celles-ci alors que les variations des conditions habituelles des séances
attirent l’attention et la réflexion sur elles.
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La privation des perceptions habituelles et la focalisation sur la seule perception sonore entrainent des modifications de l’appel aux représentations, tant
chez l’analyste que chez l’analysant.
Il convient dès lors de différencier les impacts et les utilisations en séance
des perceptions et des représentations,
La reconnaissance de la fonction antitraumatique de la perception est
une des avancées présentées dans Au-delà du principe de plaisir puis prolongées dans le moi et le ça. Va s’ensuivre une nouvelle théorie de la perception et
des représentations, et de leurs articulations.
Nous avons déjà souligné l’écart qui existe entre les séances à distance et
celles en présence, en particulier la réduction des perceptions sensorielles au
seul sonore. La voix se focalise sur le son. Mais est aussi modifié le rapport aux
représentations.
Le patient imagine son analyste dans son fauteil dans son cabinet, même
s’il peut imaginer que son analyste est dans un autre lieu, inconnu de lui. Il
utilise donc les représentations de son analyste construites lors des séances habituelles. Mais il est privé des perceptions directes du cabinet et de l’analyste.
Quant à l’analyste il est obligé d’imaginer son patient sans avoir de représentations issues de perceptions. Il fabrique des représentations imaginaires
concernant les conditions dans lesquelles le patient s’est installée pour ses
séances. Il est privé de la présence charnelle de son patient. Le divan est vide.
Les enjeux d’exclusion portant sur la présence-absence de l’autre, les enjeux de scène primitive portant sur la disponibilité de l’autre, sont ainsi convoquées d’une façon inhabituelle.
Les représentations issues de perceptions à l’origine de traces facilitent
une partie du travail psychique, mais elles ne remplacent pas ce que la perception directe tout à la fois permet et exige. Il existe des perceptions sans trace,
justement celles qui sollicitent les éprouvés traumatiques. Le manque n’est pas
représentable en tant que tel. Il ne l’est qu’en se référant à un objet représenable
désigné comme manquant.
La psyché utilise alors des perceptions représentables et des représentations afin de répondre à la qualité traumatique qui est sans trace ni représentation spécifique mais qui donnent lieu à des éprouvés et des affects.
De même les ressentis et éprouvés se lient à des représentations au sein
de scènes représentées. La régression sensuelle vécue sur le divan est influencée
par la présence charnelle des corps et la frustration propre à l’abstinence de
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l’analyse. Cette régression sensuelle s’implique dans les contenus du discours
associatif, mais aussi dans l’associativité elle-même, dans son style en tant que
sources de l’associativité. Les diverses parties du corps avec leur érogénéité plus
ou moins libres sont les sources de l’associativité de séance. Celle-ci énonce des
scènes n’ayant pas à se réaliser en séances autrement que par le biais de leurs
représentations. La psychanalyse permet ainsi une modification de l’érogénéité
du corps du patient et donc de sa vie sexuelle hors séance.
Cette situation répète celle par laquelle la résolution du complexe
d’Œdipe peut se faire dans l’enfance auprès des corps des parents. Le meurtre
fondateur du deuil œdipien ne peut se faire in absentia.
De nombreux autres points pourraient être développés. Ils se présenteront à nos pensées au lendemain de cette période traumatique, quand elle
aura pu être oubliée et qu’elle pourra se présenter à nouveau de façon incidente.
Laissons donc s’installer la latence et la possibilité de produire des après-coups
certes douloureux mais libérateurs de nouveaux désirs.
Elizabeth Lima da Rocha Barros
Não vejo condições de uma “virada” na Psicanálise. Não vejo, neste momento, por mais grave que seja, fatos internos ou externos à teoria ou às clínicas
psicanalíticas que possam nos levar a uma crise paradigmática. As transformações referidas na pergunta em relação a um momento na obra de Freud
foram o resultado de uma crise na engenharia conceitual da época, foram fruto de uma crise de paradigmas que resultou em uma revolução interna. Não
imagino o que poderia ser o equivalente disto hoje como fruto desta situação
externa calamitosa.
A referência aos Institutos de Formação me parece pouco definida na
questão posta. A formação analítica envolve muitos fatores e não podemos
simplificar o todo sem que esta complexidade seja perdida. Só posso imaginar
especulativamente quais seriam as implicações. Penso que, dentre as possíveis,
a maior parte será externa à Psicanálise e ligada à ética da educação psicanalítica. A mais imediata, diria, refere-se às consequências da crise financeira que
se abaterá sobre o mundo. Como financiar a formação? É uma questão ampla
esta. Penso também que talvez venha a ser mais difícil ter pacientes novos em
regime de alta frequência. Então, como satisfazer os critérios de formação e,
sobretudo, como formar-se sem a experiência da alta frequência? São todas
indagações para serem refletidas pelos comitês de educação. Nenhuma delas
tem uma solução fácil.
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Harvey Schwartz
Enfrentamos profundas incertezas quando iniciamos uma jornada psicanalítica. Sabemos que não sabemos o que nos espera. Podemos nos confortar com
nossas teorias preditivas favoritas sobre o que vem pela frente, mas a honestidade e a experiência clínica exigem que reconheçamos as incertezas com que
nos deparamos. A certeza que podemos ter, no entanto, é de que o indivíduo
diante de nós tentará resolver prematuramente essas incógnitas em aberto,
com suas soluções caracterológicas familiares, que obscurecem pelo menos
tanto quanto revelam.
O convite analítico que lhes fazemos é, portanto, para desenvolver a capacidade de reconhecer e tolerar incertezas, em prol da aquisição de uma autoconsciência autêntica. Foi sugerido que essa capacidade – a tolerância da incerteza – seja alçada ao status formal de estrutura de defesa de alto nível, em vez de
permanecer como capacidade inferida do funcionamento maduro. Como quer
que seja, minha própria capacidade de incerteza foi invocada pela pergunta
quatro: “Que mudanças as circunstâncias atuais podem trazer à psicanálise…?”
As incertezas que todos enfrentamos são muito maiores que essa questão. Imagino que nos confortemos limitando nossas especulações ao treinamento analítico. Eu me pergunto, e não estou só nesse apreensivo questionamento, se a economia mundial sobreviverá em uma forma que reconheçamos.
Receio que haja mortes em massa no mundo e/ou a necessidade continuada
de isolamento e quarentena. Tenho dúvidas sobre a sobrevivência da psicanálise, que já enfrentava dificuldades em muitas áreas do mundo mesmo antes
desta pandemia. A atenção à metáfora diante da tragédia em curso pode ser
considerada supérflua. Sinto muito pelos candidatos que podem vir a conhecer apenas a alienação inerente à intimidade analítica on-line, e que nunca
terão a experiência de deitar no divã do seu analista. Imagino as limitações
para aqueles que estejam aprendendo este trabalho, confrontados com calamidades crônicas da vida real e com imersão limitada na zona livre de perigo
da imaginação. Também vejo o valor maior do que nunca de ouvir e trazer
significado às condições complexas com as quais nós e nossos analisandos
estamos lutando. A incerteza é abundante.
Perguntar se nos deparamos agora com uma “virada” é perder de vista
que já o fizemos. Estamos em plena inflexão neste momento. Nada no mundo
será como era antes. Temos que tolerar a incerteza à nossa frente, mesmo quando lutamos para manter a presença de Eros em nossas vidas, diante de todas as
forças contrárias.
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Harvey Schwartz (Língua original)
4) 100 years ago, Freud wrote “Beyond the Pleasure Principle”, where he
introduced the concept of death drive. That marked a “turning point” in
psychoanalysis. Are we facing a new turning point today? What changes
could the current circumstances bring to psychoanalysis and to its
training institutes?

We face profound uncertainties when we begin a psychoanalytic journey. We
know that we don’t know what lays before us. We may comfort ourselves with
our favorite predictive theories about the road ahead but honesty, and clinical
experience, requires us to acknowledge the uncertainties we face. What we can
be certain of however is that the individual before us will try to prematurely
settle these open unknowns with their familiar characterologic solutions that
obscure at least as much as they reveal.
Our analytic invitation to them therefore is to develop the capacity to recognize and tolerate uncertainty for the sake of acquiring authentic self-awareness. It has been suggested that this capacity- the tolerance of uncertainty - be
elevated to a formal status of a high-level defense structure rather than remain
as an inferred ability of mature functioning. In either case, my own capacity
for uncertainty was called upon by question four. – “What changes could the
current circumstances bring to psychoanalysis…?”
The uncertainties we all face are much larger than this question. I imagine that we comfort ourselves by limiting our speculations to analytic training.
I wonder, and I am not alone in this worried wonder, if the world economy will
survive in a form that we recognize. I fear that either there will be massive deaths
in the world and/or the need for ongoing isolation and quarantine. I have questions about the survival of psychoanalysis which had been struggling in many
areas of the world even before this pandemic. Attention to metaphor in the face
of ongoing tragedy may be deemed superfluous. I feel for the trainees that may
know only the alienation inherent in online analytic intimacy and will not have
the experience of ever lying on their analyst’s couch. I imagine the limitations
for those learning this work who are faced by chronic real-life calamities and
have limited immersion in the danger free zone of the imagination. I also see
the greater than ever value of listening and bringing meaning to the complex
conditions that we and our analysands are struggling with. Uncertainty abounds.
To ask if we are “facing a turning point” is to miss that we already have.
We are turning as we speak. Nothing in the world will be as it has been. We must
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tolerate the uncertainty ahead for us all even as we struggle to maintain the
presence of Eros in our lives in the face of all the countervailing forces.

Bernard Chervet
16, rue Jacques Callot 75006 Paris
39, rue Professeur Florence
69003 Lyon - France
bernard@chervet.fr
Tradução de Vanise Dresch
Elizabeth Lima da Rocha Barros
work: 5511 3862-3049
mobile: 5511 98112-2524
elizabethlrochabarros@gmail.com
Harvey Schwartz
200 West Washington Square#110
Philadelphia PA 19106
2159256022
harveyschwartz@comcast.net
Tradução de Karla Loyo
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Pandemia viral y su correlato en lo mental
desde el psicoanálisis
Serapio Marcano1

RESUMO Neste artigo, proponho pensar sobre a maneira como o surgimento

surpresa de um vírus, ameaçando a vida física dos seres humanos com a morte,
ao reduzir as defesas imunológicas e não ter uma vacina contra ela, também
desencadeou as ansiedades mais primárias da vida psíquica que se encontram nos
níveis mentais indiferenciados, não representados e, portanto, sem as defesas. Essas
vacinas psíquicas que, se construídas por meio do cuidado amoroso levarão a um
aumento do sistema imunológico biopsicossocial, contribuem para preservar a
vida. Essa situação produziu uma modificação inevitável do enquadre psicanalítico,
o que precisa ser estudado para que se possa descobrir, a partir daí, os recursos
propícios à transformação das angústias presentes nas regressões profundas,
visando sua representação e simbolização.
PALAVRAS-CHAVE Vírus, regressão, indiferenciação, vacina psíquica, enquadre

Desde hace meses fuimos sorprendidos con la información que nos llega desde
los medios de comunicación mundiales, de que hemos estado siendo invadidos,
desde el medio ambiente y transmitido a través de personas portadoras del mismo, por un virus que nos amenaza en nuestro bienestar físico hasta el extremo
de llevar a la muerte. Al mismo tiempo ha sido señalado desde lo social y a través de sus medios de comunicación, dos cosas: 1) los riesgos de este virus, debido a su peligrosidad y 2) los modos de tratar de prevenir sus efectos nocivos
junto a la incertidumbre de cuáles serían los modos y medios más adecuados
para su prevención y tratamiento desde el modelo sanitario médico.

1. Miembro Titular con funciones didácticas de la sociedad Psicoanalítica de Caracas, de la Asociación
Panameña de Psicoanálisis, IPA y FEPAL
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La incertidumbre también ha traído como consecuencia la puesta en escena de estados emocionales que van desde el miedo hasta el pánico, ansiedades con las cuales se pone en jaque nuestro bienestar psíquico, el cual se perturba y expresa mediante dos maneras extremas de reaccionar ante un peligro, sea
real o imaginario, pudiendo transformarse en terror, con lo cual se constata que
las reacciones ante la realidad pueden estar siempre acompañadas, en mayor o
menor grado, de componentes emocionales pertenecientes al sistema inconsciente en sus diversos estratos de funcionamiento.
Los seres humanos siempre hemos estado expuestos, inclusive, desde
antes de nacer, a estar en contacto con inevitables frustraciones y traumas al
vincularnos con las personas de la realidad, cuyos primeros representantes son
la pareja parental y la familia nuclear, perturbándose así un estado ideal narcisista de indiferenciación yo-no-yo. Desde lo social aparecerán las regulaciones
para buscar alcanzar tanto el bienestar propio como el compartido, mitigando
dichas frustraciones o traumas, las cuales también pueden fijarse y repetirse al
no encontrar la satisfacción amorosa mitigadora, el Eros, en tanto que los encargados de responder a las demandas de satisfacción y placer también cargan
en su historia con las huellas de sus propias vicisitudes de satisfacción y frustración, con sus propios traumas.
La estructuración de la mente, al igual que su desarrollo y los estados
emocionales que le son son propios, ha sido estudiada desde diversas propuestas teóricas psicoanalíticas. Cierta perspectiva plantea que el ser humano llega
al mundo con su bagaje genético heredado de la especie a través de sus lazos
de parentesco, sumándose a ello el desarrollo embrionario, a lo que se agrega lo
que lo constituye en el ser social, siendo los primeros años de vida la etapa en la
cual se establecerá su constitución como sujeto de la cultura. Esa construcción
de sujeto desde el OTRO de la cultura nos sujetará a las normas reguladoras
de la conducta y en ésta lo placentero permitido y prohibido. Pero, también,
dentro de los seres humanos siempre va a existir la lucha entre un aspecto que
busca placer sin tomar en cuenta la realidad, y otro aspecto que se adscribe a
funcionar dentro de las regulaciones de dicho placer. El punto a reflexionar está
en que cuando nos construyen como sujetos, junto a la misma va implícito el
mandato de desconocer la manera en la cual hemos sido construidos, es decir,
no seremos fundamentalmente conscientes de la misma, aunque puede quedar
también un espacio que eventualmente podrá interrogar las formas, los modos
y la pertinencia o no de dicha constitución como sujetos. También en el mandato está presente el reproducir dicho proceso en otros. Nos hacen, nos hacemos
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y hacemos. Existen aspectos que han sido construidos en nosotros tanto en lo
físico como en lo mental, que conducen a un sufrimiento propio y ajeno, lo
cual podría equipararse, mutatis mutandi, con una infestación de esos aspectos
agresivos, frustrantes y no amorosos desde un OTRO que repite contra nosotros sus propias vivencias.
Es aquí donde comparamos estas experiencias traumáticas con ese virus
agresivo, en la medida de que siendo potencialmente destructivas, nos atacarán con su odio porque no encontraron en su desarrollo alguien que las transformase, con su contención amorosa, en lo equivalente, como sucede con las
vacunas, en una vacuna psíquica preventiva. (Marcano, Serapio, 2020). Esta
fluctuación o alternancia entre lo amoroso y lo agresivo está siempre presente
tanto en lo biológico, como en lo mental y lo social. También se da la fluctuación o alternancia entre la búsqueda de ese placer puro y el obtenible dentro
de la realidad. En lo social podemos encontrar ofertas que proponen tanto un
apartamiento de la realidad como el sumergirse en un placer sin límite de tiempo, en un estado narcisístico, que cual virus, nos puede alejar de la realidad y
exponernos a daños tanto físicos como mentales y causar también daños en lo
social; pero también se hacen presentes modos de regulación de dicho placer.
Se puede decir que, en ese apartamiento de la realidad, que busca el placer sin límites, predominan, en la mente y en la conducta, los niveles más primarios, infantiles, del funcionamiento mental, aspectos que también pueden reaparecer,
sin conocerlos suficientemente, o totalmente, en la mente de algunos adultos;
son los diferentes niveles y aspectos infantiles que todos tenemos.
Se puede pensar que dentro de esos eventos de la experiencia psíquica
primaria, siguiendo lo señalado por Lutenberg (2005), algunos han permanecido sin procesar porque se han presentado sin que haya habido una posibilidad de asimilación, o de representación, y por lo mismo es lo que le otorgaría
la posibilidad de un trauma sin registro y al mismo se le puede reencontrar
en situaciones de la realidad que remiten, regresivamente, a dichas situaciones
primitivas. Como ejemplo encontramos las adicciones de todo tipo, incluyendo
la televisión, los celulares y otros medios cibernéticos, los trastornos alimenticios, y perturbaciones que van desde lo somatopsíquico hasta lo psicosomático.
Cuando en las personas aparecen las enfermedades físicas, las cuales no muestran un contenido simbólico y donde la angustia predominante es el terror a
morir y el deseo concomitante es que se les suministre un tratamiento que les
procure esperanza de vida, pienso que estamos en el campo de lo somatopsíquico, al no hacerse presente el objeto suficientemente amoroso que provea orden
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al caos que acompaña al terror, y realice lo que Lutenberg (op. citada) denomina
“edición psíquica”. En tales casos no se accedería a la representación inconsciente (irrepresentable) y el riesgo de muerte física se hace presente en tanto
que la ausencia del objeto conduce a la muerte de la pulsión amorosa. Cuán importante sería tomar conciencia del efecto perturbador de estas conductas para
rescatarnos de nuestros propios aspectos infantiles, buscadores de placer, para
pensarlo y asumir conductas preventivas que, como vacunas, nos protegerán
dando lugar a la construcción de una especie de inmunología psíquica, donde
predomine lo amoroso hacia nosotros mismos y hacia otros y poder tolerar los
límites dentro de la realidad en busca del mayor, o mejor, bienestar posible en
lo físico, lo mental y lo socio-cultural.
Cuando pienso en la construcción de la inmunología psíquica también
pienso que el sistema inmunológico es una totalidad, que va de lo físico, a lo
psíquico y lo social, en una correlación de predominancia, alternancia y simultaneidad. Estamos hablando del sistema integral de defensas para la vida,
que si funcionase de la manera más armónica y amorosa posible, tendremos
como resultado el predominio del bienestar, de lo contrario nos encontraremos
transitando en la vida acompañados por el sufrimiento tanto en sus manifestaciones físicas como en las psíquicas. Cuando la construcción de las defensas
inmunológicas físicas y psíquicas han sido precarias en los procesos primarios
de nuestra existencia, la predisposición a sufrir, tanto en un área como en otra,
es mayor. La emergencia violenta y sorpresiva de dicho sufrimiento, puede ser
producida por cualquier factor desencadenante.
En relación a las consecuencias de esta pandemia hemos podido observar
que han sido diversas tanto en los individuos como en las familias, así como en el
sistema socio-económico. Hemos trabajado en los análisis de personas que durante su vida habían sufrido anteriormente enfermedades somáticas (somatopsíquicas?). Como un ejemplo está el de una que sufrió un cáncer, padecimiento del
cual sabemos se pueden arrastrar predisposiciones filogenéticas, epigenéticas y
ontogenéticas, como ha sido señalado por Blanco, P. M.E.; Gonzáles, G. A.; Luna,
C. E.J.; Almeida, T. L.; Torres, Del V. F.D. & Bethencourt, H. E. A., (2019). Ante la
aparición de la pandemia y el terror a la infección viral, ella ha podido traer al
análisis la repetición de estos terrores primitivos con manifestaciones corporales
que expresan pánico a sentirse en peligro de no encontrar un objeto amoroso
que le proteja de los peligros y donde su consecuencia sería la muerte. Para defenderse de dichas angustias, calificadas como pánico, ha reforzado los mecanismos de defensas de tipo obsesivo para evitar un posible contagio, aislándose
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lo más posible, como una especie de refuerzo de la cuarentena sanitaria. Trajo
como recuerdo las conductas infantiles de jugar a esconderse en sitios cerrados
y del sentimiento de pánico de quedarse encerrada, no poder salir de dicho encierro y no encontrar, a la brevedad, quien la rescatara, como le sucedió a una
edad muy temprana cuando se quedó encerrada en un baño público sin poder
abrir por sí misma la puerta. En la medida que se ha podido traer al análisis dichos terrores y poder abrir espacios para nombrarlos y/o darles representación,
la “edición psíquica” ha disminuido su nivel de ansiedad y del terror a la muerte.
Recordó que algo que la reconforta y tranquiliza, en los momentos actuales de
pánico, es la presencia en su casa de una niña muy pequeña con la que mutuamente pueden abrazarse, al igual que el apoyo afectivo que siempre ha sentido
del oncólogo tratante del cáncer, quien, además, siempre está en contacto con
ella y en algunos momentos le ha dado abrazos, los cuales siente como un acto
amoroso que invita a la vida. Considera que, sin ese estímulo, su actitud durante
los tratamientos hubiese sido pesimista y con riesgo de muerte, como sabe le ha
ocurrido a muchas mujeres que no se han sentido acompañadas amorosamente
ni por sus médicos ni sus familiares, y han terminado muriendo.
Ahora bien, reflexionemos sobre el efecto que esta situación de la realidad externa viral ha tenido en todos nosotros tanto como individuos particulares como en nuestra práctica psicoanalítica. La cuarentena obligatoria trajo
como corolario la modificación de nuestro encuadre de trabajo establecido institucionalmente, el cual tiene el propósito de ser un continente, con un setting
normado, con unas constantes para observar lo que acontece en el vínculo entre
analista y analizante y a la vez para protegernos de la irrupción de situaciones regresivas potencialmente dañinas para el funcionamiento mental de los
miembros de la pareja analítica. Pero ese encuadre busca también el surgimiento de las fantasías inconscientes de la pareja analítica, que son los contenidos
transferenciales y contratransferenciales en los llamados niveles tanto neuróticos como psicóticos del funcionamiento mental. Mientras se mantienen los parámetros estandarizados, como diría Bleger (1978/1966) se mantienen mudos
los movimientos regresivos, en los cuales la comunicación de las ansiedades y
defensas más primarias es predominantemente, y fundamentalmente, a través
de representaciones cosas, del lenguaje de acción y el lenguaje corporal.
Sabemos, como también lo dijo él, que la alteración, no inducida del encuadre, a veces nos da acceso a problemas hasta ese entonces inadvertidos y,
como aportó Bollas (1991) a lo sabido no pensado, en búsqueda de representación. Modificarlo artificialmente es inconveniente porque al ser un artificio, es
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un método activo, el cual no es inherente al método psicoanalítico. En la inmovilidad de este se depositan, predominantemente, las ansiedades psicóticas, que
para Bleger están en la simbiosis. Son estas situaciones sorpresivas que activan
las ansiedades más intensas, que también nos encontramos en las alteraciones o
cambios del encuadre que surgen de manera no activa, disparando así la puesta
en movimiento, y la evidencia de estados mentales que revelan las fijaciones, regresiones y posibles progresiones hacia otros estados mentales. Estas situaciones son la puesta en escena, por parte de los analizantes de actos sintomáticos,
y por parte del analista, de actos contratransferenciales, sorprendiendo tanto a
los actores del escenario psicoanalítico, como al universo social en el cual está
inserta también la institución psicoanalítica.
La aparición del virus amenazante al cuerpo nos ha obligado a una modificación de las constantes del encuadre y con ello a la aparición, en la situación
analítica, de las ansiedades catastróficas dentro de la pareja analítica. Es lo que
llamo los virus mentales. La realización sistemática del análisis de modo virtual,
fuera del lugar conocido, hace posible que a la vez se muestren aspectos hasta
entonces privados de la persona del analista, como de la persona del analizante,
lo cual es fuente de ansiedades en ambos miembros de la pareja analítica. Ante
ello se puede tender a buscar, como defensa, resistencial y contraresistencial, reproducir el esquema referencial operativo estándar del encuadre. De elaborarse
estas ansiedades se pueden poner al descubierto los niveles mentales dramatizados y abrirlos a la posible elaboración y representación.
El trabajo por estos medios telecomunicacionales también ha traído la posibilidad de hacernos muchas preguntas respecto a nuestro método. La cantidad
de webinars ha sido abrumadora al igual que lo que lo es la avalancha de datos y
puntos de vista sobre la pandemia. Pienso que también esto ha sido consecuencia
de la movilización masiva de las ansiedades más tempranas de todos los seres
humanos y nos ha sorprendido a los psicoanalistas, quienes también estamos,
en tanto humanos, expuestos a estos movimientos regresivos con angustias catastróficas, como todo el mundo. La cuarentena, que si bien tiene un aspecto
de protección, de barrera o frontera, en lo concreto, tampoco es una garantía
absoluta y es, a su vez, generadora de ansiedad en la medida que nos restringe
libertad y otras pérdidas, que en el caso específico nuestro, dado que las personas
con las que trabajamos, o bien han perdido su trabajo, o reducido sus ingresos, se
revierte en nosotros, enfrentándonos a diversos niveles de angustias de pérdidas.
Pero mientras podamos pensar, y ayudar a pensar, acerca de todo esto y
compartirlo, estamos construyendo, y ayudando a construir, una “vacuna” psí64
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quica, o una “barrera protectora de estímulos”, para administrar, de la mejor
manera posible, el encuentro con estas vivencias tanto externas como internas.
Es el componente útil, sublimatorio, de los webinars. En las situaciones sociales de ruptura (migración, situaciones de catástrofe natural, cambio brusco de
paradigmas sociales) se produce una falla en los sistemas sociales externos e internalizados de apoyo. Aquello depositado en el encuadre, las partes indiferenciadas de las primitivas relaciones simbióticas que describe Bleger (1978/1966),
retornan bruscamente y provocan angustias catastróficas de aniquilamiento. El
agrupamiento en estos casos se constituye como una posibilidad de reencontrar ciertos niveles de apoyatura amorosa perdidos, y generar así la posibilidad
de restituir niveles básicos de confianza que son imprescindibles para los procesos creativos de simbolización.

Pandemia viral y su correlato en lo mental desde el psicoanálisis
RESUMEN En este trabajo propongo pensar cómo la emergencia sorpresiva de un virus,

amenazando de muerte la vida física de los seres humanos, al disminuir las defensas
inmunológicas y no contar con una vacuna contra el mismo, ha disparado también las
ansiedades más tempranas de la vida psíquica que se encuentran en los niveles mentales no
diferenciados, no representados y, por lo mismo, sin las defensas, o vacunas psíquicas que,
de lograr ser construidas a través del cuidado amoroso, conducirán a incrementar el sistema
inmunitario bio-psico-social, contribuyan a preservar la vida. Esta situación ha producido
una inevitable modificación del Encuadre psicoanalítico, lo cual requiere ser estudiado
para aprender de la misma y descubrir los recursos conducentes a la transformación de las
ansiedades presentes en las profundas regresiones buscando que puedan ser representadas
y simbolizadas.
PALABRAS CLAVE Virus-regresión-indiferenciación-vacuna psíquica-Encuadre

Viral pandemic and its correlate in the mind from a psicoanalytic view
ABSTRACT In this paper, I propose to think about how the surprise emergence of a virus,

threatening the physical life of human beings with death, by reducing immunological defenses
and not having a vaccine against it, has also triggered the earliest anxieties of psychic life
that are found in the undifferentiated, unrepresented mental levels and, therefore, without
the defenses, or psychic vaccines that, if they are built through loving care, will lead to an
increase in the bio-psycho-social immune system, contribute to preserve life. This situation
has produced an inevitable modification of the psychoanalytic framework, which requires to
be studied to learn from it and discover the resources conducive to the transformation of the
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anxieties present in the deep regressions, seeking that they can be represented and symbolized.
KEY-WORDS virus, rregression, undifferentiation, psychic vaccine, psychoanalytic framework.
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A tríplice ameaça global:
O eterno paranoico – Schreber
Valton de Miranda Leitão1

RESUMO Neste texto, o autor procura demonstrar que a cultura de mercado é

estruturalmente conjugada ao delírio de poder paranoico. O Leviatã de Hobbes é
atualmente o mercado capitalista esquizofrenizante e paranoico. O dispositivo que
assegura sua permanência destrutiva é baseado no Law fare, na religião fanatizada
e no parlamento midiaticamente controlado. A combinação grandiosa se ajusta ao
monumental e articulado delírio do presidente Schreber, impulsionado pela pulsão
de morte. A engrenagem mito-lógica encontra expressão na vontade de poder e
no delírio de purificação que se exprime pelo alemão arcaico ou língua básica. O
homo sapiens torna-se o homo schreberiano, cuja superioridade exige o extermínio
dos homúnculos imperfeitos englobados na categoria absoluta do Inimigo. O
homo sapiens confundido com o absoluto saber do mercado deseja o domínio e
a posse da natureza e dos outros homens considerados moral e intelectualmente
inferiores. A projeção e a negação que a Psicanálise estudou na mente individual
torna-se instrumento dessa subjetividade que invade a objetividade sociocultural.
A pandemia do COVID-19 estimulou angústias paranoicas individuais e coletivas,
reativando algo semelhante ao que Santner chamou “A Alemanha de Schreber”.
Assim, tornou clara a presença da tríplice aliança entre a guerra, a muralha narcísica
do homem e o Banco com seus milhares de tentáculos estendidos sobre o mundo.
PALAVRAS-CHAVE Mercado esquizoparanoide; Schreber; Fanatismo; Mito-lógica;

Pandemia.

1. Psicanalista Didata da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza (SPFOR)

TRIEB Vol.19 / Nos 1 e 2 / 2020

67

Nome do
Valton
de autor
Miranda
nome do autor

Introdução
A Segunda Guerra Mundial já estava ganha quando os EUA lançaram bombas
atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. O único objetivo daquela matança era
mostrar para a então União Soviética o tamanho do poder norte-americano.
Nenhuma consideração sobre a mortandade e suas consequências radioativas
impediu o Enola Gay de despejar sua carga mortífera.
Desde Platão e Aristóteles até Kant, os teóricos da política têm proposto
caminhos filosóficos e sociológicos para a paz permanente. “A utopia” de Thomas Morus (2011) consolida na literatura essa busca que seu amigo e contemporâneo Erasmo de Roterdã (2011) ironiza no “Elogio da loucura”. Nesta obra,
Erasmo de Roterdã mostra como a loucura é capaz de grandes feitos, satirizando de modo elegante e bem-humorado a utópica ilha da bem-aventurança.
A história mostrou como o indomável narcisismo humano fomenta intermináveis guerras que alimentam os impérios. Portanto, entre a paz e a guerra, a
última sai quase sempre vencedora.
O modelo da técnica guerreira foi utilizado por pensadores políticos
como Maquiavel, Hobbes, Marx e Gramsci. A presente tematização situa esse
processo entre a dualidade do duelo e a trindade da guerra, fazendo combinação com o despotismo da tirania “paterna” no complexo de Édipo arcaico. A
Guerra Fria, que se seguiu ao término do confronto bélico em 1945, foi marcada pelo crescimento dos instrumentos de espionagem e contraespionagem de
ambos os lados da então chamada cortina de ferro (EUA-URSS). É evidente a
combinação entre ciência e guerra, sendo grande parte das descobertas feitas
pela humanidade o resultado dessa conjunção.
Freud, em vários textos, mostrou seu pessimismo quanto à possibilidade de o homem sair deste emaranhado mortífero. As ideias que o fundador da
teoria do inconsciente conceitualizou na sua grandiosa obra indicam que a destrutividade prepondera no mundo, enquanto o amor entra em decadência. A
história dá continuidade à batalha permanente entre povos e civilizações, tendo
o onipresente Inimigo como motivo central. A subjetividade inconsciente da
pulsão destrutiva evidenciou sua fiel aliança com a necessidade política da guerra. O Brasil, no contexto aterrador da pandemia, subordina-se de modo humilhante ao decadente império norte-americano para uma nova etapa da Guerra
Fria, que tem, no outro polo, China e Rússia. É necessário contextualizar o sistema contemporâneo de dominação como monstruoso Leviatã que fascina e ilude
com promessas e bajulação para esmagar e oprimir os considerados inferiores.
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Quando Hobbes recorreu ao mito do Leviatã para caracterizar a ameaça
do absolutismo, seja do Soberano ou do Estado, não imaginara que sua metáfora voltaria com tanta força. Freud, nas suas obras inadequadamente chamadas
“sociológicas”, trouxe o potencial destrutivo do homem para o centro do debate
sobre a sobrevivência no planeta. Marx mostrou que o capital não é uma coisa,
mas algo nascido das relações produtivas humanas, visando à sua reprodução
como lucro máximo. Esses notáveis pensadores produzidos pela história agora se encontram com um monstro microscópico que, coroado pela natureza,
ameaça a sobrevivência do homem.
O mundo medieval no seu imaginário fantástico acreditava que essa
ameaça estaria em monstruosidades marinhas capazes de provocar sismos e
maremotos. A thalássica representação já era imaginada na sua equivalência
terrestre por meio dos monstros de cem braços (hecatonquiros) e titãs que Zeus
prendera nas funduras da terra. Hoje, um microscópico organismo ruge ameaçadoramente, desjuntando grandes potências, estimulando e unindo a energia
da morte gerada no Id coletivo de parcela ponderável da população mundial. A
destrutividade emanada do inconsciente grupal, atrelada ao narcisismo que lhe
serve de envoltório, se junta à disputa guerreira da geopolítica global, abraçando o virulento microrganismo e proclamando pelas infovias tecnológicas uma
paz mentirosa. O uso da técnica, seja para fabricação de artefatos militares ou
para a tecnologia informacional eletrônica, coloca um antagonismo na passagem entre o homo sapiens e o homo humanus. Este é o cenário realista que se
apresenta diante do homem pensante autorizado pelo princípio de realidade.
A violência do poder político se manifesta desde o surgimento das coletividades tribais, nas quais o chefe despótico (pai primevo) comandava e exigia
total obediência. A criatura que surgiu há cerca de um milhão de anos, embora
atrasada no cenário planetário, já produziu mais destruição do que todas as outras espécies que habitam a terra. A sua evolução antropológica, social e cultural
não parece ter diminuído seu ímpeto destruidor. O poder político tem na coerção a sua forma mais acabada que os pensadores da política, os filósofos e os teólogos tentaram, em vão, domesticar. Partindo do princípio da realidade de que
não existe sociedade sem poder, segue-se que não existe sociedade sem política e
violência coercitiva. Muitos filósofos pensaram, baseados em estudos etnográficos, na possibilidade da existência de coletividades que não utilizassem a violência como instrumento do Poder. Essa digressão é importante porque a pandemia
do coronavírus (COVID-19) expôs as entranhas convulsionadas da geopolítica
do Poder, mostrando sem disfarces a cara tenebrosa da pulsão de morte.
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É necessário, entretanto, dizer também que pulsão de morte é um conceito abstrato, modo de funcionar do instinto destrutivo do homem através de
derivados que vão da agressão homicida até ao ataque ao inimigo com bombas
nucleares. A fusão da política, da religião e do dinheiro com o inconsciente
individual e coletivo emaranha-se com a pandemia virótica sem que a humanidade consiga nenhuma unidade para enfrentar esta monumental microscópica
bomba produzida pela natureza.
Essa constatação do desregramento destrutivo que faz voar pelos ares
todas as certezas traz necessariamente de volta a convicção única do paranoico:
sou imortal. É isto que permite a uma parte dos viventes planetários negar o
perigo iminente, ou pelo menos bem próximo, de destruição planetária. Paulo
Cesar Sandler, no prefácio ao livro “O inimigo necessário”, coloca a negação do
seguinte modo:
A notável capacidade humana para o esquecimento despreza o fato, por negá-lo de
que “ser humano” é um ser que morre. Alguns parecem dispostos a apressar este
momento. Melhor estudado pela filologia de Giambattista Vico, podemos aprender
que o termo deriva de húmus: matéria apodrecida, mescla de terra e material orgânico em degeneração, incluindo bactérias e vermes, muito úteis para adubo. (Leitão,
2015, p.11)

O narcisismo paranoico projeta no delírio fantástico sua vontade de Poder e
simultaneamente utiliza a negação para desconstruir a universalidade ético-política como fundamento da vida social. O paranoico é o juiz absoluto que porta a
Lei sentado no trono majestático no alto da montanha. Lá embaixo, na planície,
o rebanho desorientado, culpado e pecador, já recebeu o veredito da condenação.
O gênio de Franz Kafka já colocara na grande literatura a condição fundamental
da perversão do Direito que examinei no texto “Fundamentos psicanalíticos do
autoritarismo jurídico – leitura de O Processo de Franz Kafka” (Leitão, 2019).
Evidenciou-se que os regimes que pior conduziram a pandemia foram
os autoritários com disfarce democrático, como Brasil, EUA, Hungria etc. A democracia foi usada com o beneplácito da Lei para produzir uma concentração
de renda ainda maior do que a já existente anteriormente.
A magia do ouro que Binswanger (2011) tematiza examinando o “Fausto”, de Goethe, junta o delírio de grandeza do Dr. Fausto com as artimanhas
mágicas do seu demoníaco parceiro Mefistófeles, que é, para o psicanalista, o
inconsciente em movimento. Neste percurso, que é o do próprio homem, já
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está pressuposto o fantasma de um saber destrutivo que exalta Tânatos e nega
Eros. A pandemia, instrumentalizada pela batalha dos mercados, apoderou-se
da vacina salvadora para negociar a morte, proclamando mentirosamente sua
fidelidade à vida.

Desenvolvimento
O maior desafio da humanidade atualmente não é o vírus corona, mas o poder político que coloca o antagonismo insolúvel entre duas parcelas do homo
sapiens incapazes historicamente de alcançarem a paz. Ao longo da história, os
pensadores sociais e políticos produziram milhares de teorias para superar um
único e fundamental impulso do ser pensante que habita a terra: o incoercível
desejo de domínio e posse, seja sobre os bens naturais ou sobre outras criaturas
consideradas inferiores. A devastação que este predador implacável já produziu
sobre o planeta não tem provavelmente reparação possível.
O nosso tempo é possivelmente schreberiano. O homo schreberiano está
em luta com Deus e pretende tomar o seu trono. Afirma ser aliado da divindade
Ormudz que comanda a branquitude superior em inteligência, moral e força.
A divindade que reina sobre os “inferiores” de pele negra, amarela, vermelha,
parda etc. é Arimã. Naturalmente, a horda de Arimã é o negativo de tudo aquilo que Ormudz representa. A pulsão de morte, portanto, encontrou seu objeto
mais importante em Daniel Paul Schreber.
Essa ideia, na trilha de Carl Schmitt, já fora trabalhada por mim, em “O
inimigo necessário” (Leitão, 2015). O pensador alemão Carl Schmitt procurou
um conceito fundador para a prática política, caracterizando o Estado de Exceção como algo inerente à decisão do Poder Soberano. Desse modo, justificava
juridicamente o autoritarismo debaixo da ambígua democracia do vencedor da
batalha amigo versus inimigo. O sistema conceitual do jurista alemão é embasado histórica, jurídica e filosoficamente, sendo assim, talvez a mais competente
teoria da tirania. Essa é uma demonstração de como o Direito é malversado
para justificar a opressão e o crime contra o semelhante. Schmitt (1992), no seu
“Conceito do político”, afirma que o vencedor do conflito amigo versus inimigo
dá ao vencido somente duas alternativas: adesão ou banimento. A ética da tirania coincide notavelmente com a do poder paranoico. “É por essa razão que
Carl Schmitt afirma a impossibilidade da paz mundial permanente, pois isso
negaria o princípio gerador da política e também, o conceito universo deve ser
substituído pelo de pluriverso” (Leitão, 2015, p. 128).
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O pensador alemão do nazismo não atribui nenhuma eficácia universalizante a um organismo político como a Organização das Nações Unidas
(ONU)2. Dessa forma, convalida a “democracia da força” que muitos historiadores já haviam reconhecido. Isso significa que, como no delírio de Schreber,
atribui-se a uma raça superior o direito de escravizar outras, seja pela cor da
pele ou por suposta “degenerescência” física ou moral. Arendt (1989) mostra
exemplarmente esse funcionamento quando no pacto de Berlim, em 1885, os
europeus retalharam a África. O seguinte trecho do livro “Origens do totalitarismo” se ajusta à dinâmica da destrutividade:
Quando, na era do imperialismo, os comerciantes se tornaram políticos e foram aclamados como estadistas, enquanto os estadistas só eram levados a sério se falassem
a língua dos comerciantes bem-sucedidos e “pensassem em termos de continentes”,
essas práticas e mecanismos privados transformaram-se gradualmente em regras e
princípios para a condução dos negócios públicos. (Arendt, 1989, p.168)

Evidencia-se na atualidade geopolítica mundial aquilo que A. Gramsci (1991)
chamou de equilíbrio catastrófico, quando nenhum dos conjuntos políticos em
confronto tem força suficiente para se impor ao outro. Essa situação gera no interior das sociedades nacionais intensa luta política que se manifesta por forte
polarização. Os schreberianos do protofascismo tentam atacar e destruir seu
inimigo considerado inferior. Não é novidade no percurso histórico da humanidade o uso da religião como instrumento político. As guerras entre religiões
que sacudiram a Europa durante os séculos XVI e XVII são exemplos disso. A
fetichização da religião acompanha quase sempre o law fare do Direito. Tal visão da sociedade humana baseada em clichês e slogans é fortemente reforçada
por parte da ortodoxia religiosa, principalmente luterana.
O homo schreberiano, que reinou sob Hitler e Mussolini, atualmente parece retomar o trono, no qual todos aqueles que não se submeterem ao seu
comando serão sacrificados. O altar sacrificial já está pronto na aliança da realeza com a religião e a ordem jurídica, conforme Shakespeare a anteviu no seu
“Henrique VIII” (1966). Nessa peça, o autor mostra de modo contundente a conexão política entre igreja, parlamento e judiciário para dar suporte e encobrir

2. A ONU se origina da Liga das Nações.
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os crimes do rei. É essa combinação perversa que grandes escritores e filósofos
denunciaram em vários momentos históricos.
A premonição kafkiana disseca a intimidade do sistema jurídico-político.
No artigo “Fundamentos psicanalíticos do autoritarismo jurídico – leitura de O
Processo de Franz Kafka” (Leitão, 2019), digo: “O extraordinário texto de Franz
Kafka ‘O Processo’ é de contundente atualidade, pois disseca com a maestria do
gênio a intimidade do corpus judiciário, mostrando suas entranhas”. E, ainda:
O texto comporta várias intrigas, cuja conexão será centralizada no juiz. A investidura daquele que será o detentor da Lei mostrará, neste investimento, uma exigência
performática assegurada por uma vivência sacralizante. [...] O diálogo com Huld
[advogado de Josef K] dispensando seus serviços mostra que K tinha compreendido
que o Tribunal já pronunciara seu veredito e que todo processado já está previamente julgado e condenado. (Leitão, 2019, p. 3)

O paradigma do delírio que percorre o mundo é, na minha visão, o do juiz
presidente da corte de Dresden que antecipou genialmente os horrores da calamidade nazifascista. O desejo de Schreber, segundo seu narcisismo paranoico monumental, é purificar a humanidade que, como objeto do seu ódio, é
constituída por seres improvisados e imperfeitos.
O fantasma de Schreber, muito antes do nascimento de Daniel Paul,
já estava presente em Gengis Khan, mas seu espectro percorre atualmente a
sociedade humana através de meios eletrônicos alimentados pelo fantasma
do Banco3 que liquefaz, conforme Bauman (1997), o amor entre as pessoas
e o conceito ético do político. Os homúnculos de Schreber viajam em 5G,
mais rapidamente do que o coronavírus. Além do divino Pluto que governa
o ouro, Schreber dispõe de Ormudz, que comanda as religiões, e dele próprio,
que comanda a Lei.
O genial cineasta Orson Welles, no seu filme sobre O Processo, inverte a narrativa no
roteiro que começa com o camponês que tenta entrar no Tribunal e é impedido pelo
porteiro. Isso se deve ao fato de que, como descobriremos no desenvolvimento deste
texto, ninguém na verdade tem acesso à Lei. (Leitão, 2019, p. 3)

3. O Banco é a síntese do fetichismo, tanto da mercadoria quanto do ouro, que nas fezes Freud encontrou
sua equivalência inconsciente.
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O Direito como instituição já no Império Romano utilizava no labirinto
de suas normas e regras o regulamento do institution (Agamben, 2010), que é
o ancestral do Law fare, a arma mais letal do exército schreberiano, pois dissimulada nas engrenagens da própria Justiça. As soberanias em maior ou menor
proporção, conforme a expansão autoritária desse Leviatã moderno, utilizam o
Law fare com desenvoltura para liquidar seus inimigos políticos. A Lei já contém
nos elementos que a organizam na ordem jurídica, a injustiça. Assim, a justiça
no Law fare é a quimera que o poder soberano maneja para liquidar o Inimigo.
A arrogância do detentor de Poder, seja ele juiz ou militar, é alimentada
pela pulsão de morte. Portanto, o imortal Schreber, com os seus cem olhos de
Argos, é o mais poderoso dos monarcas. Essa majestade absolutamente onipotente comete crimes hediondos e tortura; o extermínio do Inimigo é necessário para a vinda do “homem puro”. Seus embaixadores, entretanto, fardados,
togados e embatinados, já ameaçaram com o canhão, com a lei e a profecia os
pobres mortais que deverão ser executados no altar sacrificial. A descrição aqui
feita tenta acompanhar a linguagem do delírio schreberiano, mas busca alcançar o fato ético-político na sua dimensão universalizante.
A arrogância é sentimento poderoso que arrasta de parcela ponderável
do inconsciente coletivo a estupidez que se mistura com a crueldade, enquanto
a curiosidade mórbida se torna o sadismo para se regozijar com a morte alheia.
O narcisismo grandioso das coletividades governadas por um líder paranoico encontra um aliado inexpugnável na crença fanática. A seguinte citação de
Aricó explicita esta compreensão: “Não nos parece viável a um torturador ou
assassino superar a muralha narcísica e ir ao encontro do próximo sem intenção manipulatória, de controle e de utilização do outro para benefício próprio”
(Aricó, 1984, p.117).
A arrogância que Bion (1994) conceituou como funcionamento psicótico, tendo como combustível a pulsão de morte, se encontra nas três ameaças que pairam sobre a humanidade: o Banco, a muralha narcísica do homem e a guerra. Os outros ingredientes que sustentam essa tríplice aliança se
ajustam ao Poder de uma classe dominante que tenta sempre expandir seus
privilégios injustos.

Conclusão
A pandemia do coronavírus (COVID-19) é a manifestação da desastrosa incompetência do chamado homo sapiens na sua relação com a natureza. Dentro
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deste amplo espectro resultante do desenvolvimento da espécie humana, surgiu o homo schreberiano que, no seu delírio, combina o Poder, a onipotência
fetichista do dinheiro, a raciologia branca e a posse absoluta da Justiça. Essa
cosmovisão narcísico-individualista se contrapõe a outra, conforme A. Gramsci
(1991), que é aquela da ético-política universalizante, em que o privado sempre
está submetido ao interesse coletivo.
O homem supérfluo de Arendt, produzido pelo capital fictício e volátil
dos “papéis podres”, somente pode ser compreendido em conjunção com os
entrechoques raciais e históricos, nos quais uma classe dominante pretende tornar outros indivíduos, servos e escravos. A personalidade paranoica é modelar
para representar a regressão mitológica da terra plana, da língua básica4 e do
apocalipse do salvador-vingador. A loucura paranoica tem método, sendo capaz de impressionantes sutilezas para estender seu império através do dinheiro
e da guerra. Além disso, o Poder que é o centro do delírio paranoico está sempre
combinado com a negação da realidade interna e externa para que o máximo
de violência possa ser lançado sobre o onipresente inimigo. O líder paranoico
fascina a mente tosca através do apelo mito-lógico, sempre aliado ao fanatismo
religioso. A lei dessa conjunção alucinada ajusta-se ao law fare amplamente praticado no mundo contemporâneo e no Brasil.
É evidente, ao longo desta breve exposição, que o sistema jurídico-político sempre se subordina à dominação de uma classe que detém a força econômica e militar. Essa situação no contexto histórico dos sistemas autoritários
de governo, que tem no Inimigo seu alvo preferencial, destila o ódio de modo
sistemático e planejado. Essa combinação explosiva é própria das formas puras
de paranoia que se autoalimentam de fantasias religiosas, purificadoras autorizadas por implacável justiça divina. Dessa maneira, os habitantes da planície,
considerados impuros, fracos ou amorais, precisam ser exterminados.
A pandemia do coronavírus estimulou angústias paranoicas individuais
e coletivas, reativando algo semelhante ao que Santner (1997) chamou “A Alemanha de Schreber”. Assim, tornou clara a presença da tríplice aliança entre a
guerra, a muralha narcísica do homem e o Banco com seus milhares de tentáculos estendidos sobre o mundo.

4. A língua do salvador apocalíptico: o alemão arcaico.
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The triple global threat: The eternal paranoid – Schreber
ABSTRACT In this text the author seeks to demonstrate that market culture is structurally

combined with the delusion of paranoid power. Hobbes’ Leviathan is currently the
schizophrenizing and paranoid capitalist market. The device that ensures its destructive
permanence is based on law fare, fanatical religion and the mediacontrolled parliament. The
grandiose combination fits with President Schreber’s monumental and articulated delusion
driven by the death drive. The mythological logic finds expression in the will to power and in
the purification delirium that is expressed in archaic German or basic language. Homo sapiens
become homo schreberian, whose superiority demands the extermination of the imperfect
homunculi included in the Enemy’s absolute category. Homo sapiens, confused with the
absolute knowledge of the market, wants dominion and possession of nature and other men
considered morally and intellectually inferior. The projection and denial that Psychoanalysis
studied in the individual mind becomes an instrument of this subjectivity that invades
sociocultural objectivity. The COVID-19 pandemic stimulated individual and collective paranoid
anxieties, reactivating something similar to what Santner called “Schreber’s Germany”. Thus, it
made clear the presence of the triple alliance between war, the narcissistic wall of man and the
Bank with its thousands of tentacles extended over the world.
KEYWORDS Schizoparanoid market; Schreber; Fanaticism; Mytho-logical; Pandemic.

La triple amenaza global: el eterno paranoico – Schreber
RESUMEN En este texto, el autor busca demostrar que la cultura de mercado se combina

estructuralmente con el delirio de poder paranoico. El Leviatán de Hobbes es actualmente el
mercado capitalista esquizofrenizante y paranoico. El dispositivo que asegura su permanencia
destructiva se basa en el law-fare, en la religión fanática y en el parlamento controlado por los
medios. La grandiosa combinación encaja con el delirio monumental y articulado del presidente
Schreber impulsado por la pulsión de muerte. La lógica mitológica encuentra expresión en la
voluntad de poder y en el delirio purificador que se expresa en el arcaico alemán o lenguaje básico.
El homo sapiens se convierte en el homo schreberiano, cuya superioridad exige el exterminio de
los homúnculos imperfectos incluidos en la categoría absoluta del Enemigo. El homo sapiens,
confundido con el conocimiento absoluto del mercado, quiere el dominio y posesión de la
naturaleza y de otros hombres considerados moral e intelectualmente inferiores. La proyección
y negación que el psicoanálisis estudió en la mente individual se convierte en un instrumento de
esta subjetividad que invade la objetividad sociocultural. La pandemia del COVID-19 estimuló
ansiedades paranoicas individuales y colectivas, reactivando algo parecido a lo que Santner llamó
“la Alemania de Schreber”. Así, dejó en claro la presencia de la triple alianza entre la guerra, el
muro narcisista del hombre y el Banco con sus miles de tentáculos extendidos por el mundo.
PALABRAS CLAVE Mercado esquizoparanoide; Schreber; Fanatismo; Mito-lógico; Pandemia.
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Em tempos de COVID...
Sônia Izecksohn1

RESUMO A autora fala do contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil de 2020,

desde sua banalização aos intensos sentimentos despertados. A comunicação online é destacada, envolvendo o humor, a arte e a transmissão do conhecimento,
assim como a relação paciente-analista. Autores como Freud e Bauman embasam
o entendimento do negacionismo tão presente nesses tempos, enquanto vemos, a
partir de Winnicott, o caráter de transicionalidade deste tipo de comunicação.
PALAVRAS-CHAVE pandemia; covid; banalização; comunicação; transicionalidade.

Estranho momento vivemos nesse ano de 2020. Mas como haver estranheza se
nunca houve o registro? De início, era apenas o inusitado, o impensável sobre
um desconhecido ameaçador; a solidão, ainda que conjunta. Buscamos ajuda
na história, há exatamente um século. Mas, e o que foi feito dos planos? Para
onde foram nossos projetos?
De repente, o clima, que no Brasil passava a ser ameno no outono, tornou-se desértico; o homem tornou-se arredio e o contato, rejeitado. O inimigo poderia
estar à espreita, no corpo daquele a quem se ama, ou no próprio, colocando o outro em risco. Passamos a proteger nossos amados de nós mesmos. Redimensionamos nosso potencial destrutivo. Um descuido pode agora matar, pode nos matar.
Triste Páscoa solitária, onde o perigo poderia estar escondido nos grandes e coloridos embrulhos dos ovos de chocolate. Triste São João sem fogueiras,
Réveillon sem Copacabana, Rio sem carnaval. Mas, principalmente, triste ver
crianças sem merenda, pais aturdidos com a fome de seus filhos. Em pleno
século XXI, pessoas morrem como peças de um dominó sem fim. Passamos a

1. Membro Associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Mestre em Saúde Pública
pela ENSP/FIOCRUZ
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temer pelos nossos, mais do que nunca. E, como no avesso do avesso, quem se
sentia só passou a se sentir acompanhado de uma humanidade inteira solitária.
E o homem se redescobriu solidário...
Ficamos íntimos dos nossos ancestrais, na sua fragilidade. Deparamo-nos com a nossa mortalidade. Ficamos muito, muito pequenos e nos perguntamos: o que será de nós? Para onde vamos? Isolados, confinados, lágrimas solitárias choram os mortos. Os velórios foram proibidos e o ser apenas desapareceu
do mundo dos vivos. Vive-se medo e luto, tristeza e terror permeando os dias
e as noites. Quando acaba um luto que não pode ser pranteado, em que não
se pode chorar juntos? E os afetos? O que mais poderia morrer em nós? Das
fogueiras da inquisição às valas comuns dos mortos pela COVID, passamos os
olhos pelas redes sociais. O ódio ainda se dissemina pelo facebook. Viver agora
seria desligar-se?
Diante do desamparo vivido, pela falta de uma liderança no país que nos
indicasse algum tipo de proteção frente ao vírus desconhecido, sobrevivemos
atônitos, temendo o fascismo que acena, o racismo que se escancara diante dos
nossos olhos, a miséria dos nossos semelhantes e o fundamentalismo de tantos,
que insiste em ressurgir.
Afastai-vos uns dos outros passou a ser o novo mandamento. Morrem
doentes, famílias, médicos, enfermeiros. Ainda assim, se vê por toda a parte a
negação dos riscos, a negação da morte. Observamos, perplexos, o aumento da
negação onipotente dos riscos, vindos principalmente das lideranças, aumentando o potencial destrutivo da contaminação em massa.
Fomos até Freud, nos tempos da guerra. Em seu artigo “Reflexões para
os tempos de guerra e morte”, de 1915, Freud diz que, no inconsciente, cada
um de nós está convencido da sua própria imortalidade. Vemos com ele que
a origem da negação da morte remonta aos tempos mais antigos, quando “os
esforços éticos da humanidade se tornaram, apenas em grau variável, o patrimônio herdado pelo homem contemporâneo” (Freud, 1915/1974a, p. 335). É
impossível pensar na própria morte e, com essa descrença, vemos com muita
frequência o heroísmo impulsivo que zomba do perigo, havendo sempre o
conflito entre negá-la e reconhecê-la. Freud afirma que, se déssemos à morte
o lugar que lhe é devido, isso tornaria a vida mais tolerável. Parece escrito
para os dias de hoje...
Diziam, no início do isolamento, que o planeta estava se regenerando.
Mas e o homem, poderia se regenerar de sua natureza hostil, destrutiva, cruel? A
que nível de sublimação se pode chegar quando o ambiente não traz mais sus80
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tentação? Entendendo aqui a sublimação como a capacidade da pulsão sexual
de renunciar ao seu objetivo em troca de objetivos mais apreciados socialmente.
Em 1927, quando escreve “O futuro de uma ilusão”, Freud reafirma as
tendências destrutivas, antissociais e anticulturais presentes em muitas pessoas,
sendo essas tendências fortes o suficiente para determinar seu comportamento
na sociedade. Para ele, os indivíduos apoiam-se uns nos outros a fim de dar
rédea livre à sua indisciplina, contrária à renúncia instintual.
Os indivíduos seriam inimigos da civilização, diz Freud, sentindo como
um fardo os sacrifícios que a civilização espera deles. E apenas através de um
líder se poderia suportar a renúncia de que a existência depende – o que sabemos, não ocorreu no Brasil de 2020, quando a gravidade da pandemia foi
negada pelo próprio presidente. Uma grande contradição, já que, para Freud, os
líderes deveriam ser capazes de dominar seus próprios desejos instintuais, caso
tivessem insight superior das necessidades da vida.
Sabemos que a natureza possui seu método para nos coibir, nos destruindo cruel e incansavelmente através daquilo mesmo que ocasionará nossa satisfação, erguendo-se contra nós de forma inexorável, e trazendo à mente
nossa fraqueza e desamparo, diz Freud em 1928. E, novamente nos remetendo ao Brasil de 2020, onde tantos e por tanto tempo negaram e continuam
a negar os riscos, impedindo a descida da curva de contágios, concordamos
com Freud que uma parte da humanidade permanecerá sempre associal, por
disposição patológica ou excesso de força instintual, entre elas, a disposição
para matar.
Bauman, quase um século depois, nos mostra que viver em um mundo líquido-moderno significa um ensaio diário de desaparecimento, extinção
e morte, como algo revogável. A vida líquida que flui de um desafio a outro,
diferentemente daquilo que os sábios do Iluminismo avistaram, é uma vida em
que não se pode deixar que o futuro assombre, e em que perigos imprevisíveis
tendem a ser deixados de lado. Porém, quando nos confrontarmos com os perigos reais, sabemos “como é limitada nossa capacidade e que tipo de perda, dano
ou dor seremos obrigados a aceitar” (Bauman, 2008, p. 7).
A morte é o desconhecido, o incognoscível e, por isso, aterradora, especialmente pelo sentimento de impotência que provoca. Sentimos medo do que
não conhecemos, incerteza e insegurança pelo que nos ameaça. Porém, o maior
obstáculo à prevenção de uma catástrofe, para Bauman, é a sua incredibilidade.
Há que se acreditar na sua possibilidade. Nem todos os perigos são suficientemente remotos para serem descartados.
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Bauman considera ainda a exclusão social como ensaios gerais da morte,
na esperança de que nos acostumemos com sua banalidade. A banalização leva
a morte para a rotina diária, diz ele, transformando vidas em perpétuas encenações da morte, a fim de mitigar o horror da sua absoluta incognoscibilidade.
Ela é banalizada quando se transforma em uma ocorrência frequentemente repetida, sendo familiarizada e domesticada, tornando-se mais um evento banal
entre tantos. Contudo, “engenhosos como sejam os estratagemas destinados a
exorcizar da mente o fantasma da morte, [...] este não pode ser escorraçado da
vida humana” (Bauman, 2008, p. 73). Essa parece ser a grande contradição da
vida líquida deste século XXI.
A questão é: como estar isolado sem estar insulado? Afinal, no âmago de
cada um existe um elemento recluso, e este é absolutamente digno de preservação. Mas não estamos isolados. Estamos todos na mesma tempestade, embora
não no mesmo barco. Nós, analistas, continuamos, mesmo atravessados pelo
medo, alguns pelo luto.
Nosso barco é outro, pois como Bion disse, “temos que ser capazes de sentir
sentimentos fortes, mas devemos também ser capazes de prosseguir pensando claramente, ainda quando estamos sentindo. O analista precisa ser capaz de sentir e
pensar” (Bion, 1978/1994, p. 11). Estamos, analistas e pacientes, suspensos por fios
invisíveis, que não nos deixam cair. Laços primordiais fortes ou reconstituídos na
transferência que nos permitem sobreviver ao desastre contemporâneo e pensar.
E no encontro de telas, sem o sensorial e a terceira dimensão do contato,
sem o cheiro e o gesticular dos nossos pacientes, ainda assim precisamos manter a conexão. Não apenas a conexão on-line que insiste em cair, mas a conexão
com a mente do outro, a possibilidade de aguardar a captação do material que
dê coerência ao que estava disperso, e ajudar nossos pacientes a saírem do aprisionamento mental, o maior e o mais sofrido dos confinamentos.
Temos, enquanto analistas, que nos haver com a capacidade de suportar
o desconhecido. Não só o desconhecido do paciente, mas o dos nossos futuros,
e continuarmos, ainda que sob o medo e a ameaça. Somos compelidos a seguir
adiante, junto com os nossos pares, enquanto temos a sensação de que o mundo, tal como o conhecíamos, está a desmoronar.
Assim, voltamos a Freud, que em seu artigo “Sobre a transitoriedade”, de
1916, dizia que quando terminasse o luto, reconstruiríamos tudo que a guerra
destruiu, em terreno mais firme e de forma mais duradoura.
Parece que a reconstrução já começou. E é na área da ilusão, lócus da
experiência cultural, que o contato se dá, intenso. O homem rapidamente ligou
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suas telas. Sua sobrevivência psíquica passou a depender desse recurso. Precisamos falar, trocar dados, cuidados. As lives, quase diárias, nos mostram o quanto
é preciso “se ver alive”. Através desses encontros criativos passamos a nos sentir
vivos, vibrantes. O homem do século XXI inaugura um novo modelo de existência (e resistência).
Quanto mais assombroso tudo nos parecia no início, mais nos voltamos
para nossas telas, nossos celulares, agora mais do que nunca, no lugar de objeto
transicional (Winnicott, 1975). É o que está ao nosso dispor, é o que podemos
manipular ao bel prazer. Talvez, a única coisa que podemos dominar, neste momento. Percorremos através deles as notícias, ávidos por alguma compreensão,
ainda que ilusória, de que se pode controlar essa onda desconhecida.
Entendemos a área da ilusão em Winnicott, como a área intermediária
do vivenciar, entre não reconhecer e aos poucos aceitar a realidade. A experiência de onipotência necessária para a aceitação desta é fornecida pela adaptação
da mãe às necessidades do bebê. Nesse espaço potencial, o bebê se apossa de
um objeto que pode manusear a seu modo e que esteja a seu dispor, como uma
defesa contra ansiedades do tipo depressivo. Na vida adulta, esses fenômenos
transicionais estendem-se por todo território intermediário, entre a realidade
interna e o mundo externo, percebido como comum entre duas pessoas, e por
todo o campo cultural. Em suma, é a passagem da onipotência para a aceitação
das imposições da realidade.
O brincar é uma extensão desses fenômenos transicionais. Também pertence ao espaço potencial entre o eu e o ambiente, e evolui para as experiências
culturais. Implica confiança no ambiente, poder estar só na presença de alguém,
e permite que o indivíduo possa se engajar em um intercâmbio significativo
com o mundo. Este é o terreno das relações afetivas, seja na relação paciente-analista, seja na transmissão do conhecimento, com a mutualidade da experiência permitindo um intercâmbio criativo e variável. Para Winnicott, portanto,
a separação será mitigada no lugar onde a continuidade abre espaço para a
contiguidade (Winnicott, 1975).
Enfrentamos assim a apavorante tarefa de sobreviver à aquisição desse
conhecimento; a tarefa de viver com o pavor da inevitabilidade da morte. Nesse
momento, amenizamos o medo pelo humor, pelo conhecimento e pela arte,
através da fruição do belo e das agradáveis experiências humanas. A arte, que
oferece satisfações substitutivas, e por isso reconcilia o homem com os sacrifícios a serem feitos em prol da civilização; que nos proporciona a partilha de
valiosas experiências emocionais (Freud, 1927/1974c), nos devolve nesse mo83
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mento a integridade necessária para suportar as diferentes imagens da morte
que frequentam nossas TVs e nossas mentes.
Expandimos a experiência humana em vista desse imenso sentimento
de desamparo, provocado pela pandemia e seu contexto, para incluir a brincadeira e a criatividade. No espaço potencial da ilusão trazida pelos memes, pelo
humor contido neles e pela arte, nas conversas virtuais diárias, nas brincadeiras
do facebook, pudemos, aos poucos, ir tomando contato com essa nova realidade, triste e ameaçadora. Porém, como diz Winnicott, é a capacidade de criar e
compartilhar experiências que fala da capacidade do homem enfrentar a realidade e o imenso choque do sentimento de onipotência primitivo. É nessa área
intermediária que enfrentamos a vida e podemos sentir os objetos permanentes
no tempo e no espaço.
Tudo era e ainda é incerto, e por isso precisamos dessa troca. Surgindo
desse espaço de ilusão, a arte, através principalmente dos músicos, as trocas
criativas de conhecimento das lives e o humor on-line, nos permitiu desde o
início tolerar essa dura e hostil realidade. Surgiu desde sempre o desejo de ir em
direção ao outro, da forma que fosse possível.
Nossos celulares e telas durante o isolamento nos deram e ainda nos dão
a sensação de algum controle sobre a realidade, de algo que podemos lançar
mão, ao alcance de nossas mãos, tanto mais a realidade se torna difícil de suportar. Trocamos memes, informações, dados e, no início, instruções de sobrevivência, em um gesto criativo em busca de um encontro. Trocamos conhecimento, e muito. E entre emojis, trocas, lives e vídeos de arte, seguimos.
Pelas mensagens via celular, buscamos o vai e vem do encontro que dê a
sensação de continuidade da existência. Nos “fusionamos” pelo contato quase
instantâneo do WhatsApp, para nos separarmos a seguir e percebermos que
aquilo tudo que nos pegou de surpresa pode ser por nós transformado, afinal,
apesar da tragédia diária em tantos lares.
Na verdade, tememos a vida e o desamparo, já foi dito, e curiosamente ou
por tudo isso, nunca estivemos tão vivos, vibrantes e pensantes. Nunca fomos
tão capazes de recriar novas possibilidades de convívio e estimulá-lo. Nunca
estivemos tão desejosos de mudar essa realidade que se apresenta.
O humor frequente dos memes em meio ao pavor e à impotência
iniciais expressaram desde o início da pandemia essa possibilidade. Voltamos
assim a Freud, que também em 1928, fala sobre o humor, entendendo que a
produção do seu prazer vem da economia de gasto em relação ao sentimento,
poupando os afetos a que a situação naturalmente daria origem. Destinado a
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fugir do sofrimento, o humor tem sua dignidade, onde a ênfase psíquica é retirada do ego e transportada para o superego, que capacita o ego a obter uma
pequena produção de prazer. Teria assim, algo de liberador, de grandeza e elevação, pelo triunfo do narcisismo, pela afirmação vitoriosa da invulnerabilidade
do ego. “O humor não é resignado, mas rebelde, significando o triunfo do ego,
mas também o do princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais” (Freud, 1927/1974d, p. 191).
Com o medo dessa doença desconhecida, com a morte de tantos queridos, com tantas proibições daquilo que outrora nos trazia mais prazer: bares,
praias, festas, shows, cinemas e teatros; com a proibição da entrada de brasileiros em tantos países; com a cada vez mais evidente rejeição às diferenças, é mais
que natural que aquele ego que se recusa a ser afligido pelas provocações da
realidade, que se recusa a ser compelido a sofrer, insista em não ser afetado pelo
trauma do mundo externo.
Ainda que repudie a realidade e sirva à ilusão, o humor é um prazer
liberador e enobrecedor, consolando o ego e o protegendo do sofrimento com
palavras de conforto do superego ao ego intimidado e assustado, como se os
perigos do mundo não passassem de uma brincadeira de criança. Assim, trocamos a ilusão da imortalidade pela ilusão que propicia o contato: o brincar e o
criar, mantendo nosso amor à vida vigilante e renovado. Podemos ainda criar e
pensar, e como podemos!
O bebê humano estende agora os braços para o abraço virtual.

In times of COVID...
ABSTRACT The author writes about the context of COVID-19 pandemic in Brasil, 2020,

addressing issues that range from its trivialization to the intense feelings it provoked. Online
comunication is a highlighted topic, involving humour, art and transmission of knowledge,
as well as the patient-analyst relationship. Authors such as Freud and Bauman base the
understanding of negationism, so present in these times, whilist Winnicott provides us the
means to observe the element of transitionality in this type of communication.
KEYWORDS pandemic; covid; trivialization; communication; transitionality.

En tiempos de COVID...
RESUMEN La autora se refiere al contexto de la pandemia del COVID-19 en Brasil del

2020, desde su banalización a los intensos sentimientos que há despertado. Se destaca la
comunicación en línea, abarcando el humor, el arte y la transmisión del conocimiento, así
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como la relación paciente-psicoanalista. Autores como Freud y Bauman son la base del
entendimiento del negacionismo, tan presente en estos tiempos. Y se ve, a partir de Winnicott,
el carácter transicional de ese tipo de comunicación.
PALABRAS CLAVE pandemia; covid; banalización; comunicación; transicionalidad
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Quando nada será como antes:
a elasticidade da técnica psicanalítica
em tempos de Covid-19
Denise Salomão Goldfajn1

RESUMO A virada do Covid-19 confinou, em um clique, todos os psicanalistas

e seus analisandos às conexões on-line, forçando-os a elaborar uma realidade
distópica. Neste artigo, destaca-se a elasticidade da técnica e a adaptação do
enquadre como elementos críticos que possibilitaram a continuidade da clínica
psicanalítica afetada pelo distanciamento social e pela imersão na vida digital.
Refletindo sobre o contexto cultural e a prática clínica do e-setting, propõe-se o
paradoxo do estranhamento/entranhamento como aspecto da matriz relacional
para compreender a experiência emocional nesse momento de turbulência. Os
conceitos de horizontalidade e de estados de entranhamento são propostos como
elementos para pensar a metapsicologia do analista no cuidado on-line.
PALAVRAS-CHAVE elasticidade da técnica, adaptação da estrutura, pandemia,

estranheza, entranhamento.

Que notícias me dão dos amigos?
Que notícias me dão de você?
Sei que nada será como está
Amanhã ou depois de amanhã
Resistindo na boca da noite um gosto de sol.
Nada será como antes, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, 1972

1. Pós-doutora em psicologia clínica IPUSP, psicanalista SBPSP/SBPRJ, membro do Grupo Brasileiro
de Pesquisa Sándor Ferenczi, membro do Internacional Association of Relational Psychotherapy and
Psychoanalysis (IARPP)
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Frente à guinada provocada pela disseminação do Covid-19, que confinou, de um dia para o outro, todos os psicanalistas e seus analisandos às conexões on-line, somos impelidos a elaborar uma realidade distópica. Nem Camus,
nem Saramago foram tão longe em suas ficções. Analisandos agora nos presenteiam com links, nos convidam a experimentar, e garantem que ficam mais confortáveis com o aplicativo da vez, provocando ao máximo o que Ferenczi descreveu como a “elasticidade da técnica analítica”, termo proposto por uma de
suas pacientes, Elizabeth Severn. Em 1928, Ferenczi escreveu:
Aceito fazer minha a expressão “elasticidade da técnica analítica” forjada por um
paciente. É necessário, como uma tira elástica, ceder às tendências do paciente mas
sem abandonar a tração na direção de suas próprias opiniões, enquanto a falta de
consistência de uma ou outra dessas posições não estiver plenamente provada. (Ferenczi, 1928/2011, p. 36-37)

Observando que a rigidez dos padrões técnicos formais da relação psicanalítica
impediam o desenvolvimento da análise com seus pacientes, Ferenczi sugeriu
mudanças e enumerou alguns elementos sensíveis a adaptações da técnica em
seu artigo sobre “A elasticidade da técnica psicanalítica” (1928/2011). São eles:
empatia, tato, metapsicologia do analista, reviver no tempo presente da sessão
os padrões relacionais com o analisando e entender o impacto que o ambiente
exerce mutuamente na dupla. Ferenczi nos leva a entender, sobretudo, que todos os aspectos da relação terapêutica são bi-pessoais e, portanto, é necessário
considerar tanto as hipóteses de um, quanto de outro, mantendo a tensão e
a tração, sem valer-se do diferencial de poder presente na prototípica relação
médico/paciente que contaminava o campo analítico.
Passados noventa e dois anos desde 1928, reencontramos nesses elementos
técnicos e maleáveis as bases para a construção de uma relação colaborativa e
mútua, frente a mudanças catastróficas e traumáticas provocadas por um vírus
fantástico e real ao mesmo tempo. Quando o endereço do consultório desaparece
como marco do encontro analítico, separa-se a justaposição entre o lugar concreto e simbólico do encontro, provocando ajustes no enquadre. Analistas e analisandos tornam-se parceiros exploradores dos elementos de reconstrução do enquadre analítico. Para o enquadre renascer, é importante justapor, então, a adaptação
e a flexibilização do enquadre presencial para o enquadre eletrônico (e-setting).
A experimentação técnica e teórica de Ferenczi nos demonstra que a
análise trata da experiência traumática, como fator de mudanças estruturan88
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tes e desestruturantes. Em “Thalassa: uma teoria da genitalidade” (1924/1991),
Ferenczi especulativamente tentou demonstrar que o desenvolvimento humano é afetado por uma matriz composta por mudanças ambientais (geológicas,
climáticas), biológicas (genéticas, orgânicas) e psicológicas (erotismo, emocional), afetando o encontro intersubjetivo e o desenvolvimento psicoafetivo
da espécie e do espécime. Freud e Ferenczi colaboraram e também divergiram, principalmente sobre a ênfase do fator traumático no desenvolvimento
sexual infantil. Temas como o abuso sexual infantil, as neuroses de guerra e
a pandemia da gripe espanhola afetaram de forma definitiva o curso de suas
experiências e teorias.
Contudo, nem Freud nem Ferenczi, que morreu prematuramente, imaginariam o impacto progressivo que a 2ª Guerra e os desdobramentos tecnológicos provocariam. Entre os impactos, duas diásporas qualitativamente
diferentes se configuraram. A primeira diáspora após a 2ª Guerra foi geográfica, quantificável pela distância física e marcada pela reconstrução de centros
psicanalíticos que se disseminaram e ainda se disseminam através dos anos,
da Europa Central para o mundo, seguindo para as Américas, para a Ásia e
para a África (Goldfajn, 2012). O descentramento geográfico produziu também um descentramento teórico e linguístico, com uma coleção de distintos
pensadores psicanalíticos.
A pandemia atual marca a 2ª diáspora, em que, novamente, psicanalistas
migram para um novo domínio que não pode mais ser negado: o espaço virtual, com suas novas temporalidades. Somos transportados ao ciberespaço, com
uma temporalidade distinta, onde os processos transferenciais não se medem
mais pela hora de cinquenta minutos. Na primeira diáspora, as mudanças ocorreram durante anos de reconstrução e deslocamento. Na 2ª diáspora, a revolução ocorreu em um “clique” de um dia para o outro, de acordo com a progressão
do contágio viral pelo mundo.
Sem dúvida, a psicanálise mostra-se mais resiliente que seus pioneiros
poderiam imaginar. Mas sobreviveremos no pós-pandemia? E de que forma?
Seria essa rápida adaptação do enquadre presencial para o e-setting (enquadre
eletrônico) uma mudança criativa ou defensiva? Até onde se pode estirar o elástico sem provocar rupturas? Quais os desafios para a sensibilidade do analista,
para o tato, para o enquadre e para a metapsicologia?
Questões para uma análise terminável e interminável, presente hoje na
vida e no trabalho do psicanalista, em via de elaboração e ancorada na pesquisa
da técnica, que também nos faz pensar na validade de nossas teorias, instigan89

Nome do
Denise
Goldfajn
autor nome do autor

do-nos a produzir uma investigação coletiva em que prevaleçam a capacidade
de observação, o diálogo e a troca de impressões sensíveis entre colegas. Seguem algumas reflexões para esse diálogo.

Reflexões sobre o contexto sociocultural na pandemia
Em meio à pandêmica crise em que nos encontramos, exercitamos, na relação psicanalítica como em qualquer outra relação humana, a elasticidade como
forma de sobrevivência. Em face de adversidades, somos capazes de colaborar,
de criar e de nos adaptar. Mas somos também ambíguos:, frente à destrutividade de um vírus desconhecido, somos solidários, ao mesmo tempo em que
protegemos primeiro o que nos é mais caro, nossas famílias, nosso sustento,
nosso narcisismo. Assim, vamos ensaiando fazer o que fazíamos antes, mas de
forma adaptada, no interior de espaços que agora se separam apenas pelo hífen,
do home-office, em uma versão integrada de representações internas e externas
de onde espiamos atônitos às catástrofes político-sociais anteriormente anunciadas pelo mundo e especialmente em nosso país. Notícias de uma realidade
explosiva, em que o medo da morte e da perda de gente querida promove luto
e negação em um movimento de gangorra constante.
À sombra das novas rotinas, entre atendimentos on-line, busca por
notícias nas redes e comunicações por WhatsApp que se intensificam, recebo
um link de uma paciente que se descreve como uma legítima representante
da geração do milênio, aqueles que nasceram quando a internet já estava estabelecida e que se desenvolveram de forma fluida, em que o espaço digital faz
parte da mesma vitalidade orgânica, sem descontinuidade aparente: “Olha só
esse link, lembrei da nossa sessão hoje”.
Com o link, veio uma versão em vídeo da música “Nada será como antes”, epígrafe desse artigo, composta por Milton Nascimento e Ronaldo Bastos,
lançada pela primeira vez em 1972 em meio à ditadura militar, quando jovens e
militantes desapareciam ou eram exilados por razões políticas, drama retratado
na letra poética da música. Recebo na versão millenial, o que antes conhecia em
vinil (bolachas ou discos fonográficos). Penso que, tanto a “psicanálise do divã”,
como o vinil do disco “Club da Esquina” são artigos “retrô”, vestígios táteis de
tempos ancestrais.
No hoje de agora é só clicar no link, disponível a todos e em qualquer
lugar do seu ciberespaço, e assistir ao vídeo produzido pelo grupo chamado Coletivo Barbante, descrito como “um grupo que veio para amarrar as pontas mais
90
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distantes através da internet”2. Ao clicar no link do YouTube (Coletivo Barbante,
2020), assisto a uma coleção de jovens talentosos, reunindo mais de 50 artistas,
distribuídos em quatro países e por diversas cidades do Brasil, “amarrados”
em cuidadosa e elaborada edição e contidos em um videoclipe digital. A tela se
divide em espaços menores, que ora se multiplicam, ora se juntam em apenas
uma imagem, alternando o foco de vários rostos, para somente um rosto, ou
partes de rostos que revelam olhos ou bocas, ou pequenos detalhes dos mais
variados cenários, que de forma caleidoscópica se arranjam na pequena tela
que seguro em minhas mãos.
O vídeo, no celular que seguro em minhas mãos, compõe uma representação imagética forte e real da experiência caleidoscópica que vivemos,
unindo temporalidades e situações traumáticas distintas, em que jovens de
hoje cantam a música de jovens de antes, compondo um coro de representações de angústia que alinham exílio e distanciamento social, assassinatos por
diferenças políticas e por contágio viral. Imagens que reencenam as inquietações de uma realidade que, a todo o momento, nos faz murmurar “nada será
como antes,” entre vivências passadas, um presente fragmentado e um futuro
incerto. A reencenação do traumático toma novas formas em imagens digitais,
com corpos remotos que se espremem na telinha contida com resiliência poética e onírica que insiste em perseverar diante da destrutividade agressiva que
nos invade corpo e alma.
Em tempos de pandemia, o corpo cru é estranho e externo, quase tão irrepresentável como os estranhos cadáveres de vítimas cada vez mais anônimas.
Ameaçados estamos, ao mesmo tempo, pacientes e psicanalistas, que não se
resignam unicamente às relações digitais.
Na clínica nossa de cada dia, agora on-line, lidamos com pacientes novos
e antigos, desde pessoas anônimas a quem oferecemos escuta pelos serviços de
atendimento gratuito, alternados com pacientes de nossa clínica privada, pacientes de longa data e de datas recentes, encontrando com as histórias daqueles
que arriscam-se por juramento, cuidando de doentes, e outros que adoecem
severamente frente ao isolamento por se acompanharem mal de sua própria
presença. No mundo digital, a atividade na rede é viva e rica. Pobres são aqueles
que, excluídos da rede, existem única e exclusivamente através de seus corpos
onde habita o perigo.

2. Recuperado a partir de https://www.facebook.com/coletivobarbante/
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O isolamento social ao qual nos confinamos em tempos pandêmicos escancara o que a revolução digital já vinha cegando por claridade em demasia.
Tudo aquilo que conhecíamos antes como relações de trabalho, relações sociais, relações familiares, está afetado catastroficamente. Como praticantes da
psicanálise, em tempos de pandemia, acompanhamos os desdobramentos da
vida on-line e de nossa elasticidade técnica. O que conhecíamos antes como
desenvolvimento sexual, agora se ordena em uma sensorialidade alternativa,
aquela nas pontas dos dedos, na retransmissão da voz, nos confins dos ouvidos,
em palavras e imagens que se congelam na tela.

Reflexões sobre a clínica na pandemia
O bonito presente em forma de arte enviado pela paciente, legítima representante da evolução de um milênio, é a ligação que provocou em mim a elaboração
do momento político-social, por um lado, e, por outro, me faz consciente da
onipresença transferencial de meu encontro com os pacientes que segue reverberando. Como explicar a potência transferencial dessas pequenas interseções
virtuais que nos aproximam de nossos pacientes? O que fazer com os links enviados, abrindo a qualquer momento as janelas transferenciais e relacionais que
unem inexoravelmente nossa análise própria e a análise apropriada do paciente?
O link-barbante me faz conectar o contexto traumático e social da pandemia com as vicissitudes do e-setting, ou enquadre analítico eletrônico, em que
os processos transferenciais nos chegam digitalmente, em um jogo de paradoxos, como sugerido por Goldfajn (2011), entre o analista presente e as figuras
parentais ausentes; e o analista ausente que se transforma também em fantasia
objetalizada do paciente. O envio do link, ilustra esse jogo de comunicação paradoxal, e é compreendido por mim como elemento simbólico de nossa ligação.
O mensagem enviada por whatsapp é lida por mim como: “lembrei de nosso
encontro, o encontro permaneceu comigo, achei que você ia gostar do presente,
e assim continuo presente para você mesmo estando ausente,” apontando para
comunicações paradoxais.
A mesma paciente, comigo presente na sessão on-line, me conta ter “maratoneado” a série “Família Soprano” durante o fim de semana. Segundo ela, foi
“o melhor programa da pandemia”, pois a série é um produto cultural histórico,
“o protótipo de todas as séries de streaming que vieram depois”. A paciente diz ter
me achado “incrivelmente parecida” com a personagem da psicanalista na série, a
psiquiatra Dra. Melfi. Ela diz: “Você é muito parecida mesmo, naquilo que diz pra
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mim, na forma de dizer, no jeito de vestir e falar. E isso é um elogio! Ela é a melhor
personagem da série... e os diálogos com Tony Soprano? São espetaculares!”3.
Tony Soprano é o protagonista da série, um mafioso e assassino que vive
com a família em Nova Jersey e procura ajuda da Dra. Melfi por apresentar
sintomas de pânico que o inviabilizam de matar, quando preciso. Sem poder
matar, Tony fica vulnerável e corre perigo, tem sua autoridade, sua família e sua
vida postas em risco. A personagem Dra. Melfi e Tony Soprano vivem interseções entre a clínica e a vida real. Ocorre lembrar que, na série, a Dra. Melfi vive
com medo de ser assassinada por mafiosos e chega a ser violada, dramas que
aproximam e distanciam o par analítico imaginado no drama, em interseções
entre as relações transferenciais que extrapolam de forma traumática e farsesca
a vida dos dois personagens.
Também no encontro com minha paciente, vivemos interseções mútuas
em função da pandemia que, pela força dramática da realidade, adentram o
processo transferencial e, nesse caso, revelam o medo declarado da paciente que
eu me contamine e morra, bem como suas fantasias sádicas das quais se defende, me enviando links poéticos, lembrando amorosamente de mim.
As considerações são múltiplas, dentro do material da paciente e também em comunicações inconscientes, pois conheço e sou fã da Dra. Melfi desde
que ela surgiu nos anos 1990. Dra. Melfi foi, inclusive, agraciada com prêmio de
psicanalista de destaque pela Associação Psicanalítica Americana, mesmo não
sendo psicanalista (Boxer, 2001). Um prêmio de reconhecimento à atriz que
tornou psicanalistas e seu ofício em personagens populares na cultura americana dos anos 1990.
Surpreende que a música escolhida e enviada no link, e a série “prototípica”, sejam bastante significativas em meu repertório afetivo. Correspondem a
referências de um tempo que não pertencem à geração da paciente, são renovações (revivals) culturais do meu tempo e que revelam uma busca sensível e
inconsciente de estarmos mais próximas, justamente quando estamos mais distantes fisicamente, encenando os vínculos prototípicos relacionais, com marcas
transferenciais que extrapolam o limite de nossas sessões. São escolhas significativas frente aos sintomas de pânico que se acirram e que a paciente desenvolve, contando sobre seus medos exacerbados de que sua mãe e a analista possam

3. Para mais informações sobre a serie, ver: https://www.huffpostbrasil.com/entry/familia-sopranotv_br_5c37a242e4b045f6768a331a
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se contaminar com o vírus e morrer, uma experiência especialmente aterradora
para essa paciente, que encontrou o pai morto, sem antecedentes de doença
conhecida, vítima de morte súbita, no final da adolescência, propiciando sua
busca por análise e seu encontro comigo.
Assim, buscamos, como psicanalistas praticantes, fazer sentido do que
está ao nosso redor, justapondo realidade e fantasia, observando os excessos
simbólicos que buscam frestas de elaboração. O novo meio de encontro, a nova
linguagem digital e o novo vírus são elementos estranhos que suscitam nossos processos elaborativos, alinhando estados de estranhamento e de entranhamento de forma paradoxal. Ao mesmo tempo em que nos surpreendemos
com o que não conhecemos, tentamos elaborar internamente o que percebemos, usando os recursos internos para processar impressões sensíveis, atentos a
como essas experiências nos adentram, mediando a comunicação intersubjetiva com o mundo externo e interno.
Vivemos, portanto, tempos de estranhamentos e estados de entranhamento (indiferenciação entre um e outro), um termo inspirado pelo livro de
Almeida Prado (1988) sobre os processos primitivos envolvidos na formação e
no contato com o narcisismo do analista e de seu paciente. Nossos ajustes internos para o enquadre eletrônico revelam também a forma com que cada um se
relaciona com o seu próprio narcisismo ou como nos diferenciamos do meio e
do outro. Entranhamo-nos em estados de nós mesmos que se entrecruzam e se
misturam com os do paciente, buscando sentidos por vir.

Adaptação da técnica e vida digital:
que notícias me dão de você?
Em tempos de pandemia, surgem os mais variados encontros eletrônicos. A era
da “lives” nos acomete como prova de nossa capacidade de adaptação. As transmissões em tempo real proliferam como encontros em que nos mostramos
vivos em busca de formas de “com-versar”, uma forma de debate e troca de experiências em que o debate e a conversa são substituídos por uma “com-versa”,
conjunto de falas que se revezam, uma apresentação limitada de palavras e pensamentos que nem sempre conseguem traduzir uma conversa informal, com
debates limitados quando a interatividade estava por se desenvolver, marcada
por limites pré-estabelecidos de tempo ou conexão. Parece que a vida on-line é
marcada por cortes, em que somos inevitavelmente convocados a implementar
a elaboração em estados de nós mesmos, pós-encontro marcado.
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Em um desses encontros, promovido pelo Grupo Brasileiro de Pesquisas
Sándor Ferenczi (GBPSF, 2020), tive o prazer de compartilhar esse espaço eletrônico e vivo e discutir algumas reflexões com o colega Fabio Belo, nesse novo
fórum de pesquisa. Fabio Belo é professor universitário e psicanalista, autor do
livro “Clínica psicanalítica on-line” (2020), escrito em tempos pré-pandêmicos
e lançado no início da pandemia.
No livro, Belo faz uma pesquisa detalhada sobre o surgimento das modificações técnicas e do setting usadas na psicanálise on-line. O autor começa por
estabelecer um contexto histórico importante: no campo psicanalítico, as modificações na técnica e a diversidade de enquadres não são novidade. Por exemplo, Ferenczi escreveu sobre a elasticidade, observando a tração e a retração na
relação com o paciente; e Winnicott escreveu sobre a adaptação ao tempo e ao
ritmo na clínica com pacientes identificados e descritos por diversos autores
como percursos analíticos complexos. São pacientes com apresentações clínicas semelhantes e descritos com diferentes nomes na literatura psicanalítica,
tais como “pacientes difíceis” (Ferenczi), “borderlines” (Winnicott), “narcísicos”
(Kohut), “não-neuróticos” (Green) e de “difícil acesso” (Joseph). Em geral, esses
pacientes apresentam grande sofrimento, em que predominam os estados de
angústia, apresentações comportamentais fragmentadas, dificuldade na comunicação verbal e no contato afetivo, que são re-vividas transferencialmente na
relação analítica. Tanto Ferenczi como Winnicott, estabelecem que, se o paciente se apresenta descontínuo e fragmentado, é provável que tenha vivido em ambientes onde os cuidados necessários ao amadurecimento não foram suficientes e, por isso, cabe ao psicanalista fazer ajustes para acolher o paciente, esperar,
suportar, evitar as interpretações formais e favorecer a construção de vias de
acesso possíveis. Assim, adaptações técnicas se fazem necessárias, dependendo
da apresentação clínica do paciente.
Quanto à diversidade de enquadres, sabemos que, pelo menos nos últimos vinte anos, o enquadre eletrônico vem sendo discutido na literatura psicanalítica com alternativa ao ideal de enquadre, havendo também modificações
descritas na frequência das sessões, na duração de cada sessão e no lugar físico
do encontro analítico. “Psicanálise on-line”, “Skype-análise”, “ciberanálise” e “teleterapia”, são nomes citados que se juntam às formas de análise à distância
por cartas e por telefone, descritas ocasionalmente na literatura psicanalítica.
É conhecida de longa data também a “análise condensada” (shuttle analysis),
quando paciente e analista se encontram com grande frequência por períodos
intermitentes, usada desde o princípio da psicanálise, especialmente na prepa95
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ração de analistas distantes geograficamente dos centros de formação e de seus
psicanalistas, que representam formas de enquadres adaptados recorrentes,
ajustados de acordo com a demanda de análise (Goldfajn, 2011).
Belo (2020) destaca que, embora os enquadres modificados no atendimento a pacientes graves e a adaptação para enquadres eletrônicos não sejam
historicamente novos, podem parecer surpreendentes, porque são considerados
menos nobres e vistos com desconfiança em sua eficácia terapêutica pelo próprios analistas que, diante de mudanças em suas idealizações do processo analítico, temem que as adaptações deformem e danifiquem o dispositivo psicanalítico.
Podemos pensar que, quanto mais seguimos nossos manuais, favorecendo uma imitação ritualizada e constante do encontro analítico, nos afastamos
da origem de como esses dispositivos se constituíram, evitando questionar rotinas e liturgias, repetindo sem refletir sobre o sentido que têm. Sendo assim, os
ajustes recentes da técnica e do enquadre, vividos de forma maciça por tantos
analistas e seus analisandos durante o distanciamento social na pandemia, nos
convocam a um experimento futurista, que é, ao mesmo tempo, um retorno à
origem para testar a eficácia de nossas ferramentas e nossa técnica. O psicanalista atua então como um pesquisador de topografias: quanto mais difícil e
íngreme for o terreno, maior será a dificuldade para firmar seus instrumentos
e coletar as impressões necessárias para fazer funcionar a análise. Freud chamou esse instrumento sensível, no início da psicanálise que inventou, de “órgão
receptor” (1912/1969). Mais tarde, Ferenczi juntou a isso a necessidade de o
analista elaborar suas próprias interferências em relação ao material do paciente a partir da contratransferência, mas lhe transcendendo, com atenção para o
processo de metapsicologia interna do analista (1928/2011). Enquanto Freud
enfatizava o caráter de observação unilateral do psicanalista para o paciente,
Ferenczi estende a observação participativa e elástica à dupla.
Para muitos autores, a característica de suportar as mudanças elásticas
e adaptativas dependerá justamente do instrumental que Green (Urribarri &
Berliner, 2012) denominou de “enquadre interno do analista”, sua capacidade
resiliente de suportar as mudanças e manter certa constância no encontro analítico, a capacidade de pensar clinicamente quando o enquadre clássico não
é possível. Ferenczi usou a imagem de um brinquedo de João-bobo/teimoso
que recebe tapas e empurrões e retorna inteiro e indestrutível ao mesmo lugar.
Winnicott (1945/2000) descreve a capacidade de o bebê observar a sobrevivência da mãe-objeto a seus ataques fantásticos, experimentando alívio libertador,
percebendo no outro sua própria capacidade de existir.
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Portanto, nosso analista-topógrafo manteria seu enquadre interno garantindo o equilíbrio e o balanço de seus instrumentos, funcionando em qualquer tipo de solo, desde que estivessem internalizados dentro dele. São imagens
que reproduzem a ideia de um analista ideal, que sobrevive a qualquer tipo de
choque e me fazem indagar: assim como há análises mais nobres que outras,
haveria psicanalistas mais nobres também? Aqueles que têm sempre controle
de sua análise própria, independente do solo em que estejam? Diante da situação catastrófica que vivemos devido à Covid-19, seria a ideia de enquadre
interno do analista mais uma idealização necessária?
Proponho pensar sobre isso à partir de desdobramentos presentes na experiência próxima que vivemos com nossos pacientes em tempos de Covid-19,
destacando dois aspectos, como elementos da metapsicologia do analista, predominantes na matriz relacional que compartilhamos com nossos pacientes.
O primeiro sobre a horizontalidade da experiência coletiva que vivemos e o
segundo sobre nossa existência no mundo digital, que impacta as configurações
relacionais, aumentando nosso contato com nossos estados de entranhamento.
Um nome estranho para tempos estranhos, um paradoxo estranhamento/entranhamento produzido pela distopia, em um constante deslize entre estados
de estranhamento e de entranhamento.

Sobre a horizontalidade da experiência coletiva
e o estranhamento
Do dia para a noite fomos confinados à existência on-line. Analistas e pacientes
vivendo o que a psicanalista Yolanda Gampel (2016) chamou de “desmoronamento das paredes do consultório”: é como se paciente e analista tivessem que,
juntos, olhar para a realidade catastrófica que ocorre no aqui e agora, o medo
da destrutividade e a pré-ocupação com a morte, o que nós, por aqui no Brasil,
chamamos de “cair na real”. Gampel tinha em mente situações de guerra, civil e
política, alinhando a experiência clínica e a pessoal, ao tratar de sobreviventes
do holocausto e seus descendentes, uma vez que ela mesma também se incluía
no mesmo país em guerra, Israel, e no mesmo grupo de descendentes de sobreviventes do holocausto.
São considerações sobre a dor social, vivida nas relações transferenciais,
transpostas do passado, mas sem a distância entre o antes e o depois, de forma
mútua e horizontal. Mudanças catastróficas de contexto que atingem a dupla ao
mesmo tempo, como o ar externo que atinge o par quando a parede do consul97
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tório desmorona. A vivência horizontal de atravessamento do impacto ambiente,
concomitantemente atinge um e outro, estimulando a capacidade elaborativa.
A noção de aparelho receptor (aparelho motor e psíquico) denota nossa
susceptibilidade a estímulos de distintas fontes – internas, externas, intersubjetivas. Como consequência do impacto, notamos que as emoções são descritas
de forma mais vívidas, os sonhos e devaneios são frequentes, pela necessidade
de elaborar as impressões sensíveis que se traduzem e se transmitem intersubjetivamente, como no caso das percepções de minha paciente sobre as referências
temporais de meu repertório cultural captadas por ela.
Assim, o impacto de viver experiências horizontais que nos atravessam
na pandemia com nossos pacientes, nos oferece a oportunidade de melhor
compreender os processos de regulação mútua no convívio comunitário e intersubjetivo ou como processamos internamente essas afetações através de estados de entranhamento.

Sobre os estados de entranhamento
Vamos falar de “cair na real” – o “real” da vez refere-se à oscilação de dois extremos: por um lado, a sombra de um perigo iminente, medo e luto, fim da existência, em todo lugar e a todo momento trazida por um vírus que é real; por outro,
a sobrevida, que significa uma imersão total em um tipo de existência que ainda
não compreendemos bem, apesar de já estar presente, que é a nossa vida digital.
Com quem conversamos quando conversamos digitalmente com alguém, por
WhatsApp, por exemplo? Na conversa de WhatsApp falamos com um outro ou
com uma versão de um alguém projetada em nossas telas mentais? Somos os
mesmos pessoalmente e digitalmente?
Vivemos digitalmente como se nosso aparelho receptor fosse forçado a
rodar um software muito extenso, onde todo um arquivo de interações físicas
e corporais tivesse que ser processado muito rapidamente para encontrar uma
forma ou imagem, como se fossem pixels sensórios em busca de configuração.
Estes são os elementos cibernéticos da vida digital que usamos para figurar nossas experiências emocionais. Na vida digital, estamos presentes, mas de forma
vestigial. Com o corpo latente, as configurações relacionais sofrem alterações.
Com o repertório de canais de excitação corporal e ambiental limitado
pelo distanciamento, provocado pelo medo persecutório de ameaça à existência, as fantasias sobre a presença e a ausência do outro se alteram, buscam
caminhos internos, parecendo se voltar para as reminiscências e os pixels sen98
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sórios que já experimentamos na relação com nossos estados primitivos de
mente. Nestes, o medo de destruição tem sua fonte multifacetada, de modo
que ameaças externas e internas se mesclam, sem diferenciação entre o eu e
o outro, em uma relação de entranhamento. Em termos operacionais, isso é
bem cansativo, como temos experimentado, pois temos que perceber em nossos pacientes o que antes percebíamos, mas por canais externos reduzidos e
pelos internos amplificados.
Em termos técnicos para os psicanalistas, o contato digital, em que o corpo é vestigial, nos faz acionar estados de entranhamento. Como já mencionado,
o uso do termo “estados de entranhamento” é inspirado no livro “Narcisismo e
estados de entranhamento” (1988), de Almeida Prado. No livro, o autor faz um
percurso histórico-conceitual entre as teorias de Freud, Klein, Bion e Kohut,
estudando o narcisismo e sua formação interna, propondo o termo “estados
de entranhamento” como resultado da experiência de contato vincular com o
outro e, ao mesmo tempo, consigo mesmo, marcado por indiferenciação entre
o eu e o outro, em que o eu se entranha na impressão de ser outro e o outro
é vivido como eu, promovendo identificações projetivas maciças, compondo
um estado psicopatológico extenso que impede o processo de simbolização.
Muito embora o autor descreva esse estado como um estado primário e psicótico de funcionamento mental, em que não é possível diferenciar-se do outro
de quem se vive entranhado, me parece que, metapsicologicamente, podemos
pensar esse estado relacional entranhado como um estado mental/corporal que
se modifica na vida digital, principalmente quando somos privados de canais
sensórios. Ampliamos nossa capacidade alucinatória para ajustar a capacidade
simbólica frente ao repertório limitado para registrar experiências novas e estranhas que estamos vivendo.
Almeida Prado, em seu texto, não cita nenhuma ideia de Sándor Ferenczi, mas creio que algumas das ideias de Ferenczi sobre processo dual e
mútuo poderiam ser aplicadas na vivência do paradoxo estranhamento-entranhamento, pensando especificamente na experiência de mutualidade que
Ferenczi tentou implementar. Por considerar a técnica de análise mútua, ainda
que não tenha sido bem sucedida, Ferenczi parece ter acertado que a análise
afeta o par de forma mútua, mas desconsiderou que esse impacto é elaborado
por cada um de acordo com sua própria condição de entrar em contato com
estados de entranhamento.
Os estados de entranhamento, como descrição fenomenológica, dizem
respeito a como vivemos grandes doses de angústia, de acordo com o repertório
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narcísico de cada um, compostos por registros de estados de angústia e acolhimento e provocados por experiências de estranhamento e entranhamento,
que são vividas por cada um diferentemente. Por exemplo, durante a pandemia
vivemos com nossos pacientes nossos próprios processos de entranhamento ao
tentar nos ajustar muito rapidamente ao enquadre eletrônico, adequando nossas percepções do paciente e de nós mesmos simultaneamente nesse processo.
As tentativas de conter as interferências eletrônicas, as experiências de compartilhar a todo o momento nossa afirmação de sobrevivência são expressas por
checagens constantes de um e de outro que ocorrem durante a sessão, como,
por exemplo: “você está aí?”, “você está ouvindo?”, “a conexão está ruim”.
São representações superficiais dessas marcas que encenam vivências
primitivas de rupturas relacionais e angústia de isolamento, ativando fantasias
da presença ou da ausência do outro, e regulando a experiência de confiança de
que o outro irá sobreviver ao impacto do que eu ou o mundo possa produzir. A
linguagem torna-se mais condensada, os silêncios são vividos a todo instante
como possibilidades de quebra de conexão e de isolamento, e a falha da presença do outro provoca teorias persecutórias similares a estados de entranhamento, em que os estados de eu e de outro se confundem e se entranham. Assim,
nos enchemos da nossa presença e nos enchemos da ausência do outro, como
na tela onde vemos o paciente e a nós mesmos ao mesmo tempo.
As recomendações de cuidado a todo o momento expressas, no término das sessões – “cuide-se”, “tome cuidado”, “previna-se” –, expressões da
prevenção relativas à Covid-19, nos remetem também aos cuidados primários
e às fantasias que surgem do contato corporal com o cuidador. Estas oscilam
entre sucessos e fracassos de sentir a presença do outro que cuida, bem como
em fantasias onipotentes de que o vírus mata por descuido, encenando vivências e fantasias primitivas que se mesclam e tornam-se constitutivas de nosso
psiquismo em emergências e submergências que se alternam freneticamente
em tempos traumáticos.

O setting eletrônico na pandemia
Nos dias atuais, o psicanalista se senta diante de uma tela e, através dela, se
encontra com a imagem eletrônica de seu paciente e com a imagem eletrônica
de si mesmo no canto da mesma tela. Imagem icônica que substitui o divã
de outrora na sala de análise, em suas mais variadas modificações. Usando
a imagem dupla, analista e analisando, observam um ao outro e a si mesmos
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concomitantemente, encontrando ao mesmo tempo a alteridade do analisando e a estranha alteridade de nossa própria imagem. Em frente a imagens
múltiplas, o psicanalista divide seu olhar e sua escuta entre o paciente, transplantado tecnologicamente pela imagem e pelo som, e sua imagem refletida
no canto da tela, trabalhando através de um “software”, ao mesmo tempo eletrônico e psicanalítico, fazendo rodar o programa transferencial, sensível à
imaginação e à auto-observação.
Para alguns psicanalistas, desligar a câmera é necessário, pois a estimulação da imagem e da voz é intensa, ver-se e escutar-se traz ruído à capacidade
de reverie ou elaboração interna, marcando assim um processo de diferenciação do analista que, a partir do contato com seus estados de entranhamento,
consegue estabelecer fronteiras necessárias para seu o funcionamento psíquico.
Mas, para alguns pacientes, ver o psicanalista é preciso e requer ajustes da parte
do psicanalista. São modulações do enquadre similares a deitar-se ou não no
divã, atender face-a-face, marcadores do enquadre que afetam a sensibilidade
do analista e sua forma de trabalho durante a sessão com seu paciente.
No enquadre eletrônico há elementos físicos excluídos: olfato, movimentação gestual, espasmos corporais, respiratórios, estomacais, vocais que
são menos perceptíveis. Outros elementos são incluídos: ruídos mecânicos,
ecos, transmissão entrecortada da imagem e da voz, congelamentos, preocupações com a conexão, variações de espaço privado do paciente e do psicanalista. São significativas também as escolhas do paciente e do analista
para encontrar ou não encontrar um ambiente reservado para que as sessões
aconteçam ou a portabilidade desse espaço, que, de uma sessão para a outra,
pode variar geograficamente, em flutuações que desafiam os ajustes de constância e do ritmo dos estados narcísicos primitivos. Cada par vai ajustando
seu instrumental e encenando os modos como se relacionam com o outro em
si mesmo, formas de expressar o contato com o próprio narcisismo e com o
narcisismo do outro.
Ainda é difícil precisar em que medida a tecnologia representa e afeta as variações sensíveis de nossa percepção e a comunicação inconsciente,
mas certamente esses aspectos do contato consigo próprio e com o outro
influenciam as fantasias de isolamento, compartilhamento e negação de interferências (crer que a análise continua fluentemente com o paciente, apesar
das flutuações externas) que afetam o encontro analítico e merecem atenção
do analista em sua metapsicologia, acionando processos como a alucinação,
a elaboração e o onirismo.
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Assim, vamos esticando nossa técnica ao mesmo tempo em que percebemos, consciente e inconscientemente, que encurtamos certos aspectos sensíveis. Mesmo na época de Freud, a metáfora tecnológica já estava presente, mostrando as implicações de pensar em próteses como extensões corporais para
a difusão da comunicação inconsciente. Em 1912, o telefone era a tecnologia
moderna da vez e da voz. Assim, Freud ensinava ao psicanalista aspirante:
Ele deve direcionar ao Inconsciente emissor do doente o seu próprio Inconsciente como órgão receptor, colocar-se para o analisante como o receptor do telefone
se coloca para o transmissor. Como o receptor transforma as oscilações elétricas
das ondas sonoras recebidas novamente em ondas sonoras, assim o inconsciente do
médico está capacitado a, desde os derivados do inconsciente a ele comunicados,
reconstruir [wiederherzustellen] esse inconsciente que determinou as ocorrências
[Einfälle] do paciente. (Freud, 1912/1969, p. 381)

Para Freud, as impressões sensíveis, metaforizadas por ondas sonoras, são captadas e se materializam por reconstrução simbólica, e são recolocadas em palavras e comunicadas de alguma forma verbal (ou não) ao paciente. Em tempos
de wi-fi, parecem-nos até proféticos os conselhos iniciais de Freud, que não
imaginaria o poder que as redes assumiriam como metáforas mais potentes de
transmissões psíquicas e inconscientes.
Hoje, atendemos como podemos, suportando olhar o paciente e, ao
mesmo tempo, olhando a imagem de nós mesmos refletidas na tela de nossos
aparelhos e aparatos, testando diferentes tipos de conexões. Links, conexões, cliques, telas, algoritmos (algum ritmo) e softwares são os novos clichês, saturados
de resíduos e memórias que, como alertava Bion (1967/1990), circulam freneticamente na mente dos analistas em transbordamentos simbólicos, justapondo-se e fragmentando-se em interpretações que, de tão multifacetadas, podem
tornar-se próteses artificiais com sentidos rasos e de pouca eficácia terapêutica,
quando não se ancoram no jogo relacional mais denso.
Afinal, em tempos de pandemia, permanecer conectado significa estar
vitalizado, o que, emergencialmente, torna-se mais importante do que identificar e nomear as idiossincrasias do inconsciente do analisando. Proponho que,
através do processo de elaboração da experiência paradoxal de estranhamento
e entranhamento, seja possível fabricar o enquadre eletrônico, que se materializa oferecendo a oportunidade de entender as manifestações inconscientes
que são produzidas no campo transferencial.
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Em tempos de ruptura e crise, como a virada do Covid-19, criam-se
oportunidades para elaborar nossa existência e suas derivações relacionais
para o desenvolvimento humano. É tarefa do psicanalista, a partir do acesso
ao seu aparato sensível, observar, ousar pensar e dialogar sobre as mudanças e
adaptações que incidem sobre nossa matriz relacional, elaborando o que entendíamos antes como teoria e prática, para sobreviver entre as continuidades
e descontinuidades que nos atingem a todos ao mesmo tempo, especialmente
na vida que insiste em seguir, digitalmente. Um diálogo que precisa seguir em
todas as direções possíveis.

When nothing will be as before:
the elasticity of psychoanalytic technique in times of Covid-19 times
ABSTRACT The Covid-19 turn confined all psychoanalysts and their analysands to online

connections in one click, forcing psychoanalysts to elaborate a dystopian reality. In this article,
the elasticity of the technique and the adaptation to the e-setting are considered critical
elements of exploring cultural issues and the clinical practice while facing social distancing and
the immersion in digital life. The author proposes the paradox of estrangement/entanglement
as one aspect of the relational matrix to understand the emotional experience in this time of
turmoil. The concepts of horizontality and entanglement states are proposed as elements for
the analyst’s metapsychology in online care.
KEYWORDS elasticity of the technique, adaptation of the framework, pandemic, strangeness,

entanglement

Cuando nada será como antes:
la elasticidad de la técnica psicoanalítica en tiempos de Covid-19
RESUMEN La virada de Covid-19 confinó, en un clic, a todos los psicoanalistas y sus analisandos

a conexiones on-line, lo que obligó a los psicoanalistas a elaborar una realidad distópica. En
este artículo se resalta la elasticidad de la técnica y la adaptación del encuadre como elementos
críticos que permitieron la continuidad de la clínica psicoanalítica afectada por la distancia
social y la inmersión en la vida digital. Reflexionando sobre el contexto cultural y la práctica
clínica del e-setting, la autora propone la paradoja de la extrañeza/atrincheramiento como un
aspecto de la matriz relacional para comprender la experiencia emocional en este momento de
turbulencia. Los conceptos de horizontalidad y estados de atrincheramiento se proponen como
elementos para pensar la metapsicología del analista en la atención en línea.
PALABRAS-CLAVE elasticidad de la técnica, adaptación del encuadre, pandemia, extrañeza,

atrincheramiento
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Reflexões sobre o atendimento remoto
de crianças durante a pandemia
Diana Dadoorian1

RESUMO No início da pandemia de COVID-19, observou-se, dentre os psicanalistas

que atendem crianças, dúvidas quanto à possibilidade do atendimento
psicanalítico da criança na modalidade remota. A partir da experiência clínica
desenvolvida nesta modalidade de atendimento, demonstra-se a possibilidade de
realização do atendimento remoto psicanalítico com crianças, tendo como eixo
de reflexão a questão da transferência. Trata-se de uma modalidade inovadora de
atendimento que foi impulsionada pela pandemia e que tende a permanecer como
uma alternativa de atendimento psicanalítico no futuro.
PALAVRAS-CHAVE psicanálise da criança; pandemia; atendimento remoto;

transferência.

Nosso conhecimento não era de estudar em livros.
Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros sentidos.
Seria um saber primordial?
Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor
E não por sintaxe
A gente queira o arpejo. O canto. O gorjeio das palavras...
Menino do mato
Manoel de Barros

1. Psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Coordenadora do curso de
especialização em psiquiatria e psicanálise com crianças e adolescentes do Instituto de Psiquiatria da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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A pandemia de COVID-19 surpreendeu a todos nós. Trata-se de um grave problema sanitário mundial, cuja principal forma de prevenção é o confinamento. Passado esse momento inicial de assombro que essa situação inesperada nos colocou, tentamos construir formas alternativas de prosseguir, de certa
forma, a nossa vida e o nosso trabalho. Nesse sentido, a tecnologia através da
internet foi uma grande aliada.
Para nós, psicanalistas, foi possível continuar a realizar o nosso ofício
na modalidade remota, modalidade de atendimento, inclusive, já existente
anteriormente, mas que, com a pandemia, se intensificou e se mostrou, em
muitos casos, como a única possibilidade de atendimento.
De uma forma geral, para os analistas que atendem adultos, e mesmo aqueles que atendem pacientes adolescentes, o atendimento remoto foi imediatamente
pensado como uma alternativa para a continuação do seu trabalho nesse momento tão excepcional, mesmo sendo algo novo para a maioria dos profissionais.
No entanto, foi comum observar dentre os psicanalistas que atendem
crianças que muitos deles demonstraram dúvidas e incertezas quanto à possibilidade do atendimento psicanalítico da criança nesta modalidade. Em geral,
as crianças foram as últimas a poderem realizar este tipo de atendimento, algumas, inclusive, tiveram seu tratamento interrompido. Era comum ouvir frases
como, por exemplo: “não será possível desenvolver o brincar com as crianças de
forma remota”, ou ainda, “a criança não vai sustentar o vínculo com o analista
no atendimento remoto”. A questão que se colocou com relação ao atendimento remoto de crianças se referiu, sobretudo, a dúvidas quanto à possibilidade de
se produzir as transferências neste enquadre.
Certamente, para a criança, devido às características do seu desenvolvimento infantil, que colocam no centro do trabalho com elas a linguagem pré-verbal, de fato se trata de uma situação que exige trabalho diferenciado e reflexão sobre esse novo enquadre, sendo, entretanto, importante estender também
a elas esta modalidade de tratamento.
As nossas crianças, sobretudo aquelas com patologias mentais mais complexas, foram seriamente atingidas por esta pandemia. O confinamento imposto
dificultou a continuação dos seus atendimentos de forma presencial, além de
afastá-las da interação social com seus amigos e professores, aspectos importantes para o seu pleno desenvolvimento emocional. Nesse sentido, cabe a nós, psicanalistas, lhes oferecer alternativas de atendimento e novos espaços de acolhimento para o seu mal-estar psíquico neste momento de exceção. E a psicanálise
demonstra ser um potente instrumento na construção desses novos caminhos.
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Com base na minha experiência clínica durante a pandemia, desenvolvo
neste trabalho a hipótese de que as crianças, assim como os adultos, podem
realizar seu tratamento psicanalítico na modalidade remota, tendo como eixo
de análise o conceito de transferência, elemento princeps do tratamento psicanalítico, o qual também é produzido nesta modalidade de atendimento.

Em prol do atendimento remoto com crianças
Lannes (2010), ao escrever sobre o trabalho do psicanalista além dos muros,
cita Winnicott e aponta a importância que este dava à liberdade de pensar do
analista. Para este autor, acolher uma nova demanda não desfigura o campo da
psicanálise, já que as mudanças na prática experiencial é o que nos possibilita
repensar as implicações teóricas e técnicas envolvidas na situação clínica.
Nesse sentido, o ineditismo da pandemia do COVID-19 convocou os
psicanalistas a se adaptarem a uma nova realidade, de forma a poder continuar
oferecendo um espaço de escuta ao sofrimento psíquico do seu paciente. Neste
contexto, a criatividade e a inventividade do analista entraram em cena, o que,
no nosso caso, se materializou através da modalidade de atendimento remoto
com as crianças, impulsionando o psicanalista a experimentar esta forma de
atendimento, assim como a refletir sobre suas especificidades nesta faixa etária.
A minha experiência como psicanalista de crianças atendendo de forma
remota casos de complexidades variadas durante a pandemia, além do trabalho
como supervisora clínica do ambulatório público infanto-juvenil do Instituto
de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde o atendimento
remoto de crianças e adolescentes foi iniciado durante a pandemia, me demonstrou ser possível o atendimento psicanalítico de crianças nesta modalidade.
Esta experiência tem como elemento central a liberdade de pensar do
analista, como aprendemos com Freud, e como expressada também por Winnicott, apoiada na sua crença na potência do arcabouço teórico-clínico psicanalítico, que impulsiona o analista a expandir a técnica psicanalítica para além
do setting tradicional, entre quatro paredes. A isso, se soma o desejo do paciente
na realização do seu tratamento, uma aposta na eficácia deste método clínico, o
que faz com que ele adira ao tratamento e ofereça ao seu analista os elementos
necessários para o desenvolvimento da cena transferencial, aspecto central do
tratamento psicanalítico.
Concordo com Aberastury (1992), quando ela diz que as crianças, desde
a primeira entrevista, demonstram que sabem que estão enfermas e compreen109

Nome Dadoorian
Diana
do autor nome do autor

dem e aceitam o tratamento. Esta autora, a partir da técnica do brincar, constatou que a criança transmite ao analista, na primeira entrevista, a sua fantasia
inconsciente sobre a sua enfermidade e sua cura.
Tal fato é amplamente observado na nossa clínica, sobretudo durante
a pandemia, através do desejo das crianças em continuarem o seu tratamento de forma remota. Nesse sentido, trago a fala de uma paciente que atendo,
uma menina de seis anos, que, quando se inicia o isolamento social, diz para
sua mãe que quer brincar com a Diana pelo computador. Ou uma paciente de
nove anos que, no primeiro dia do seu atendimento à distância, abre um lindo
sorriso ao me ver na sua tela, o que me surpreendeu, e então compreendi que,
ao me ver através do seu computador, ela se sentiu reconfortada e até aliviada,
pois entendeu que seu tratamento psicanalítico iria prosseguir. Ou ainda, um
menino de sete anos, que sempre antes de sua sessão me envia uma mensagem,
para dizer que já está me aguardando para iniciar o seu atendimento remoto.
Por outro lado, no início da pandemia, uma paciente adulta me diz que não
quer fazer sua sessão na modalidade remota, pois não se sente confortável para
conversar desta forma. Os atendimentos remotos também envolvem uma série
de questões, que se situam para além da idade cronológica, as quais se referem
a aspectos subjetivos e da história pessoal de cada sujeito, em que o desejo de se
tratar também é determinante. E essas crianças demonstraram seu desejo em
continuar sua análise na modalidade remota.
Esta questão nos direciona para um elemento chave do dispositivo analítico, isto é, a questão do vínculo. As crianças, ao manifestarem seu desejo
em realizar seu tratamento de forma remota, parecem pontuar que a questão
central no atendimento, seja ele presencial ou remoto, é a relação, o vínculo
paciente-analista.
As pesquisas sobre o desenvolvimento psíquico das crianças confirmaram a importância da experiência que a criança tem do mundo que a cerca, e
isso desde o seu nascimento, assim como as relações que se estabelecem entre
a criança e o seu ambiente, mostrando a influência dominante deste. Tanto a
psicanálise, quanto o estudo das interações precoces pais-bebê, apontam um
ponto em comum: a necessidade, para a criança, de estar em relação com um
ambiente humano, interação física expressa nos cuidados que o ambiente lhe
proporciona e também interação psíquica, sem a qual ela não poderia desenvolver suas capacidades psíquicas, nem construir sua personalidade.
Os trabalhos desenvolvidos por Winnicott (2000) têm por base a relação
precoce mãe-bebê e suas relações para o desenvolvimento do psiquismo do
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bebê, que se desenvolve a partir dos cuidados maternos e do espaço transicional
que permeia esta relação. Como diz Houzel (2002), a criança é feita para estar
com um dos seus parceiros humanos. Ela se sente existir quando divide seus
estados psíquicos com outra pessoa, sente-se compreendida e compreende o
outro. O lugar privilegiado deste estar com é a sua família, qualquer que seja
sua configuração. E, no processo analítico, este estar com é construído entre a
criança e seu psicanalista.
Freud (1895/1980) pontua que o que caracteriza o bebê humano é a sua
fragilidade física e emocional, de modo que ele necessita de alguém que o deseje e assim possa se ocupar dele, cuidando tanto de suas necessidades físicas,
quanto, sobretudo, afetivas. Desde que nascemos, somos marcados pela necessidade desse encontro com o outro, sendo através dessa experiência fundamental
que o sujeito irá se constituir como tal.
Laplanche e Pontalis (1985/2001) assinalam que o conceito de transferência em psicanálise está estritamente ligado ao de relação, isto é, trata-se de
um processo através do qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de certo tipo de relação estabelecida com eles
e, sobretudo, da relação analítica. Essa característica relacional contribui para
dar o caráter de atualidade à repetição no setting analítico dos protótipos infantis. Para esses autores, “a transferência é classicamente reconhecida como o
terreno em que se dá a problemática de um tratamento psicanalítico, pois são
a sua instalação, as suas modalidades, a sua interpretação e a sua resolução que
caracterizam este” (p. 514).
Para pensar o conceito de transferência, Roussillon (1995) vai mostrar
a necessidade de o sujeito humano encontrar outros sujeitos para mediatizar e
metabolizar sua experiência subjetiva e, assim, poder se apropriar de sua realidade psíquica. Quanto mais imaturo é o sujeito, menos definida está sua identidade, e mais crucial se apresentará essa questão. Entretanto, esta necessidade
não desaparece com o tempo. Se os seres humanos possuem necessidade de
falar, de falar de si mesmos, é também para se fazerem reconhecer e conhecer
algo do enigma que os habita e que está fundamentalmente ligado aos aspectos
inconscientes da sua vida psíquica. O sujeito, assim, transfere, através do conjunto dos seus modos de expressão, a parte enigmática de sua vida psíquica em
direção a outros sujeitos (Roussillon, 1995).
Palhares (2008) pontua que a transferência ocorre em todas as relações
humanas, em função da sua característica de ser um movimento incessante de
dentro para fora, de fora para dentro. Na clínica psicanalítica, ela se apresen111
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ta como a expressão viva dos vínculos humanos, o que, segundo esta autora,
possibilita a manutenção e a validade do tratamento. Figueiredo (2002 apud
Palhares, 2008), ao abordar a questão da contratransferência, acrescenta a ideia
de que o aspecto central da dinâmica do trabalho psicanalítico é a ampla disponibilidade do analista de ser afetado e interpelado pelo sofrimento.
Cabe agora refletir sobre o desenvolvimento da transferência no atendimento remoto com crianças, como será descrito no próximo item.

Reflexões sobre a construção do atendimento psicanalítico
remoto com crianças
O trabalho desenvolvido com as crianças durante a pandemia demonstrou que,
apesar da mudança na modalidade do atendimento, que deixa de ser presencial
e passa a ser remoto, é possível observar que o processo analítico se desenvolve
em sua essência, observando-se toda a gama de situações características de uma
análise: associação livre, atenção flutuante, transferência, contratransferência,
resistência, interpretação, enfim, todo o leque de elementos que dão vida ao
tratamento e auxiliam o sujeito no processo de elaboração dos seus conflitos
psíquicos podem ser observados também nesta modalidade de atendimento.
Visando a construir alguns elementos técnicos sobre o atendimento psicanalítico remoto com crianças, assim como sobre o atendimento presencial,
faço o contrato com a família e com a criança, definindo como vão se desenvolver estas sessões. Desta forma, combino com os pais e com a criança o dia da
semana e o horário das sessões. A definição do dia e horário da sessão demarca
também o espaço diferenciado da análise na sua rotina, gerando expectativas
com a proximidade do dia de sua sessão e o encontro com seu analista. Entretanto, em alguns casos, observamos a dificuldade em se cumprir o horário combinado. Explico também sobre a necessidade da construção de um lugar na casa
do paciente, onde a análise irá se desenvolver. Converso com os pais e com a
criança sobre a importância de ficar em um cômodo onde ela tenha privacidade. Que ela escolha seus brinquedos e que os pais deixem material de desenho
disponível na sessão. No entanto, em alguns casos, observo uma flutuação na
definição deste lugar. Todos esses elementos são importantes e nos auxiliam na
compreensão de cada caso clínico.
No atendimento remoto, também o analista necessita criar o seu lugar e,
assim como o seu paciente, é importante que ele tenha ao seu redor brinquedos
e material de desenho, elementos essenciais para o desenvolvimento do brincar
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com a criança através da tela. Os brinquedos servem de ponte entre o analista
e seu paciente, o que facilitará a expressão dos conteúdos psíquicos inconscientes da criança também nesta modalidade de atendimento. Um menino de
cinco anos, com quem eu estava tentando iniciar uma conversa no início da
sua sessão, me interrompe, se aproxima de sua tela e, muito propriamente, me
pergunta onde está o meu dinossauro. Eu pego este boneco e ele imediatamente
inicia um diálogo com o meu boneco dinossauro e a sessão se desenvolveu a
partir daí de forma muito dinâmica.
Peço também que o material produzido nestas sessões seja guardado em
uma caixa ou em uma pasta, assim, construímos uma caixa de brinquedos dos
atendimentos remotos. Apesar da distância física, esta caixa de brinquedos dos
atendimentos remotos expressa também a criação de um lugar para as produções subjetivas do paciente durante a sua sessão de análise de forma remota.
Alguns pacientes colam etiquetas com seu nome nesta caixa, outros guardam,
além dos seus desenhos, alguns brinquedos que ficam assim reservados para a
sua sessão de análise.
Esses combinados são seguidos pelas crianças, que, além de separar seus
brinquedos, protegem seu espaço, e dizem para seus pais, ou outro familiar, para
saírem do quarto, pois ela está realizando sua sessão de análise. Elas se arrumam para a sessão, colocam uma roupa bonita, fazem penteados e até trocam o
sapato, demonstrando seu comprometimento com sua análise.
A criança se expressa de forma diferente do adulto. Em alguns casos, é
comum nos atendimentos remotos que as crianças filmem o espaço físico da
sua casa e nos apresente também os familiares com quem reside e até os seus
animais de estimação. Talvez pela característica do seu momento evolutivo, diferentemente do paciente adulto, que bastaria falar sobre seus familiares, para elas
é importante compartilhar concretamente essa experiência com seu analista.
Observo que as crianças sabem o que acontece ao seu redor. Assim como
meus pacientes adultos e adolescentes, muitas crianças me perguntam, ao iniciar a sessão, se eu estou bem, demonstrando uma preocupação com a minha
saúde física. A limpeza da casa passa a ser um tema de interesse, assim como a
preocupação com a saúde dos seus pais. Um menino de dez anos relata ao seu
analista que seu pai não usa máscara e não lava as mãos, mas que ele, paciente,
usa máscara e que iria dar uma para seu pai. É comum surgirem falas sobre a
saudade da escola e dos amigos.
O tema da pandemia aparece também de forma latente nos sonhos das
crianças ou através das brincadeiras. Um menino de sete anos que eu atendo e
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que já não necessitava mais construir brincadeiras que envolviam armas e proteção, me mostra as barricadas que construiu no seu quarto e na varanda de sua
casa, assim ele e sua família estarão protegidos do inimigo, me diz ele.
Outro exemplo se refere a um menino de nove anos que convida seu
analista para participar do “show da quarentena”, que consistia em um jogo de
adivinhações, de charadas desafiadoras que começam com a pergunta: o que é,
o que é... Em um mundo onde a pandemia traz muitas incertezas e desafios, é
importante ter um espaço em que se possam encenar, de forma lúdica, as dúvidas e os novos desafios daí derivados, para que possam ser elaborados.
No atendimento remoto, é possível o estabelecimento da cena transferencial entre a criança e seu analista, assim como o desenvolvimento do brincar
através da tela. O tratamento psicanalítico se apoia em uma particular relação que se desenvolve entre o analista e seu paciente. Trata-se de um vínculo
genuíno, que possui características próprias que a diferenciam dos demais relacionamentos da vida do paciente. Esta relação é singular e intransferível, se
fundamenta nos princípios teórico-clínicos em que se baseia sua prática, assim
como na continência emocional do analista e em sua habilidade de manter um
espaço para simbolizações e o pensar a respeito do que está sendo comunicado
pelo paciente em cada sessão, resultando em um particular encontro de mentes
e emoções do par analista-paciente (Ferro, 2000 apud Sturmer & Castro, 2009).
Winnicott (1975) equipara a relação analítica, o espaço construído na
terapia, ao espaço construído na relação materno-infantil, e pontua que será
através do brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral, única maneira de poder acessar o eu (self). Para
Winnicott, a brincadeira é universal e é própria da saúde, facilitando o crescimento saudável, conduzindo aos relacionamentos em grupo: “a psicanálise
foi desenvolvida como forma altamente especializada do brincar, a serviço da
comunicação consigo mesmo e com os outros” (p. 63).
A preocupação deste autor, quando no atendimento psicanalítico com
crianças, era buscar estabelecer uma comunicação com a criança, um encontro
espontâneo. Assim, ele vai dizer que a análise é o espaço de superposição de
duas áreas do brincar, a do paciente e a do analista, tratando-se de duas pessoas
que brincam juntas.
Nos atendimentos remotos também observamos o desenvolvimento do
encontro espontâneo entre a criança e seu analista, e a distância física não inviabiliza a possibilidade deste encontro. A experiência clínica dos atendimentos
remotos me demonstrou a potência deste encontro entre a criança e seu ana114
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lista, com a criação de um espaço de atenção conjunta em que convergem os
olhares do paciente e os do analista. Mesmo através da tela, o analista oferece à
criança o holding necessário para a criação de certo espaço potencial, matriz da
construção em conjunto de fantasmas, pensamentos e simbolizações. Entra em
cena a criatividade do analista, mas também a da criança, que, junto com seu
analista, cria brincadeiras através da tela que são encenadas de forma remota
entre os dois, mas que, nem por isso, se tornam menos próximas e catalisadoras
de sentidos, oferecendo ao analista a possibilidade de realizar o seu ofício nesta
nova modalidade de atendimento.
A isso se soma a ideia da criação, por parte do analista, de um setting interno, isto é, a disponibilidade de sua mente continente para entrar em contato
com a mente do paciente e sua receptividade emocional, instrumentos fundamentais para a criação e a manutenção do processo terapêutico (Sturmer &
Castro, 2009): fatores determinantes no processo analítico, para além da modalidade de atendimento em que possa estar sendo desenvolvido.
Desta forma, os atendimentos remotos proporcionam a criação de espaços interativos virtuais extremamente criativos entre a criança e o analista, que,
por sua vez, possibilitam o desenvolvimento da cena transferencial. Desenhar
com seu analista através da tela, meio de comunicação muito investido pelas
crianças na sessão de análise, torna-se um precioso instrumento de transferência também nesta modalidade de atendimento.
Ou ainda o brincar com bonecos e construir cenários e histórias que são
observadas atentamente pelo analista através do seu computador, e que, por sua
vez, interage com seu paciente e com seus bonecos durante a brincadeira encenada nesta modalidade de atendimento. Tais histórias encenadas nas brincadeiras possuem um conteúdo elaborado e muitas delas possuem também uma
sequência, sendo reencenadas ao longo de várias sessões.
O jogo do fort-da também é repaginado e a criança o reencena nesta
modalidade de atendimento, saindo do foco da câmera, ou mesmo tampando
e destampando com sua mão a câmera, onde ela aparece e desaparece da cena.
Algumas crianças, inclusive, sugerem espontaneamente brincar de esconde-esconde de forma remota. Outras crianças criam novos jogos em conjunto com seu
analista, os quais são construídos e desenvolvidos durante o atendimento remoto.
Nesse sentido, é importante dizer que a criança sabe, mesmo que inconscientemente, que o brincar que ela desenvolve com seu analista na modalidade
remota se diferencia dos jogos on-line que ela brinca sozinha ou com seus amigos no seu computador.
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Ao iniciar os atendimentos de forma remota, constatei que as crianças
que já estavam em atendimento antes da pandemia, passado o momento inicial
desta nova modalidade de atendimento, desenvolviam em geral os temas ou
as brincadeiras anteriormente encenadas no atendimento presencial, demonstrando que o vínculo com sua analista se mantinha, expressando assim a continuidade do seu tratamento nesta nova modalidade.
O atendimento remoto promove também várias expressões da criança,
tais como: interromper a sessão antes do tempo, ou dizer que não quer brincar
naquele dia com sua analista, ou simplesmente não atender a ligação, o que,
dependendo do contexto, podem ser consideradas manifestações de resistência
ou manifestações de diferentes maneiras de a criança reagir ao falar on-line
com seu analista.
Por outro lado, uma questão relevante que o atendimento remoto apresenta, sobretudo de crianças pequenas, é a necessidade da presença dos pais
durante a sessão da criança. Compreensivelmente, a mãe ou o pai participam
de forma mais ativa da sessão, já que a criança não saberia lidar com as questões
técnicas, ou mesmo organizar o espaço físico para a realização da sua sessão.
Essa situação se apresenta como uma mudança mais fundamental do que o
atendimento remoto em si. Trata-se de uma mudança protagonista deste momento, pois isso não aconteceria no atendimento presencial, em que a mãe ou
o pai só participariam da sessão se o analista assim o quisesse. Por sua vez, a
presença de um dos pais na sessão do seu filho na modalidade remota possibilita a criação de cenas entre o paciente, a mãe ou o pai e o analista, que também
oferecem a possibilidade de revivescência de questões e conflitos da relação
mãe/pai e filho que poderão ser manejadas no atendimento remoto.

Rafael, sua mãe e sua analista: análise em tempos de pandemia
Rafael tem seis anos de idade e está em tratamento há dois anos em função
de um atraso no desenvolvimento da linguagem. Ao longo do tratamento, ele
vem realizando importantes mudanças e, atualmente, consegue expressar verbalmente algumas frases e realizar pequenos diálogos, o que é uma grande
conquista para ele. Ele é um menino muito ativo, esperto e curioso. No início
da pandemia, sugiro aos pais e ao paciente continuarmos os atendimentos de
forma remota, o que é aceito por todos.
Assim como para Rafael, para mim, esta modalidade de atendimento
era algo novo e eu estava curiosa em como se desenvolveria este atendimento,
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sobretudo no caso dele, em função do atraso em sua fala. Passado o momento inicial da novidade desta nova forma de brincar com sua analista através
da tela, me dou conta de que Rafael parece dar continuidade às brincadeiras
que desenvolvia nas sessões presenciais, em que gostava de brincar com carros e montar cenários do jogo Playmobil. Além destas brincadeiras, durante as
sessões presenciais ele também costumava brincar de se esconder embaixo da
mesa do consultório, ou não respondia às perguntas que eu lhe fazia, mesmo
sendo de fácil expressão verbal para ele. Nas sessões de forma remota, estas situações também são encenadas e ele se esconde embaixo da sua mesa e eu, pela
minha tela, brinco de procurar o Rafael. Ao mesmo tempo, ele olha para a tela
do seu computador, como que para se assegurar de que eu estou ali e me mostra
seus desenhos através da sua câmera.
No caso de Rafael, o início do seu tratamento na modalidade remota incluiu a presença de sua mãe. Quando se inicia a sessão, eu lhe pergunto sobre o
que ele quer brincar, e sua mãe imediatamente lhe diz para fazer um determinado desenho. No entanto, noto que ele ia pegar um carro que estava ao seu lado
e digo para a mãe para ele escolher o que ele deseja fazer. Ele então pega o carro
e faz sons imitando uma corrida e a sessão segue seu ritmo. A presença de sua
mãe na sua sessão possibilitou trabalhar aspectos da sua relação com o filho,
pois assim como ela se antecipa e escolhe a brincadeira do filho, ela também o
faz com a questão da linguagem, quando se antecipa e nomeia os objetos, não o
estimulando a se expressar verbalmente. Contudo, no início do terceiro mês de
atendimento remoto, observo que sua mãe, após organizar o espaço físico da sua
sessão, se ausenta espontaneamente e diz ao filho para brincar com sua analista.
Constato também, no início do atendimento remoto de Rafael, a dificuldade inicial de sua mãe em definir o lugar na sua casa onde a análise iria se
desenvolver. Às vezes, a sessão acontecia no quarto dos pais, ou no chão da sala,
e, por fim, sua mãe o coloca em uma mesa, onde ele pode desenhar com mais
conforto. Criar um lugar para Rafael na sua família foi o tema inicial do seu
tratamento, sendo um tema central na vida dele, visto que a sua gravidez não foi
desejada por seu pai, o que gerou sérios desentendimentos entre o casal parental.
Com relação ao brincar, a partir do segundo mês dos atendimentos
remotos, noto uma mudança em Rafael e a sua escolha em desenhar, que eu
acompanho com interesse. Inicialmente, faz desenhos na porta do seu guarda-roupa. Sua mãe me diz que o material da porta é de fácil limpeza, mas eu lhe
sugiro deixar papéis e material de desenho com Rafael. Seus desenhos agora
são mais estruturados, diferentemente dos poucos realizados no início do seu
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tratamento, que se restringiam a rabiscos. Eles expressam também a possibilidade de construção de pequenas histórias. Talvez esta mudança no seu brincar
expresse o início de outro momento da sua análise, de um Rafael que está se
desenvolvendo emocionalmente e podendo expressar seus conteúdos psíquicos de forma mais integrada. A esse respeito, cabe pontuar que, em função do
confinamento, Rafael também faz suas atividades escolares de forma remota e
sua mãe participa ativamente deste momento, o que não acontecia antes. Talvez,
também esta proximidade no que se refere às tarefas escolares pode estar sendo
benéfica para ambos, uma vez que a mãe estimula seu filho a se expressar e,
assim, a ter seu lugar no mundo, e Rafael se sente autorizado a crescer e poder
dar voz aos seus pensamentos e desejos.
Como analista de Rafael, me emociona ver seus progressos graduais e
constato que a possibilidade de continuação de sua análise na modalidade remota está sendo essencial para a elaboração dos seus conflitos psíquicos e seu
pleno desenvolvimento emocional. A interrupção do seu tratamento neste momento, em face da complexidade do seu caso, seria muito prejudicial para ele.
Esta experiência de atendimento remoto com Rafael, assim como com outras
crianças, vem me demonstrando a possibilidade do desenvolvimento do processo analítico na modalidade remota e os benefícios que a criança pode usufruir deste tipo de atendimento.

Conclusões
Para concluir, como diz Carmen Lent (2020), essas situações inéditas, como a
que estamos passando na pandemia do COVID-19, ensejam o psicanalista a
criar novos espaços analíticos para que possa continuar a oferecer ao seu paciente – no nosso caso, a criança e seus pais – um espaço de escuta e tratamento
para o seu sofrimento psíquico.
O presente artigo foi escrito com este propósito: compartilhar algumas
reflexões e experiências iniciais desenvolvidas a partir da minha experiência no
atendimento de crianças nesta modalidade tão revolucionária que é o atendimento remoto.
Considero a modalidade de atendimento presencial e o atendimento remoto radicalmente diferentes, ao ponto de não serem comparáveis. Estar sentado no consultório e estar realizando sua análise de forma remota são situações
muito diferentes, com características distintas em cada enquadre. O que parece essencial nesta situação é se as finalidades se cumprem nos dois casos. Na
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minha experiência ao longo desses meses de atendimento remoto, sinto que
se trata aqui também de um trabalho psicanalítico equivalente. E isso é o mais
relevante nessa questão. Além de ser de grande importância para as crianças.
Pela sua eficácia, o atendimento remoto poderá ser utilizado no futuro, independentemente de ter ou não a necessidade de confinamento. Por exemplo, no
caso de doença de um dos pais, ou da própria criança, que desta forma não terá
seu tratamento momentaneamente interrompido, ou mesmo por outras razões.
As ideias apresentadas neste artigo são apenas uma aproximação a um
tema muito complexo que me dá prazer em realizar e que me parece estar cumprindo com uma série de necessidades desta tarefa, mas que certamente precisamos continuar refletindo sobre o que significa esta modalidade inovadora de
atendimento. Da minha parte, continuarei a pesquisar esta questão e acredito
que a contribuição dos colegas será de grande importância.
As crianças não param de me surpreender e os exemplos aqui descritos dos atendimentos remotos que venho realizando com elas demonstram o
seu desejo em continuar ou mesmo iniciar seu tratamento nesta modalidade.
E elas nos apontam que é possível o desenvolvimento do processo analítico na
modalidade remota, em que a criatividade do analista, e também a da criança,
através das brincadeiras coconstruídas, possibilitam que a cena transferencial
se desenvolva. Esta situação demonstra a potência do referencial teórico-clínico
psicanalítico e sua maleabilidade e possibilidade de extensão para outras modalidades de atendimento.
Golse (2003), em seus estudos sobre o bebê, nos diz que os bebês nos
ensinaram três coisas principais: “primeiro que o bebê que fomos não morre jamais. Eles nos ensinaram que eles têm necessidade de uma história para
se construir. E enfim, nos ensinaram que, dentre os direitos da criança, há o
direito à infância, que é um dos direitos importantes” (p. 31).
Logo, oferecer atendimento remoto para nossas crianças e suas famílias
nesse momento de excepcionalidade que vivemos com esta pandemia, é também uma atitude de resistência, é a possibilidade de nós, psicanalistas, continuarmos de forma criativa o nosso trabalho em prol de preservar a saúde
psíquica de nossas crianças.
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Reflections on remote care for children during the pandemic
ABSTRACT At the beginning of the COVID-19 pandemic, there were doubts among the

psychoanalysts who assist children regarding the possibility of remote child psychoanalytic
care. Based on the clinical experience developed in this type of care, the possibility of
conducting remote psychoanalytic care with children is demonstrated, with the transfer issue as
an axis of reflection. It is an innovative form of care that was driven by the pandemic and that
tends to remain as an alternative to psychoanalytic care in the future.
KEYWORDS child psychoanalysis; pandemic; remote service; remote care; transference.

Reflexiones sobre la atención remota a los niños durante la pandemia
RESUMEN Al inicio de la pandemia de COVID-19, existían dudas entre los psicoanalistas que

asisten a los niños sobre la posibilidad de una atención psicoanalítica infantil remota. A partir
de la experiencia clínica desarrollada en este tipo de cuidados, se demuestra la posibilidad de
realizar una atención psicoanalítica remota con los niños, con el tema de la transferencia como
eje de reflexión. Es una forma innovadora de atención que fue impulsada por la pandemia y
que tiende a permanecer como una alternativa a la atención psicoanalítica en el futuro.
PALABRAS CLAVE psicoanálisis infantil; pandemia; servicio remoto; transferir
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RESUMO O trabalho relata experiências e questionamentos de um grupo de

analistas de crianças no início do isolamento social, causado pela pandemia
de Covid-19. Com o afastamento do consultório, fez-se necessário recorrer às
ferramentas on-line para prosseguirem os atendimentos. Surgiram dificuldades,
como o estabelecimento de um setting virtual, inexperiência com as ferramentas
digitais, falta de privacidade, duração das sessões, dentre outros e o trabalho
mostra como puderam ser contornadas. Surpreendeu a disposição das crianças
para seguirem em análise e a possibilidade de, gradativamente, se estabelecer um
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Psicóloga, psicanalista de crianças e adolescentes, membro efetivo da SBPRJ.
Psicóloga, aluna do Instituto da SBPRJ.
Psicanalista, membro associado da SBPRJ.
Médica, psicanalista de crianças e adolescentes, membro efetivo da SBPRJ.
Médica, psicanalista de crianças e adolescentes, membro efetivo da SBRJ.
Psicanalista, membro associado da SBPRJ.
Psicanalista, membro associado da SBPRJ.
Psicóloga, membro provisório da SBPRJ.
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ambiente favorável à criatividade e ao fortalecimento dos vínculos entre as duplas.
São apresentadas vinhetas para ilustrar os desafios e as experiências clínicas vividas.
PALAVRAS-CHAVE análise de crianças, pandemia, setting, ferramentas digitais,

criatividade.

Se eles soubessem como conseguem diminuir o monstro lá fora para mim
e como renovam minha fé na psicanálise, e na vida, em plena pandemia…

No começo foi o susto. Mas, como elaborar lutos e angústias em conjunto nos
pareceu mais fácil, passamos a nos reunir uma vez por semana on-line, desde
o início do isolamento social. Ali, falamos e pensamos livremente sobre nossos atendimentos, nossas muitas inquietações, as dificuldades imensas que surgiram e nossas dúvidas. Principalmente, buscamos a autorização dos nossos
pares para inventar. Sim, porque estávamos inventando maneiras de atender
as crianças on-line! Abrindo espaço na nossa mente (e nos nossos corações temerosos), ainda sem o respaldo de uma técnica específica, desafiando a própria
teoria e muito inexperientes com as ferramentas de informática. Esse trabalho,
testemunho do nosso esforço, é uma tentativa de estender a outros analistas, as
nossas reflexões e experiências. Um dia, será história.
Recebo uma mensagem da mãe: você poderia ligar e dar uma palavrinha
com o João na quinta feira? Tudo combinado, fui dar uma “palavrinha”
com João, explicando-lhe que estaríamos afastados durante a pandemia...
Eis que o encontro com tintas, slime, tudo organizado para começarmos a
nossa sessão!
Subitamente, perdemos o mundo e nossas vidas, como os entendíamos antes.
Agora, o simples tocar ficou perigoso, há que se lavar e lavar de novo, ninguém
mais pode ser negligente, é preciso ter muito cuidado! Nossos amigos mais caros viraram fonte de perigo e não devemos encontrar os mais velhos nem os
nossos pacientes, pois podemos contaminá-los! Tornamo-nos, todos, ameaçadores. E a morte, que víamos como “um acidente” ou um “golpe do destino”,
tornou-se presença real e concreta, levando a nossa inocência, além de tanta
gente à nossa volta.
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Nós analistas e nossos pacientes crianças perdemos, além do mais, a
sala com a caixa de brinquedos, repletas de significados e simbolismo, material essencial para a nossa comunicação, assim como também a possibilidade
de observar como e com quem ela chega, seu jeito naquele dia, como ela
está manuseando o material... todas, impressões relevantes subtraídas pela
distância. Naquele momento inicial do isolamento, chegamos a pensar que
seria impossível seguir com o trabalho, pois como brincar na tela restrita do
vídeo, sem a liberdade do espaço, sem a presença calorosa dos nossos corpos
e dos nossos sentidos? Para nossa surpresa, porém, não apenas as próprias
crianças pediram, mas as famílias, sobrecarregadas emocionalmente e percebendo o sofrimento psíquico dos pequenos, solicitaram e apoiaram a continuação dos tratamentos.
Resolvemos enfrentar o desconhecido. No início, ficávamos exaustas,
tomadas pelo “excesso de realidade” e pela ênfase na linguagem, e, claro, pela
nossa falta de intimidade com as novas mídias, coisa que as crianças manejam
com ousadia, coragem e muita desenvoltura. Então, nós alargamos os intervalos
entre as sessões para podermos nos refazer, passamos a nos informar umas com
as outras e a ser orientadas pelas próprias crianças sobre como usar aquelas
plataformas e instrumentos, deslocamos a nossa percepção para outros dados
agora disponíveis, assim refinando a nossa “escuta” e renovamos os antigos laços. Parece que as crianças perceberam e valorizaram o nosso investimento.
Especialmente no início da quarentena, algumas de nós sentiram que
os 50 minutos de sessão on-line podiam ser excessivos para crianças muito
pequenas ou muito agitadas. Ousaram então propor duas “meias sessões” de
25-30 minutos, o que trouxe a vantagem adicional de proporcionar mais um
encontro semanal. Ao longo do tempo, com a melhora progressiva das crianças
e o resgate da sua confiança, os 50 minutos de atendimento foram voltando a
se tornar possíveis.
Novos settings foram criados conjuntamente. Passamos a fazer as sessões sob cabanas de lençol ou no cantinho da cama, conversando pelo chat.
Fomos levadas a passear pela casa a pé e de bicicleta, a assistir a concertos
de violão e a apresentações de ginástica olímpica. A gaveta do armário foi
esvaziada e virou caixa para guardar desenhos. Compartilhamos imagens e
desenhamos em conjunto em uma tela do computador. Tudo muito singular
e criativo. E possível.
Várias questões têm surgido, obviamente, tais como a onipresença das
famílias nas análises on-line, as alterações do setting, os problemas de privaci125
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dade e sigilo, a necessidade de darmos limites, os sentimentos experimentados
contratransferencialmente, dentre outras.
A perda das paredes do consultório transformou a presença concreta
das famílias em um imenso desafio. Não estávamos mais falando apenas com
a criança. Tanto os pais quanto os irmãos, ou qualquer pessoa na casa, poderia
agora nos ouvir. Passamos a “falar para todos” e tivemos que tomar muito mais
cuidado com o que dizer e em como dizer. De certa forma, tornou-se concreta
a ideia de que tratar uma criança é também tratar a sua família.
Mas a interferência não é apenas porque agora se pode escutar o que
acontece na sessão. Os pais ou qualquer outra pessoa podem irromper no espaço de análise, motivados consciente ou inconscientemente pela curiosidade
sobre o que está acontecendo, dentre outros motivos. Frequentemente interrompem com barulhos e sons que denotam a sua proximidade, ou falando de
longe mesmo, com a criança. Embora, em parte, a nossa conversa seja “cifrada” e
incompreensível para terceiros, nós analistas e também as crianças ficamos em
estado de atenção mais ou menos permanente quanto a possíveis interferências.
Talvez, em parte pelas angústias e incertezas sentidas pelas famílias, em
parte pela intensidade do convívio ininterrupto com os filhos, certos pais que se
mostravam resistentes a marcar horários periodicamente com a analista, agora, com muita frequência, aproveitam para “dar uma palavrinha”, quando não
tentam ocupar o horário todo para nos trazerem alguma questão pessoal. A
relação íntima e única da criança com a analista é fonte de sentimentos ambivalentes e pode contribuir para o desejo dos pais entrarem na análise dos filhos.
Se, por um lado, a criança às vezes se sente culpada por trair os pais na sua
importância e exclusividade, estes podem se sentir excluídos e enciumados e
podem até mesmo ficar com inveja da análise dos filhos. Não que isso deixasse
de acontecer no atendimento presencial, mas sendo os pais que organizam na
maior parte das vezes as mídias para a sessão, a entrada deles e todos os sentimentos que daí advêm ficam mais perceptíveis para nós.
A mãe me liga aflita porque Laura se recusava a fazer a sessão. Num
cantinho da sala, longe do alcance das câmeras de segurança, a menina
construiu a “sua” casa com tudo o que precisava para viver, incluídos os
presentes da avó ausente. Ali ela passou a dormir. “Será que ela não gostou
do seu quarto novo?”, perguntou a mãe. Nós achamos que ela não queria
era deixar a mãe enciumada, expondo o seu xodó pela avó e pela analista,
na transferência.
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Em geral, nos preocupamos em zelar pela privacidade dos pacientes, especialmente das crianças, que dependem dos pais e não podem ficar sozinhas
no momento da sessão, enquanto os adultos sempre podem trancar a porta do
quarto ou se isolar no automóvel para falar. Mas agora, nós analistas trabalhando de casa, também tivemos que lidar com a questão, escolhendo um local isolado e impondo regras de silêncio às nossas famílias. A alteração que estamos
causando em casa gera um desconforto, ao qual se soma o do risco de exposição
de aspectos da nossa privacidade aos nossos pacientes. São coisas simples como
vozes e barulhos das pessoas, o latido de um cachorro, até a entrada involuntária e inesperada de alguém, mas são difíceis de lidar. Nesse sentido, estamos
muito mais expostos como pessoas reais.
Grande parte das sessões on-line com as crianças é feita através do celular,
e isso tem implicações importantes para o trabalho, inimagináveis antes da pandemia. Para começar, nós entramos na casa dos nossos pacientes, às vezes na da
mãe, ou na do pai, lugares que nós só conhecíamos a partir dos relatos e histórias
Pedro está em análise há um ano. Seus pais são separados. Em geral, não
fala muito, exceto quando está angustiado. Costumo me guiar por sua mímica facial e gestos corporais, mas ele não quer usar o vídeo, então me restou
o tom da sua voz. Às vezes, Pedro some, ou fica distante; o wi-fi está ruim, o
celular sem bateria, o computador quebrado, isto é, sua voz some. Outras, ele
vem animado. Descobri então que as duas vozes de Pedro correspondem aos
dois lugares de onde ele fala, a casa da mãe ou a do pai, e estamos trabalhando para ele poder se sentir ele mesmo e ter a sua voz, em ambos os lugares.
Com as sessões em casa, fomos apresentados à cama da criança, aos irmãos, aos
cachorros e aos gatos. Passamos a brincar com os seus brinquedos. E nos vemos
participando de inúmeros acontecimentos da vida familiar, real e concreta.
Subitamente, o pequeno menino sai correndo e eu não consigo mais ver
onde ele está. Eu me sinto tonta, perdida do outro lado da tela. Ele não me
responde mais e sou tomada pelo medo do seu desaparecimento. Mas eu
sinto que ele está por ali e então aguardo... De repente, sou surpreendida
por um estrondo de porta batendo, gritos do pai e choro da criança. O celular cai em algum lugar e eu só vejo uma parede. O pai está furioso e berra:
“Você não vai jogar videogame por duas semanas! Comendo a comida do
passarinho! Tá pedindo pra apanhar. Você só dá trabalho!”
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O pequeno menino estava na cama do pai me mostrando os desenhos que
havia feito. De repente, vejo no corredor, atrás dele no vídeo, vários adultos
e duas crianças, em plena pandemia! Era o pai acompanhado por uma
grande família. Todos entraram no quarto onde estávamos fazendo a sessão. Meu sentimento foi de medo e de estarmos sendo invadidos.
Passar a atender crianças on-line fez nos sentirmos desamparadas em vários
aspectos já mencionados, mas há mais. On-line, nós estamos de fato “nas mãos
da criança”, que pode nos transportar para todo lado, nos virar a seu bel prazer
para cima e para baixo e até nos por “de castigo” viradas para a parede. Ela pode
ficar, e fica, fora do nosso campo de visão, provocando às vezes susto, medo ou
preocupação, quando desaparece. Também pode deixar as coisas confusas de
tal modo que não conseguimos distinguir nitidamente nem entender o que está
acontecendo. Sem contar que a qualquer momento podemos ser “apagados”.
Desamparo é uma vivência comum a todos nós humanos, seres inermes
quando bebês que fomos e que a criança foi também, há menos tempo. Ter esse
poder e toda possibilidade de controlar permite que vivências muito regressivas sejam encenadas (enacted), a criança estando, agora, no lugar do adulto lidando com o seu bebê desamparado. Nossa tarefa como analistas é tentar compreender os sentimentos e as sensações que nós experimentamos para intervir
na transferência, oferecendo sentidos onde eles não existiam.
Max tem 13 anos e está em análise desde os 9. Nasceu prematuro e ficou um
longo período na incubadora. Desde pequeno sofria com crises de asma e às
vezes ficava ofegante como se tivesse corrido um tiro de 100 metros. Bastante
calado, brincava criando vasos comunicantes e bombas de saco plástico que
faziam circular água de um lado para outro. Eventualmente usava tinta vermelha e criava sangue para circular nos vasos. Pareciam bombas cardíacas.
Eu o acompanhava através das sensações que eu experimentava e dos relatos
raros de que ele sentia falta de ar e que era fraco e doente. Na nossa 1a sessão
em casa, depois de um mês de silêncio, ele pegou sua guitarra e tocou uma
música conhecida. Ela dizia que “era apenas um menino, que seu corpo todo
doía e que ele não queria morrer apesar de, às vezes, desejar”.
On-line também surgiram novas expressões da resistência. As crianças que
usam celular tiram o som quando não querem ouvir o que estamos falando,
viram-no de cabeça para baixo nos deixando no escuro, fazem de conta que
128

Do susto à criação: a análise
Títulode
docrianças
artigo título
na pandemia
do artigo

a ligação caiu, simulando uma imagem “congelada” de si mesmas, bloqueiam
a câmera do vídeo quando não querem nos ver. Esses movimentos também
podem ser lidos na voz passiva.
Em tempos comuns procuramos estabelecer e manter um setting acolhedor e seguro para conduzir a análise de crianças, embora saibamos que ele será
eventualmente alterado, seja pela criança, seja por sua família ou até por nós
mesmos. Faz parte do nosso trabalho procurar compreender essas rupturas.
Mas quando trabalhamos on-line, a análise se dá em dois lugares – o da criança
e o nosso, em geral as nossas casas – e as oscilações ocorrem com muito mais
frequência ainda, como já mencionamos. Sendo os pais que fazem a chamada e
organizam o lugar para a sessão, devemos combinar com eles e com as crianças
como poderemos trabalhar. Daí em diante, ficará mais claro identificarmos o
que significam as rupturas.
Às tantas mudanças impostas às nossas vidas e ao nosso setting de trabalho, somos obrigados a acrescentar um ingrediente ao “não saber” inerente
ao nosso ofício. É o reconhecimento de uma simetria em relação aos nossos
pacientes: estamos todos vivendo ao mesmo tempo uma pandemia, assustados,
isolados socialmente, ameaçados pela doença e pela morte. Somos inexperientes, como eles, para enfrentar o desconhecido, inclusive as sessões on-line que
criamos para contornar o distanciamento.
Luiz, 10 anos, tem poucos amigos. A irmã médica foi para um hotel, porque
faz plantões em CTI. Ele me manda o link para o Zoom. Estava sempre tudo
certinho ou “vai melhorar”, “já está melhor”, sempre que se aproximava de
qualquer fato mais íntimo, recusando-se a falar nesses assuntos. Começa a
sessão, “a aula de violão vai muito bem, os deveres de casa estão em dia”, estava tudo certinho. De repente, aparece na tela escrito “Oi, tudo bem?” como
se uma conversa paralela se iniciasse. Pensei que ele estivesse se comunicando
com mais alguém no seu horário de análise, mas imediatamente compreendi
que era ele no chat comigo! Fui respondendo e mantendo a conversa acesa.
Havia um silêncio profundo de sons, mas uma conversa escrita, íntima e intensa. Luiz encontrara um espaço secreto! Ele estava com medo de que a irmã
corresse risco, aflito por ela se aproximar da família somente pela janela, triste por ver sua família despedaçada. Faltava alguém e a morte rondava…
Temos visto que os brinquedos, os locais, os meios e modos de fazermos as
sessões on-line mudaram muitíssimo. Mas conseguimos identificar, através
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desse novo material manifesto, as mesmas vias de acesso ao inconsciente.
Apesar das perdas no encontro remoto, do prejuízo na comunicação não verbal, os princípios básicos essenciais para o trabalho analítico seguem presentes: a escuta analítica, a transferência, a atenção flutuante, a associação livre,
a interpretação.
Cadu está em tratamento há mais de três anos. Estamos numa brincadeira
de dinossauros em lugares mortíferos, sem estabilidade nem contenção e
então eu lhe digo “parece que assim como o mini-dino, você está com muito
muito medo desse pântano movediço, dessa torre que está afundando e
balança de um lado para o outro sem parar”. Eu lhe mostro então pela tela
um dos meus dinossauros, uma mãe dinossauro T-Rex com a boca aberta,
grunhindo. Ele continua imitando os mini-dinos com sons estridentes e sai
do meu campo de visão. Vai para debaixo da mesa, mergulhado na brincadeira. Eu fico no escuro sem vê-lo, sustentando a brincadeira. Ele fora
devorado pela mãe e estava agora no escuro do seu ventre...
Pacientes graves, psicóticos ou muito regredidos também poderão se beneficiar
do atendimento on-line? Podem piorar? Seria melhor interromper os atendimentos? Que fazer com os casos de melancolia? Deveríamos vê-los no consultório, apesar dos riscos? Entre tantas e tantas, essas são questões que permanecem e tudo o que temos a dizer é provisório. Estamos inventando uma técnica
enquanto atendemos os pacientes. Nesse aspecto, somos como os pioneiros ou.
mais modestamente, como os borracheiros tendo que trocar o pneu com o carro em movimento.
Luiz parecia outro menino, em silêncio, clicando com a analista e, num
determinado momento, até perguntou se ela ainda estava ali. Foi como se
uma permissão tivesse sido dada a ele na conversa sem som. Talvez por que
pelo chat tinha certeza de que ninguém o escutaria? Mas no consultório
jamais se permitiu falar de coisas tristes e dos seus medos.
Tudo isso também poderia significar um progresso no seu tratamento, denotando maior liberdade para dar letra às angústias que experimentara durante a
pandemia. Não temos certeza nem a pretensão de responder a tais perguntas,
apenas registrar que as sessões on-line podem se transformar em sessões íntimas e de extraordinária proximidade e proveito.
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A pandemia, que nos colocou inesperadamente em isolamento e nos jogou de forma brusca nesse mundo virtual, mostrou que a psicanálise e os psicanalistas podem sempre buscar soluções criativas para atender às angústias que
levam os pacientes ao tratamento. Constatamos até agora que mesmo a análise
de crianças, que parecia ser impossível de ser feita remotamente, face à sua técnica distinta da dos adultos, pode acontecer, usando-se os recursos on-line. Era
algo inimaginável para nós até alguns meses atrás.
Passado o susto inicial, continuamos trabalhando e sobrevivendo como
psicanalistas, o que não é pouco. Nossos pequenos pacientes têm-nos ensinado
muito. Esperamos que o que lhes estamos oferecendo seja bom o suficiente. Eles
nos mostram, a todo instante, que é possível o acesso à linguagem do inconsciente, aos sonhos acordados, aos sonhos sonhados, aos jogos da imaginação,
aos desenhos, às emoções, às fantasias, à relação com a rede familiar e com
o ambiente que os cercam. A invisibilidade do vírus não trouxe um trabalho
invisível para os analistas de crianças. As análises estão acontecendo e a constituição desse grupo de estudos nos trouxe a possibilidade de continuarmos a
pensar e sonhar juntos. Que este registro espontâneo de nosso trabalho, com
esses pequenos pacientes, possa ser uma das células para compor o novo e delicado tecido que se apresenta na antiga e consistente trama, em que a psicanálise
de crianças se alicerça.

Del susto a la creación: el analisis de niños en la pandemia
RESUMEN El trabajo relata experiencias e indagaciones de un grupo de psicoanalistas de niños y

adolescentes en el princípio del aislamiento social provocado por la pandemia del Covid-19. Con
el cierre de los consultorios se hizo necesario el uso de herramientas virtuales para continuar
la atención. Surgieron dificultades, tales como el establecimiento de un setting virtual, la
inexperiencia con las herramientas digitales, la falta de privacidad, la duración de las sesiones,
entre otras. Este trabajo muestra como esos escollos fueron subsanados. Fué sorprendente el
deseo de los niños de seguir sus analisis y la posibilidad paulatina de establecerse un ambiente
propicio a la creatividad y al fortalecimiento de los vínculos entre los pares analíticos. Son
presentadas viñetas que ilustran los desafíos y las experiencias clínicas vividas.
PALABRAS-CLAVE análisis de niños, pandemia, setting, herramientas digitales, creatividad.

From impact to innovation: child analysis during the pandemic
ABSTRACT This article reports experiences and questions of a group of child analysts at the

beginning of social isolation, caused by the Covid-19 pandemic. Kept away from the office, it
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was necessary to use online tools to continue patient consultation. Difficulties arose, such as
the establishment of a virtual setting, inexperience with digital tools, lack of privacy, duration
of sessions, among others, and we showed how they could be overcome. It was surprising the
children’s willingness to continue in analysis and the possibility of gradually establishing an
environment favorable to creativity and the strengthening of the bonds between the pairs.
Vignettes are presented to illustrate the challenges and clinical experiences.
KEY-WORDS child analysis, pandemic, setting, digital tools, creativity.
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Estamos ouvindo:
Relato de uma experiência em curso
Cristiane Paracampo Blaha1
Liana Albernaz de M. Bastos2

RESUMO As autoras relatam a experiência do projeto “Estamos ouvindo” da

SBPRJ, de atendimento pontual on-line e gratuito à população na pandemia,
iniciado após a decretação do isolamento social no Rio de Janeiro. São feitas
considerações finais parciais, já que é um projeto em andamento e construção.
PALAVRAS-CHAVE função social da psicanálise/pandemia; atendimento pontual/

on-line/gratuito.

“É a partir da Covid-19 que começa o século XXI, que mudou as
coordenadas civilizatórias que vivíamos desde o século XIX. A pandemia
é capaz de transformar nossas crenças. Temos que olhar a ciência não
com onipotência, mas sob perspectiva ética e política.”
(Joel Birman em entrevista a M. Fortuna, 2020)

Pandemia no Brasil
Estamos à deriva no Brasil na pandemia do Covid-19. Mas não estamos todos
no mesmo barco e a culpa não é do vírus. O vírus apenas quer se replicar e, para
tal, precisa do contato humano. O isolamento social, a testagem e as medidas de
higiene têm se mostrado como política sanitária eficiente para o seu controle,

1. Membro Associado da SBPRJ e coordenadora do Projeto Estamos ouvindo.
2. Membro efetivo com funções específicas do Instituto da SBPRJ e voluntária do Projeto Estamos ouvindo.
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conforme as instituições científicas internacionais e nacionais vêm exaustivamente orientando. Deste modo, aqueles que podem fazê-lo são os que têm os
melhores barcos, as melhores condições sanitárias, as maiores rendas.
A pandemia desnudou, sem nenhum pudor, aquilo que já sabíamos, mas
que não queríamos ver. Mais de 25% das famílias, totalizando cerca de 100 milhões de brasileiros, pelos números oficiais do auxílio emergencial – que, a duras penas, o poder executivo vem distribuindo – estão na linha da pobreza ou
em situação de miséria. O auxílio emergencial de R$ 600,00 não é suficiente
para cobrir os gastos mínimos destas pessoas e não tem atingido a todos. Desse modo, o governo dá com uma mão, mas com a outra obriga que os pobres
e miseráveis busquem trabalhos precários para sobreviverem. A cloroquina
e a hidroxicloroquina – demonstradas comprovadamente pela ciência como
ineficazes no tratamento da Covid-19 – são alardeadas pelo governo federal
(inclusive com entrega de kits às prefeituras) como eficazes, sustentadas pelo
presidente e por um ministro interino da saúde, militar, com uma assessoria de
militares sem qualificação técnica sanitária. Faltam políticas públicas sanitárias
e sociais efetivas.
Além disso, a pandemia também revelou que metade da população brasileira não tem acesso à água potável. O governo federal escancara, mais uma
vez, a sua política genocida ao vetar o direito à água potável às populações indígenas nas medidas que assegurariam a estas um mínimo de condições para o
controle da pandemia. Soma-se a isso o complicador das questões raciais.
No Brasil, 56% da população é afrodescendente. Como bem nos lembra
Wania Cidade (2020),
a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a despeito de ter sido
aprovada em 2009 e de ter por objetivo a melhoria da situação de saúde dessa parcela
da sociedade, tem sido ano a ano precarizada. Assim, em tempos de COVID-19 é a
comunidade negra aquela que mais sofre e morre. Faltam-lhe cuidados sanitários,
de habitação, de segurança, de alimentação, e por aí vai. Afora toda esta carência, faltam-lhe testes, informações essenciais e meios de subsistência em face de uma crise
que se agrava pelo alto índice de violência do Estado nas localidades onde vivem: a
cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil. [...] Houve aumento
de 31% nas mortes cometidas pelas polícias no estado entre janeiro e abril, que alcançaram 381.119 só em abril, já durante a quarentena.
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A lista das condutas de descaso e negação da gravidade da pandemia
pelo governo é enorme e sobejamente conhecida de todos nós. Temos uma
pandemia e um pandemônio político, como Saddi (2020) nos aponta.
Diferentemente de países europeus e asiáticos que cumpriram o isolamento social, a testagem e as medidas higiênicas, a pandemia no Brasil está descontrolada e com possibilidade de se estender por dois anos, conforme modelos
matemáticos de instituições acadêmicas respeitáveis (Minnesotta University,
EUA; Instituto Robert Koch - RKI, Alemanha, dentre outras). Deste modo, a
crise sanitária deixou de ter uma extensão de meses – em sua forma mais aguda
– e se transformou em uma crise de longa duração, ainda na primeira onda da
pandemia. Até quando?
A morte de centenas de milhares de pessoas no mundo gerou um esforço internacional inédito de pesquisa. Todas as áreas do conhecimento têm
se mobilizado. As esperanças para o controle da pandemia têm se centrado
na pesquisa de vacinas. No Brasil, duas importantes instituições, o Instituto
Butantã e a Fundação Oswaldo Cruz, em convênios firmados com uma farmacêutica chinesa e com a Universidade de Oxford, iniciaram as testagens
da terceira fase clínica de dois produtos vacinais. Os resultados promissores
ainda são lidos com cautela pelos pesquisadores. Muitas perguntas ainda se
fazem, não apenas sobre a resposta imunológica, mas também sobre os critérios de produção e de distribuição para a população. Novamente não há aqui
prazos definidos. Até quando?
A Organização Mundial da Saúde tem reiteradamente alertado para as
consequências da pandemia na saúde mental pelas incertezas trazidas. Esta tem
sido uma preocupação expressa por vários segmentos da saúde mental. Os psicanalistas também vêm participando deste esforço, tanto na compreensão dos
danos psíquicos da população, como no atendimento.3
Sabemos que a exacerbação dos aspectos narcísicos dos sujeitos nas
sociedades capitalistas ocidentais, centradas nas conquistas individuais e na
meritocracia, não contribui para o combate à Covid-19. Com sua rapidez de
contágio e prescrição de isolamento como forma de contê-la, revelou-se uma
verdade há muito esquecida: dependemos uns dos outros.

3. O último número da Psychoanalysis Today, na sua 11ª edição, “Psicanálise na era da pandemia”, traz
contribuições de colegas do Brasil, Estados Unidos, França, Israel, Austrália, Uruguai, Índia, Alemanha,
Argentina, Líbano, Espanha, sob diferentes vértices.
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Para proteger-se é preciso proteger o semelhante. No entanto, são distintas as formas defensivas para lidar com a angústia de morte e o desamparo
que a Covid-19 ativa/reativa. Dependem das configurações sociopsíquicas singulares. Em algumas, há acirramento da negação, dos mecanismos paranoides,
agudização dos rituais obsessivos, sintomas depressivos, transtornos do sono e
abuso de drogas. Em outros sujeitos, a identificação com a imensa massa de vulneráveis tem produzido movimentos de solidariedade e apoio. Muitos de nós
entendemos que a construção de redes solidárias pode nos revitalizar e, assim,
fazer face às ameaças de morte pelo vírus, o desemprego, a fome, o abandono.
Movimentos antes tímidos ganharam força. Outros nasceram.
Vários grupos de psicanalistas foram criados para, de forma voluntária e
gratuita, oferecer sua ajuda. Pairavam muitas dúvidas sobre como isso poderia
ser feito, mas havia a certeza de que não era admissível se calar em um momento de tal gravidade humanitária. Nosso ofício, escutar o outro de uma maneira
específica e diferenciada, poderia ser de alguma valia. “Abrir as portas” de nossos consultórios, agora on-line e sem as restrições do deslocamento físico, era o
grande desafio que se impunha, tirando-nos da zona de conforto e nos lançando em “uma realidade que tornara-se hiper-realista” (D’Alvia, 2020), trazendo
angústias, para todos nós, nunca antes vividas.
Este cenário já vinha sendo objeto de discussão também entre os psicanalistas da FEBRAPSI. “O des-acorrentamento da escuta analítica de espaços
impostos e saberes estabelecidos permitirá um olhar para o sofrimento sem
limites instituídos” (Cimenti, 2020).
Foi neste contexto que surgiu o projeto “Estamos ouvindo” da Sociedade
Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro em abril de 2020. É esta experiência
em curso que desejamos relatar como memória a ser partilhada.
“Escrever nesse momento mesmo em que tudo acontece é muito difícil.
No entanto, trata-se de ‘fazer a memória, não esquecer o que estamos vivendo, narrar nossa ‘experiência de guerra’’ (Motta, 2020), para que não
seja esquecida. Aliás, é importante destacar o quão rapidamente IPA,
FEPAL, FEBRAPSI e várias sociedades e grupos de psicanálise se organizaram para oferecer webinars, lives, reuniões científicas on-line, enfrentando as dificuldades desse modelo, mas entendendo que era uma questão de sobrevivência, não só profissional, mas também psíquica. O apoio
a atividades de solidariedade foi irrestrito, e penso que esse movimento
de “ir para fora” de nossas casas psicanalíticas tem sido o maior ganho
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nesse tempo de pandemia. Sentir-me acompanhada por esse movimento
foi fundamental para que eu pudesse exercer a função de coordenadora
do projeto.” (Cristiane Blaha)

Estamos ouvindo
1. A formação e o formato do Projeto
O projeto da SBPRJ “Estamos ouvindo”, aprovado pelo Conselho Diretor e iniciado em 14/04/2020 , após um mês do isolamento decretado no RJ, tinha como
objetivos:
a. Atender o que imaginávamos ser mais urgente: os profissionais de saúde que estavam na linha de frente contra a Covid-194;
b. Dependendo da demanda, também se atenderia a população em geral.
Naquele momento, o Brasil contabilizava 25.684 casos confirmados e
1.552 óbitos. Após cinco meses de pandemia, contabilizam-se mais de 100.000
óbitos e mais de 3.000.000 de casos confirmados.
Foram elaborados dois panfletos (ANEXO 1), com divulgação no Facebook, Instagram e mailing da SBPRJ. O nome do Projeto sugeria prontidão e
acolhimento.
Trinta psicanalistas se apresentaram, oferecendo horários fixos semanais
para a marcação dos atendimentos. Alguns ofereceram um horário, a maioria
dois, e, alguns, cinco, o que significou uma boa escala de plantão semanal. O
grupo deliberou que o atendimento único pontual poderia ser estendido, se
necessário, a até três vezes. A coordenadora propôs uma reunião semanal na
plataforma Zoom para a discussão dos casos e construção do trabalho.

4. Segundo dados do Ministério da Saúde (2020), até o dia 4 de julho, 173.440 casos de Síndrome Gripal
(SG) foram confirmados para a Covid-19 em profissionais da área da saúde de todo o país. As profissões
com maior registro de casos foram os técnicos ou auxiliares de enfermagem (59.635), seguido dos
enfermeiros (25.718), médicos (19.037), Agentes Comunitários de Saúde (8.030) e recepcionistas de
unidades de saúde (7.642). Em relação aos casos graves da doença de Covid-19, que necessitaram de
internação hospitalar, foram confirmados 697 casos. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem foram os
mais afetados, com 248 casos, seguido dos médicos (150) e enfermeiros (130). Além disso, 138 mortes
foram registradas para Covid-19 entre os profissionais de saúde. Estes dados eram subnotificados,
conforme o Conselho Federal de Enfermagem. Em 19 de junho já se contavam 208 enfermeiras e
enfermeiros mortos na frente de batalha da Covid-19 no Brasil, o mais elevado número do mundo. Uma
letalidade de 2,36%, segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)(Centeno, 2020). Naquele
momento da pandemia, o Brasil já era recordista mundial em mortes de profissionais de saúde.
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Para a marcação dos atendimentos, o interessado telefona ou manda
mensagem para o número de celular divulgado no panfleto; a secretária da SBPRJ responde e envia um Termo de Aceitação do Atendimento Pontual (ANEXO 2). É informado o nome do analista e o horário em que este ligará, através
de chamada sem identificador, em tempo o mais breve possível. O interessado
informa nome, profissão, local de moradia e número de celular, e estes dados
são repassados ao voluntário. Não solicitamos dados socioeconômicos, pois os
objetivos do Projeto visavam apenas à escuta dos sofrimentos psíquicos.
Do grupo inicial de voluntários, saíram três no primeiro mês do Projeto
e, no segundo mês, entraram quatro novos participantes, contabilizando 31 voluntários. Das reuniões participam, em média, 20 psicanalistas.
Temos tido uma média de 10 atendimentos por semana.
Iniciado o Projeto, muitos psicanalistas voluntários afligiram-se diante
da necessidade de alguns atendimentos demandarem continuação. Naquele
momento, a Clínica Social da SBPRJ, que realiza atendimentos a baixo custo,
estava fechada. Sua reabertura em formato on-line se deu no segundo mês.
Naquele momento, o Brasil já computava 60.000 óbitos e 1.300.000 infectados. A essa altura, percebia-se que, no Brasil, não teríamos pico da doença
seguido de um descenso, como em países europeus e menores, mas que permaneceríamos em um platô alto de mortes e aumento de infectados. Outra
característica da pandemia no Brasil foi a sua interiorização. A pandemia se
espalhava pelo Brasil com curvas diferentes em diferentes regiões. Crescimento
em algumas, estabilização em outras. As flexibilizações do isolamento, determinadas pelos governos municipais e estaduais, feitas por critérios pouco claros e
sem diretrizes federais, de certo modo “normalizaram” a pandemia.
Aquele primeiro momento de tanto medo, urgência e prontidão começava a se transformar em um sentimento depressivo e desalentado de estarmos
em um túnel sem luz no final.
Para a coordenação do Projeto, surgiu a dúvida se deveríamos continuar,
e o grupo se manifestou favorável à continuidade. O modelo de atendimento
segue em construção.

2. Resultados parciais até 04/08/2020
2.1 Distribuição por gênero

Houve uma predominância de procura por mulheres: 97 mulheres (70,28%) e
48 homens (29,71%).
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2.2 Distribuição por atividade profissional

Contrariando nossas expectativas, a procura do atendimento pelos profissionais de saúde foi menor do que esperávamos e concentrada nos dois primeiros
meses do Projeto (24 atendimentos).
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2.3 Distribuição geográfica por local de moradia
2.3.1 Município do Rio de Janeiro: 93

Zona Sul: 16
Botafogo - 6; Catete - 3; Copacabana - 1; Cosme Velho - 1; Flamengo - 2; Jardim
Botânico - 1; Laranjeiras - 2
Zona Norte: 50
Abolição - 1; Alcântara - 1; Alto da Boa Vista - 1; Brás de Pina - 1; Cachambi - 2;
Cascadura - 1; Cidade Universitária - 2; Coelho Neto - 3; Coelho da Rocha - 1;
Colégio - 1; Cordovil - 1; Del Castilho - 1; Guadalupe - 1; Grajaú - 5; Honório
Gurgel - 1; Irajá - 1; Jardim América - 1; Marechal Hermes - 1; Oswaldo Cruz 1; Parada de Lucas - 1; Pavuna - 1; Penha - 1; Praça da Bandeira - 2; Ramos - 2;
Rocha - 1; Santíssimo - 1; Senador Camará - 1; Tijuca - 9; Vaz Lobo - 1; Vicente
de Carvalho - 1; Vista Alegre - 1
Zona Oeste: 22
Bangu - 1; Barra da Tijuca - 2; Campo Grande - 5; Cosmos - 1; Freguesia - 1;
Guaratiba - 4; Itanhangá - 1; Jacarepaguá - 3; Realengo - 1; Recreio - 2; Santa
Cruz - 1
Centro: 5
Centro - 2; Santa Teresa - 1; São Cristóvão - 1; Ilha do Governador - 1
2.3.2 Outros Municípios do Estado do Rio de Janeiro: 29
Angra dos Reis - 1; Belford Roxo - 2; Duque de Caxias - 3; Friburgo - 1; Maricá
- 1; Miguel Pereira - 1; Nilópolis - 1; Nova Iguaçu - 3; Niterói - 10; Petrópolis - 2;
Saquarema - 2
2.3.3 Outros estados: 11
São Paulo, capital - 2; Birigui, SP - 1; São Miguel Paulista, SP - 1;Campos Elísios,
SP - 1; Cachoeira Paulista, SP - 1; Salvador, BA - 1; Cuiabá, MT - 2; Campina
Grande, PB - 1; Paranamirim, RN - 1
2.3.4 Outros países: 2
Montreal (Canadá) - 1; Bethesda (EUA) - 1

142

Estamos ouvindo: relatoTítulo
de uma
do experiência
artigo título em
do artigo
curso

Podemos perceber o alcance do abrangência geográfica dos atendimentos que atribuímos à modalidade on-line e gratuidade.
Embora não tenhamos colhido dados socioeconômicos dos interessados,
chama a atenção o número de pessoas atendidas em áreas predominantemente
de menor poder aquisitivo do município do Rio de Janeiro (Zona Norte, Zona
Oeste e Centro), totalizando 82,97%.
2.4 Os depoimentos dos voluntários

As autoras solicitaram aos voluntários que escrevessem depoimentos sobre
suas experiências no Projeto para serem utilizados no presente trabalho. Treze
de nós atenderam à solicitação e queremos deixar público nosso agradecimento a Anna-Maria Bittencourt, Cristiane Blaha, Liana Albernaz, Lúcia Palazzo,
Márcia Pontes de Miranda, Maria da Conceição Davidovich, Maria Elisa Alvarenga, Marly Beaklini, Nazli Sasson, Paulo Dickstein, Ruth Lerner, Ruth Naidin,
Samantha Nigri, Viviane Frankenthal e Vera Chaon.
Sem pretender realizar uma pesquisa qualitativa de análise de discurso,
levantamos, a partir desses escritos, algumas questões que nos pareceram relevantes. Muitas destas se enlaçam: isolamento social da pandemia / atendimento
on-line; reuniões do Projeto / apoio à equipe de voluntários; capacitação da escuta / atendimento pontual; atendimento pontual / Clínica Social; atendimento
on-line / abrangência da população atendida; atendimento gratuito / função
social da SBPRJ.
Para efeito deste trabalho, selecionamos alguns fragmentos ilustrativos,
excluindo a apresentação dos casos atendidos.
2.4.1 A pandemia

“Irmanados por um processo imediato de identificação ao sofrimento e vulnerabilidade comum a todos, os analistas perceberam que tinham algo a
oferecer, escutar os temores e as dores dos outros e também as suas. Destaco
este último ponto, porque tenho certeza de que a disponibilidade para a escuta, ofício que o analista sabe fazer, foi organizador e terapêutico para si,
assim como para o outro que ele escutou. Ao convocar-se para esta ajuda,
era sabedor de que ao ouvir o outro, precisava bem se ouvir. Acho que foi o
caráter catastrófico e, portanto, emergencial da pandemia, a universalidade do sofrimento, da dor, das perdas, do luto, que permitiu que, tão grande
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número de pessoas, e em tempo relativamente curto, tivesse se sensibilizado
e organizado tão rapidamente para prestar os atendimentos à população.
Estávamos unidos numa luta comum pela preservação da vida.”
“O que antecipamos, não sem algum temor, é a possibilidade de entrarmos
em contato com algo que igualmente nos rodeia e ameaça neste momento
que vivemos: o despreparo, desamparo, incerteza diante deste vírus implacável e traiçoeiro que invadiu nossas vidas. E, mais que isso, os efeitos nefastos que já se fazem sentir em estruturas psíquicas mais precárias.”
“Sabíamos que, também em nós, a pandemia tinha os seus efeitos e consequências, forjando uma relação mais igualitária entre quem escuta e quem
fala, ambos desamparados de forma radical. A nossa escuta continha os
mesmos medos e receios que essa guerra contra um inimigo invisível provocava nas pessoas, porém com a diferença que contávamos com um coletivo
de analistas para troca das nossas experiências. Cada um de nós fazia o
relato dos seus atendimentos, com dúvidas e questionamentos, proporcionando um fortalecimento pessoal e do grupo.”
“A Pandemia estava servindo como ponte para pessoas carentes – nos mais
variados níveis – terem acesso a desconhecidas portas que lhes foram abertas.”
“Em relação aos casos atendidos, pareceu-me que o isolamento social e
a pandemia funcionam mais como um fator subjetivo. Talvez a ameaça
social tenha precipitado a busca por ajuda.”
“Dentre os casos que atendi, só poucos buscavam escuta devido a alguma
coisa relativa propriamente à pandemia. Minha impressão é de que, na
maioria dos casos, a busca dessas pessoas foi uma ‘resposta à oferta’ de
uma escuta qualificada e gratuita.”
“A maioria das pacientes que me procurou, entretanto, foi de mulheres
de classe média, algumas com formação superior, apresentando queixas
neuróticas vagas em torno de problemas de baixa autoestima, rejeição,
dificuldades de relacionamento e insatisfação profissional. Notadamente,
nenhuma delas se referia à proposta de escuta solidária contida em nosso
flyer: ‘nesse momento de calamidade sem precedentes em nossa história’.”
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Chamou-nos a atenção que, apesar de todos nós estarmos sendo afetados
pela pandemia, como aparece em alguns relatos, em outros houve distanciamento, centrando-se nos casos atendidos. Apesar de, em alguns, ser relatado
que a pandemia não aparecia, as autoras consideram que esta surgiu como um
disparador da procura, o pano de fundo (des)colorido pela presença da doença,
da morte, do empobrecimento, da acentuação das desigualdades de nosso país,
o caldo em que fervem nossas angústias.
Consideramos também que, habituados que somos a tratamentos de
longa duração, tivemos, muitos de nós, dificuldades em circunscrever o atendimento, ainda que reconheçamos que, em alguns, havia a demanda por um
tratamento psicanalítico continuado.
2.4.2 As reuniões do Projeto

“Conversávamos sobre casos difíceis, também sobre o que nós todos estávamos vivendo pessoalmente. Além da pandemia, questões graves ocorriam
no Brasil e mundo afora. Foram reuniões semanais por um tempo e, atualmente, quinzenais. Eu sentia que nos amparávamos mutuamente e tecíamos uma escuta para os nossos pacientes. Precisávamos manter a capacidade de pensar, mesmo tendo ‘abandonado’, da noite para o dia, os nossos
consultórios, pacientes, famílias, amigos. Sensação de abandonar o navio
em um naufrágio. Angústia de ver aquilo que estava perto de nós de repente ficar distante, o distante ficar perto a partir dos recursos da internet.”
“[...] contávamos com um coletivo de analistas para troca das nossas experiências. Cada um de nós fazia o relato dos seus atendimentos, com dúvidas
e questionamentos, proporcionando um fortalecimento pessoal e do grupo.”
“O que nos capacita a ajudar neste momento em que a ameaça é a mesma
para nós e para os pacientes? A nossa crença na escuta psicanalítica? A
crença no vínculo criativo que se estabelece na dupla? A parceria que nos
une na busca de um sentido? A necessidade de compartilhar a vulnerabilidade da condição humana? A presença do grupo de discussão vem nos
sustentando, nos proporcionando um ‘envelope psíquico’?”
A possibilidade da troca de experiências nas reuniões do Projeto mostrou-se
essencial para capacitar nossa escuta. Sermos escutados nos possibilitou escu145
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tar. De algum modo, pensamos que as reuniões funcionaram como uma “conversa psicanalítica”, no sentido que Roussillon (2005) empresta ao termo.
2.4.3 Atendimento pontual

“Há uma estranheza inicial e uma expectativa curiosa diante desse novo
que vamos experimentar. Não sem salvaguardas de todo, tampouco sem
balizas que possam reproduzir minimamente aquelas que garantem nosso
enquadre para efetuar a escuta psicanalítica que desenvolvemos: trata-se
de um atendimento pontual de 50 minutos, a partir de um telefonema sem
identificação de chamada, realizado para uma pessoa encaminhada para
o nosso nome com horário pré-estabelecido. Temos uma ‘carteira de identidade’ ou um ‘cartão de visitas’ que pode ser um convite atraente para
alguns: psicanalistas da SBPRJ.”
“Mas como trabalhar pontualmente? Até três consultas? Estava tão acostumada e confortável com o tempo de atendimento sem tempo delimitado. Não achava que seria possível. Precisava tentar. Seria uma experiência
nova. Sabia de trabalhos pontuais como o CVV (Centro de Valorização da
Vida). O tema de atendimento pontual foi um tópico debatido nas primeiras reuniões do projeto.”
“Penso que as questões específicas do atendimento pontual, que já em sua
nomeação sinaliza para o terreno da escuta afinada ou de prontidão da
emergência do inconsciente, revelaram-se o esteio que nos fez caminhar.
De 1 a 3 atendimentos no máximo, com possível encaminhamento para a
Clínica Social da Sociedade ou algum serviço paralelo, ou seja, a aposta era
captar a urgência analítica a partir da subjetividade de cada um.”
“Nos atendimentos on-line pontuais, apareceram as histórias de vidas,
seus conflitos e dificuldades que, evidentemente, não poderiam ser trabalhados como habitualmente nos tratamentos psicanalíticos. Busquei
entender e trabalhar a queixa emergente, contextualizando-a na história
de vida de cada um.”
“A disponibilidade para encontrar a forma de conversar com cada pessoa
não é nada diferente do que fazemos diariamente. O diferente é que não é
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uma entrevista para observar se a pessoa tem demanda para entrar num
processo de tratamento psicanalítico. Eu chamaria de um encontro psicanalítico, que faz parte do trabalho de um psicanalista que está inteiro com
seus valores éticos e envolvido com o coletivo de sua comunidade. Além
de poder trabalhar e promover alguma mudança no curso do sofrimento e
das ansiedades das pessoas que procuram esse tipo de contato com psicanalistas de nossa instituição, eu observei que, ao sair do enquadre clássico
de uma psicanálise (se é que hoje em dia estamos em algum solo clássico...
visto que tudo está diferente), aguça e afina a sintonia da escuta do psicanalista. Uma escuta mais livre.”
“Dúvidas se o atendimento pontual não poderia retraumatizar pessoas já
desamparadas e traumatizadas. Seríamos capazes de dar conta das pessoas atravessadas pela pandemia quando nós mesmos estávamos atravessados por ela?”
“[...] nos momentos de muita aflição e de desamparo social, uma escuta
atenta e interessada é de grande valor, mesmo que pontual. O fato de não
sermos onipotentes não nos faz impotentes.”
“O formato de 1 a 3 atendimentos não me aparecia como dificuldade. Minha experiência (hospitalar, dentre outras) de atendimentos pontuais me
indicava que uma intervenção psicanalítica em momentos de crise, ao dar
novos sentidos à experiência, pode ser valiosa e promover mudança.”
“Minha experiência em hospital e, especialmente, numa clínica oncológica
por 13 anos, me fazia saber da importância do atendimento pontual, da
potência que ele pode ter nesses momentos em que a morte está tão presente.
A diferença era que, dessa vez, também eu estava imersa no mesmo medo.”
Percebemos que o atendimento pontual foi, para a maioria de nós, um grande desafio. As inovações técnicas requeridas para este formato “desalojaram”
os psicanalistas de lugares confortáveis (enrijecidos? ritualizados?): o setting
clássico, a clientela habitual. Colegas com experiência institucional pareceram
se sentir mais confortáveis.
Esta observação que fazemos tem desdobramentos: estaremos estimulando discussões sobre a elasticidade da técnica? Estaremos na SBPRJ forman147
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do analistas capazes de lidar com as questões do nosso tempo? Que analistas
queremos formar?
As perguntas, formuladas a partir dos depoimentos dos voluntários do
“Estamos ouvindo”, enlaçam-se a recentes discussões surgidas no seio da SBPRJ
sobre a criação de cotas raciais no curso de formação de psicanalistas. Este não
é, contudo, um problema apenas da SBPRJ. Em recente texto, Daniela Paiane
Mota (2020), da SPMG, citando M. Fernandes e R. Alves Lima, escreve:
[...] porque precisamos de psicanalistas que conheçam profundamente
o universo simbólico das classes populares, que tenham sido criados e/ou que
vivam nas periferias das metrópoles brasileiras, onde vive, afinal, a maior parte
da população. Enquanto os psicanalistas forem majoritariamente das classes
médias e altas, nossos esforços serão muito limitados.
2.4.4 O público atendido on-line

“Eis que nós, na maioria, psicanalistas acostumados a uma elite que nos
procura em nossos consultórios particulares, nos lançamos neste desafio de
atender pacientes anônimos, de procedências desconhecidas, mas com uma
demanda de ajuda diante de um sofrimento específico e contemporâneo. É
uma experiência nova, instigante, mas também gratificante, em que abrimos uma janela para oferecer ajuda a uma população a qual normalmente
não abrangemos.”
“Trabalho inovador, que oferece atendimento dirigido a uma diversificada população, sem condições previamente estabelecidas. População que
tem como objetivo o desejo e a necessidade de ser ‘ouvida’ por profissionais
disponíveis e interessados.”
“Esta prática (on-line) estava sendo a da minha clínica privada, já que a
presencial não era possível. A falta dos corpos, do psicanalista encorpado e
do campo afetivo-sensorial necessário à transferência faz, no atendimento
on-line, apenas da voz, suporte. Naqueles que já vinham por mim sendo
atendidos, esta não presença pôde entrar no discurso como mais uma das
restrições/castrações que a pandemia nos impôs. No Projeto da SBPRJ,
no entanto, esta questão não surgiu. Penso que, como esta era condição
para o trabalho, nenhuma das pessoas que atendi, a ela se referiu. Pelo
contrário. O atendimento on-line me permitiu atender a quem estava em
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cidades do estado do Rio de Janeiro que não a capital (3), uma que morava
na zona norte da cidade e outra nos Estados Unidos.”
“Trata-se, portanto, de uma experiência nova para o terapeuta e a pessoa
que nos procura, nos falta a presença física que nos trazia a possibilidade
de um encontro mais vivo, em que o modo de caminhar, as expressões,
o olhar, os gestos, a fala mais intensa ou não, criariam um quadro mais
dinâmico para o atendimento. Como vantagem desse tipo de atendimento
foi a possibilidade de pessoas dos mais diversos bairros, estados do país
ou mesmo do exterior, como tive a oportunidade de atender, poderiam se
expressar e se beneficiar desse encontro.”
“Onde há um analista afinado com o seu ofício, uma conversa totalmente
diferente das habituais conversas com outros profissionais da saúde em
geral, acontece. E isso é precioso. A oportunidade de oferecer a pessoas que
não teriam acesso a uma conversa psicanalítica através desses contatos por
telefone me surpreenderam.”
“Algumas pessoas aproveitaram a oportunidade oferecida de escuta para
trazer questões antigas. [...] Considero este atendimento fundamental para
pessoas que moram na periferia, com dificuldades de transporte e de tempo
para deslocamento para a zona sul e que nunca chegariam a frequentar
nossos consultórios. Portanto, considero o atendimento on-line como o único possível para essas pessoas. É um atendimento de inclusão, pois inclui
quem nunca teve acesso aos tratamentos e com qualidade.”
Consideramos que o Projeto trouxe para nós, psicanalistas, a possibilidade de
entrar em contato com muitas pessoas que jamais chegariam aos nossos consultórios. Esta experiência foi valiosa para os dois lados. Para os que nos procuraram, pela oportunidade de ter uma “conversa” psicanalítica, o que lhes permitiu a
abertura de novos sentidos para suas questões. Para nós, por perceber a potência
(palavra muitas vezes usada nos depoimentos) de intervenções pontuais. Uma
de nós, que teve supervisão psicanalítica de pacientes psiquiátricos de Unidade
de Saúde Publica com Virgínia Bicudo, lembrou-se de como ela advertia que a
capacidade de “insight” nada tinha a ver com nível de escolaridade ou socioeconômico. O aspecto inclusivo do Projeto (ressaltado claramente em um dos
relatos) se configurou como fundamental como ação política da psicanálise.
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2.4.5 Necessidade de integração com outros Serviços de Saúde Mental

“Senti falta de termos um grupo de psiquiatras engajado em nosso projeto.”
Ao longo destes meses, sentimos a necessidade de uma rede de apoio mais
ampla de serviços de saúde mental. A abertura on-line da Clínica Social da
SBPRJ e o atendimento familiar foram necessários em muitos dos atendimentos. Além disso, houve um caso, em particular, extremamente grave. Enquanto o atendimento era feito on-line, a filha da que nos procurava fez uma
tentativa de suicídio. Esta filha era tratada em Unidade de Saúde Pública,
mas, em função da pandemia, as consultas psiquiátricas estavam suspensas. A
psicanalista tentou ajuda psiquiátrica através de redes gratuitas, mas o atendimento não foi realizado.
Situações como estas nos fazem entender que a SBPRJ precisa estar conectada com outras instituições, especialmente as públicas, para a efetividade do
atendimento tal como foi proposto no Projeto. Sabemos das enormes carências
de serviços de saúde mental, mas podemos fortalecê-los, na medida em que não
apenas os solicitemos, mas, também, ofereçamos atendimentos psicanalíticos.
2.4.6 Engajamento social da SBPRJ

“A pandemia revelou a falência do modelo individualista e excludente da
sociedade. E esta realidade se refletiu nos atendimentos das pessoas que
procuraram a nossa ajuda, a maioria de outros bairros mais distantes e
com poder aquisitivo reduzido pela crise. Não é mais possível imaginarmos
uma sociedade alheia aos problemas estruturais que determinam as injustiças e a incapacidade do poder público de tomar para si a responsabilidade e cuidado em relação à grave crise sanitária.”
“Pensar o coletivo, uma escuta mais livre. O psicanalista tendo que se despojar de seu modelo conhecido de trabalho.”
“Meu interesse em participar do Projeto da SBPRJ se deveu a muitas motivações: desde contribuir como psicanalista para o esforço de cuidado com a
população durante a pandemia até a possibilidade de maior engajamento
social de nossa Sociedade. Para além do quanto pessoalmente este Projeto
me enriqueceu, creio que ele aponta para a deselitização da Psicanálise e
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de nossa SBPRJ, ao mostrar o quanto as ferramentas psicanalíticas podem
e devem ser usadas em situações de cuidado para com pessoas que, dificilmente, poderiam ter acesso a elas.”
“A inserção na comunidade, para além dos divãs, possibilita uma sensibilidade
diferenciada ao analista, que poderá compreender a realidade cultural e os impactos no psiquismo dos sujeitos” (Mota, 2020). Assim, há um ganho para os
psicanalistas pela renovação de outros modos de subjetivação.
É isso. A vida pede coragem. Requer imaginação. É sempre um devir.
Processos em construção. Estamos ouvindo: a nós e à sociedade. E a palavra
dita vitalizada se desdobra, se multiplica, cria novos sentidos. Nosso projeto
continua. Construindo caminhos, abrindo horizontes. Para nós. Para as
pessoas atendidas. Para a SBPRJ.

We are listening: report of an ongoing experience
ABSTRACT The authors report the experience of the SBPRJ project “We are listening” of free and

punctual online assistance to the population in the pandemic, started after the decree of social
isolation in Rio de Janeiro. Partial final considerations are made, as it is an ongoing project.
KEYWORDS social function of psychoanalysis/pandemic; punctual assistance/online/free.

Estamos escuchando: informe de una experiencia en curso
RESUMEN Los autores relatan la experiencia del proyecto “Estamos escuchando” de la SBPRJ de

asistencia en línea puntual y gratuita a la población en la pandemia, iniciado tras el decreto de
aislamiento social en Río de Janeiro. Se hacen consideraciones finales y parciales, ya que es un
proyecto y construcción en curso.
PALABRAS CLAVE función social del psicoanálisis/pandemia; servicio puntual/en línea/gratuito.
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ANEXO 2

TERMO DE ACEITAÇÃO DO ATENDIMENTO PONTUAL
1. Essa conversa não é uma terapia on-line e não substitui
nenhum tratamento em andamento, psiquiátrico, médico ou
psicoterapêutico. Por favor, responda “aceito e estou ciente do
caráter pontual da mesma”.
2. Envie seu nome completo, telefone e/ou WhatsApp , profissão,
bairro onde mora, e-mail.
3. Fotografe ou escaneie um documento.
4. Se tiver menos de 18 anos, solicite ao seu pai, mãe ou
responsável com mais de 18 anos para enviar outro e-mail
dizendo estar ciente deste atendimento e transmitindo os dados
pessoais dele(a), solicitados nos itens 2e 3 acima.

Recebido: 31/08/2020
Aceito: 14/10/2020

Cristiane Paracampo Blaha
Av. Ataulfo de Paiva, 135/901
Rio de Janeiro – RJ – CEP:22440-030
(21) 99622-7328

cblaharangel@gmail.com
Liana Albernaz de Mello Bastos
Rua Dr. Souza Lopes, 55 térreo
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22231-060
(21) 99361-3373
lianaambastos@globo.com
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Estamos Ouvindo:
relato de uma experiência pessoal.
Ruth Lerner Froimtchuk1

RESUMO A autora dá um testemunho pessoal da experiência de um atendimento

solidário realizado por um grupo de psicanalistas da SBPRJ no contexto de uma
pandemia que, de uma hora para outra, transformou nossas vidas, hábitos e
certezas. Como psicanalistas sensíveis à dor e ao sofrimento das populações mais
vulneráveis e carentes, nos oferecemos a este atendimento gratuito por telefone,
abrindo caminho para uma psicanálise que possa expandir suas fronteiras e
responder aos desafios que o mundo contemporâneo nos coloca.
PALAVRAS-CHAVE pandemia, populações vulneráveis, solidariedade, clínica on-line.

“Somos um grupo de psicanalistas voluntários da SBPRJ que, nesse momento de calamidade sem precedentes em nossa história recente, estamos
disponíveis para ouvir você, suas angústias, sua solidão, sua aflição frente a
tudo isso. Oferecemos um atendimento pontual, gratuito e on-line.”

Psicanalistas prioritariamente voltados à clínica particular, eis que nos lançamos
neste projeto de atender pacientes anônimos, de procedências desconhecidas,
com uma oferta de ajuda no contexto de uma pandemia responsável por grande
sofrimento psíquico em meio a situações sociais críticas e desagregadoras.
Sofrimento este que nos diz respeito, também, atingidos que todos fomos
por essa catástrofe humanitária que transformou nossas vidas, nossos hábitos

1. Psicanalista, membro efetivo com funções específicas do Instituto da Sociedade Brasileira de
Psicanálise do Rio de Janeiro.
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e certezas na relação com o mundo conhecido que habitamos, convivemos e
acreditávamos poder garantir a continuidade de nossas existências.
De uma hora para outra, nos tornamos vulneráveis e frágeis, expostos a
riscos inimagináveis em tempos de grandes avanços científicos e tecnológicos,
e somos compelidos a repensar nossos valores para contribuir na construção de
um mundo melhor pós-pandemia.
Esse oferecimento de ajuda a populações mais carentes nos convoca
como psicanalistas sensíveis à dor e ao sofrimento alheio, comprometidos com
uma postura ética que não ignora as condições socio-político-econômicas do
mundo em que estamos inseridos.
A história do movimento psicanalítico é marcada por ações sociais, das
quais é bastante conhecida a implementação das Clínicas Públicas de Freud,
clínicas gratuitas de atendimento psicanalítico em várias cidades europeias no
período de 1920 a 1938, derrubando o mito da psicanálise como atividade burguesa concebida pelos ricos e demonstrando seu potencial como instrumento
de saúde pública (Broide, 2019).
Mas a história das Instituições Psicanalíticas herdeiras de Freud também
se caracterizou, desde sua implementação, por uma política de neutralidade
e distanciamento frente às realidades socioeconômicas circundantes, isolada
em suas possibilidades de manter um diálogo livre e enriquecedor com outros
saberes ligados a questões humanitárias.
Regidas até não muito tempo atrás por estatutos conservadores e refratários a mudanças e transformações, alegando a defesa da Psicanálise ameaçada
de dissolução, temos visto progressiva abertura dessas instituições a novas formas de exercer a Psicanálise e valorizar a sua potência criativa frente a todas as
demandas que o mundo contemporâneo coloca como desafios. Como exemplo,
temos a própria disponibilidade, prontamente debatida e aceita, de adaptarmos
a nossa prática ao atendimento on-line, condição única de darmos continuidades às nossas clínicas.
Em seu trabalho de 1919, intitulado “Caminhos da terapia psicanalítica”, Freud endereça a seus colegas uma mensagem com o propósito de refletir sobre novas direções para o desenvolvimento das terapias psicanalíticas e
chama a atenção para uma situação que diz pertencer ao futuro: “Na abundância de miséria neurótica que há no mundo, [...] o que logramos abolir é
qualitativamente insignificante [...] [e] nos limitam às camadas superiores da
sociedade” (Freud, 1919/2010, p. 291). E prossegue, prevendo que, em algum
momento, a consciência da sociedade despertará para o direito que o pobre
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tem ao auxílio psíquico, pois as neuroses não afetam menos a saúde do povo
do que outras graves doenças.
Acredita na urgência desses deveres que, em algum momento, levarão à
oferta de tratamentos gratuitos através de hospitais ou instituições, empregando médicos de formação psicanalítica. E finaliza:
Então haverá para nós a tarefa de adaptar nossa técnica às novas condições [...]. É também muito provável que na aplicação em massa de nossa terapia sejamos obrigados a
fundir o puro ouro da análise com o cobre da sugestão direta [...]. Mas, como quer que
se configure essa psicoterapia para o povo, quaisquer que sejam os elementos que a
componham, suas partes mais eficientes e mais importantes continuarão a ser aquelas
tomadas da psicanálise rigorosa e não tendenciosa. (Freud, 1919/2010, p. 292)

Estamos frente a uma experiência emocional nova, instigante em seu caráter
inovador, sob condições e metas diferentes das que costumamos praticar. Um
forte sentimento de solidariedade e empatia nos anima a esse desafio. Nesse
tabuleiro de cartas não marcadas, o que nos caberá? Como poderemos construir uma escuta e um vínculo diante de um tempo tão exíguo? E através de um
atendimento on-line, que também se configura como algo novo, que cobra um
reposicionamento em nossos dispositivos de trabalho habituais?
O que antecipamos, não sem algum temor, é a possibilidade de entrar
em contato com algo que igualmente nos rodeia e ameaça neste momento que
vivemos: o despreparo, o desamparo, a incerteza diante desse vírus implacável
e traiçoeiro que invadiu nossas vidas. E, mais que isso, com os efeitos nefastos
que já se fazem sentir em estruturas psíquicas mais precárias.
Há uma estranheza inicial e uma expectativa curiosa diante desse novo
que vamos experimentar. Não sem salvaguardas de todo, tampouco sem balizas
que possam reproduzir minimamente aquelas que garantem nosso enquadre
para efetuar a escuta psicanalítica que desenvolvemos: trata-se de um atendimento pontual de 50 minutos, a partir de um telefonema sem identificação de
chamada, realizado para uma pessoa encaminhada para o nosso nome com
horário preestabelecido. Temos uma referência institucional ou um “cartão de
visitas” que pode ser um convite atraente para alguns: psicanalistas da SBPRJ.
Minha experiência até agora não foi tão ampla em termos de atendimentos, mas já é possível recolher dados significativos. Surpreendentemente,
na maioria dos atendimentos, “esse momento de calamidade sem precedentes”
não foi a razão da demanda por ajuda. O que se ressaltou logo de saída foi a
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oportunidade que estava sendo dada de um atendimento “qualificado” e gratuito, por psicanalistas experientes e reconhecidos socialmente.
Queixas vagas relativas a dificuldades pessoais, insatisfação, desejos de
mudança, perdas e frustrações, predominavam nos relatos da maioria que chegava a mim. No quadro de fundo, a situação de isolamento social, paralisação
do trabalho e diminuição das fontes de renda estavam presentes, sem dúvida,
como um agravamento do quadro apresentado. Mas as questões trazidas remetiam a vivências anteriores, sofrimentos e crises que vinham se arrastando...
sem compreensão, sem solução.
A falta de “questões pontuais” para um “atendimento pontual” se revelou, então, como um desafio a uma escuta igualmente terapêutica e psicanalítica. Impossível atender a uma demanda de ajuda, a um sofrimento que se percebia oriundo
de uma história de vida enraizada em uma gama de vivências que não poderiam
ser ampliadas neste breve encontro. Penso que esta foi a primeira constatação que
se tornou evidente, ao mesmo tempo em que convocava um reajuste nas expectativas de acolhimento dentro desse modelo a que estávamos nos propondo.
Um incômodo, uma dúvida se a ajuda tinha sido realizada em algum
nível, tornava difícil terminar o tempo de ligação telefônica. Mesmo assim, me
norteava o princípio de que o atendimento deveria ser pontual e único, de uma
vez apenas, apesar de que a proposta inicial facultava atendimentos de uma a
três vezes. Acreditava que estender o atendimento poderia levar a um vínculo
transferencial indesejável com o analista, que teria que ser abandonado e igualmente abandonar o atendimento a esse paciente.
Este se tornaria, penso eu, um dos pontos nodais desse atendimento.
Logo ficou evidente, e essa foi uma experiência compartilhada por todos, que
uma vez em contato com esses potenciais pacientes, com seu sofrimento e desamparo, não poderíamos simplesmente dar como cumprida a nossa função.
Seria preciso oferecer um rumo, um encaminhamento possível para um tratamento que os pudesse acolher. E, quem sabe, tranquilizar a nós mesmos, uma
vez confrontados e envolvidos com o sofrimento alheio.
Não havíamos nos preparado para essa situação, na ilusão de um atendimento pontual e conclusivo em sua proposta. Alguns pacientes, no entanto, se
mostravam muito agradecidos ao final do tempo, o que me apontou para o fato
de que a dificuldade talvez fosse minha de “simplesmente desligar”, podendo
desfrutar do sentimento de que uma ajuda efetiva havia sido oferecida.
No entanto, devo dizer que, com o passar do tempo, não consegui me
manter tão “pontual” assim na proposta de um único atendimento e me dispus
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a atender mais de uma vez, em alguns casos. Isso ocorreu quando senti a possibilidade de avançar no ganho de insight que alguns pacientes com mais capacidade de introspecção puderam exibir em tão pouco tempo de escuta.
A idealização do analista e da oportunidade oferecida foi, também, marca
de alguns atendimentos que chegavam através de indicações de profissionais de
saúde mental: a chance de uma escuta gratuita, mesmo que pontual, em pessoas
que até já haviam tido algum contato anterior com terapias de outra natureza.
Uma delas, em uma reação eufórica ao longo do atendimento, exclamava
que sentia como se lhe estivesse sendo oferecida uma viagem à Disneyworld,
pela “rica” oportunidade que estava tendo... Esta pessoa parecia desejar que eu
espelhasse algo que a valorizasse e dignificasse. Em certo momento, indagou
se eu a achava “fake”, diante dos aspectos que me havia revelado brevemente.
Restituí-lhe, de alguma forma, em resposta, algo que pudesse ajudá-la a se sentir mais integrada, mas terminei com uma forte e incômoda sensação de que
“eu era a analista fake”, mercadora de ilusões, nesta breve e incompleta escuta...
Outra paciente, certamente o atendimento mais difícil até agora, permitiu-me entrar em contato com uma realidade e um sofrimento não habituais em
nossos consultórios. E que nos colocam, também, diante dos limites do alcance
destes atendimentos, quando exigem uma intervenção mais urgente e efetiva.
Apesar de ter vivenciado, em meu percurso profissional como médica
e psiquiatra, atendimentos ambulatoriais em hospital geral e psiquiátrico de
pacientes com sofrimentos psíquicos e psicossomáticos de várias naturezas,
o atendimento on-line, por telefone e através do contato com a voz do outro
como único elo, parece gerar um tipo de proximidade com ressonâncias psíquicas e sensoriais peculiares.
Fiquei aturdida, por exemplo, com os barulhos de fundo do ambiente
que se introduziam à minha escuta como algo inseparável do caos que rodeava
a vida da paciente. Estava tudo lá: a televisão ligada, o seu bebê de dez meses aos
berros, a mãe dela tentando acalmá-lo, o irmão de 10 anos gritando junto, o cachorro latindo, os carros buzinando... e a paciente aparentemente alheia a toda
essa balbúrdia e prosseguindo na sua fala arrastada, ora melancólica, ora angustiada e apreensiva. No momento mais dramático da conversa, ela chora muito e
diz que tem pensamentos muito ruins. Eu lhe pergunto se quer me falar sobre
esses pensamentos e ela responde, perguntando: “se eu falar, eles acontecem?”.
Minha fantasia e apreensão neste momento eram que ela estava se referindo a suicídio ou a algum ato de violência contra o filho de 10 meses, considerando-se um relato de agressividade descontrolada, automutilações e passagens
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ao ato. No entanto, ficou evidente que o filho não era um obstáculo, mas a sua
ligação com a vida. Quando eu lhe perguntei se alguém em torno dela poderia
ajudá-la, ela respondeu que “só Deus”, mas revelou a procura sistemática de vários serviços gratuitos de ajuda: emergência de hospitais, ambulatórios e ajudas
telefônicas como Centro de Valorização da Vida. Percebe-se como uma pessoa
muito agressiva e se censura por isso, mas, ao mesmo tempo, se sente justificada
através de um desabafo que me chamou a atenção: “sei que é errado o que faço,
mas erro sobre o erro dos outros...”.
Relato esse atendimento, pois, mais do que qualquer outro, ele me chamou a atenção para a questão do desamparo e do desalento frente a uma condição de vida marcada por traumas, carências e privações. É onde a questão social
exerce a sua iatrogenia de forma perversa: “o erro dos outros”.
A maioria das pacientes que me procuraram, entretanto, foram mulheres
de classe média, algumas com formação superior, apresentando queixas neuróticas vagas em torno de problemas de baixa autoestima, rejeição, dificuldades
de relacionamento e insatisfação profissional. Notadamente, nenhuma delas se
referia à proposta de escuta solidária contida em nosso flyer: “nesse momento
de calamidade sem precedentes em nossa história”. Mostravam interesse em
dar prosseguimento à sua busca de ajuda, através de uma clínica social que, em
casos de menor gravidade e urgência de encaminhamento, poderia ser a Clínica
Social da SBPRJ. Isso nos apontou para o reconhecimento da vasta demanda
por um atendimento psicanalítico (ou psicoterápico) por diversas camadas e
segmentos da população em geral.
A participação neste projeto de vários analistas ligados à Clínica Social
(a maioria mulheres) promoveu uma iniciativa no sentido de viabilizar as inscrições na Clínica Social, até então fechada devido à pandemia. Em consonância com os nossos atendimentos particulares, abriríamos o atendimento on-line
na Clínica da Sociedade, com perspectiva, inclusive, de continuidade a este tipo
de atendimento.
Nossa experiência continua sendo avaliada e compartilhada em encontros on-line que acontecem quinzenalmente. É o momento em que, dando impulso e sentido ao projeto de atendimento solidário, podemos dividir nossas
vivências, angústias e questionamentos sobre a ajuda oferecida e os encaminhamentos necessários, sem os quais nos sentiríamos a deriva, juntamente com
aqueles aos quais oferecemos nossa ajuda.
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Estamos escuchando: relato de una experiencia personal.
RESUMEN La autora presenta un testimonio personal de su experiencia en un atendimiento

solidario realizado por un grupo de psicoanalistas de la SBPRJ en el contexto de una
pandemia que, de la noche a la mañana, transformó nuestras vidas, hábitos y certezas. Como
psicoanalistas sensibles al dolor y sufrimiento de las poblaciones más vulnerables y necesitadas
nos ofrecimos para realizar el atendimiento por teléfono y de forma gratuita, abriendo paso
para un psicoanálisis que expanda sus fronteras y responda a los desafíos que nos plantea el
mundo contemporaneo.
PALABRAS CLAVE pandemia, poblaciones vulnerables, solidaridad, clínica en línea.

We are listening: report of a personal experience.
ABSTRACT The author gives a personal testimony on the experience of a solidary care initiative

performed by a group of psychoanalysts from the SBPRJ in the context of a pandemic that has
changed our lives, habits and certainties overnight. As psychoanalysts sensitive to the pain
and suffering of the most vulnerable and underprivileged populations, we offer this service by
phone and free of charge, paving the way for a psychoanalysis that can expand its frontiers and
respond to the challenges brought to us by the contemporary world.
KEYWORDS pandemic, vulnerable populations, solidarity, online clinic.
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Projeto Travessia na pandemia:
Criatividade e responsabilidade social
Equipe Travessia1

RESUMO O objetivo do presente artigo é refletir sobre as adaptações criativas

realizadas nas atividades do Projeto Travessia com educadores da rede municipal
de ensino do Rio de Janeiro, em decorrência do isolamento social provocado pela
pandemia de Covid-19. Baseando-se no princípio de responsabilidade social e
nas diferentes modalidades de clínica ampliada desenvolvidas desde a criação do
Projeto, pôde-se dar prosseguimento às atividades, agora adaptadas ao formato
on-line que se impôs a todos. Aponta-se como as desigualdades estruturais de
nossa sociedade, a precariedade dos corpos e a perda dos objetos sociais são
potencializadas pela pandemia, exacerbando um contexto de exclusão que afeta
diretamente as camadas mais vulnerabilizadas da população. A partir dos relatos
dos grupos de educadores realizados ao longo deste ano, convoca-se a (re)pensar as
implicações do trabalho de analistas em uma sociedade estruturalmente desigual.
PALAVRAS-CHAVE criatividade; responsabilidade social; desigualdade; clínica ampliada.

Desde sua criação há cerca de 20 anos, as atividades do Projeto Travessia têm
como diretriz o trabalho com populações socialmente vulneráveis do Rio de
Janeiro, estruturando estratégias de cuidado em saúde mental que se dirijam
sempre ao coletivo, a partir da interface da psicanálise com as demandas sociais
que se apresentam de diversas formas em nossa cidade. Nossa atuação nos compele a (re)pensar as implicações e reverberações de nosso papel como analistas
em uma sociedade estruturalmente desigual, ampliando o que se entende por

1. Coordenadora: Maria Teresa Rocha. Equipe: Aline Demantova, André Luiz Vale, Eliane Marcellino, Ethel
Resch, Gabriel Ventura, Julia Christo, Luiz Claudio Figueiredo, Maria Teresa Lopes, Marta Rezende, Miguel
Sayad, Pedro Wainer, Peryassu Souza, Renata Teixeira, Renée Douek, Sergio Zaidhaft, Sonia Verjovsky,
Yasmin Tannuri.
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clínica social e fazendo trabalhar a teoria para dar conta de settings diferentes
do tradicional, multiplicando suas formas, seus atores e suas ações.
O Projeto Travessia se propõe a lidar com diferentes graus e tipos de sofrimento de origem social, sem deixar de levar em consideração a singularidade
de cada sujeito e o rigor da técnica e da teoria psicanalíticas ao fazê-lo. Atuando
sobre a ideia da necessidade de constante expansão do conhecimento e dos
métodos psicanalíticos, pretendemos elaborar metodologias de trabalho que
possam ser levadas extramuros, para fora dos consultórios privados e do divã,
configurando um ideal de clínica que, além de sua função terapêutica primeira,
assume e explora também uma dimensão política.
Ao longo de nossa trajetória, as modalidades de intervenção foram, sobretudo, realizadas em grupos. A escolha por esta modalidade deve-se ao entendimento de que um grupo constituído como tal funciona como uma unidade, com uma atividade mental coletiva própria (Bion, 1975). Acreditamos que
a continência grupal é um fator propulsor da elaboração psíquica individual:
através de diferentes identificações e vínculos emocionais, o espaço grupal possibilita novas experiências de sociabilidade, o exercício das trocas intersubjetivas, bem como a construção e o compartilhamento de novas narrativas a partir
das vivências. O grupo pode funcionar como um dispositivo facilitador para o
desenvolvimento da capacidade de experimentar os afetos e para a expansão da
capacidade de sonhar e pensar.
A partir de convênio firmado com a Secretaria Municipal de Educação
(SME) desde 2016, o segmento com o qual trabalhamos no momento é o de
educadores da rede pública de ensino – professores, gestores, agentes de apoio,
dentre outras categorias funcionais. Atualmente, a rede compreende 1.542 unidades escolares em funcionamento – dentre creches, espaços de desenvolvimento infantil (EDIs), escolas e CIEPs –, organizadas em 11 Coordenadorias
Regionais de Educação (CREs), contando com 641.141 alunos – que vão desde
a educação infantil (creche e pré-escola) e o ensino fundamental até a educação
de jovens e adultos (EJA), passando pela educação especial –, 39.597 professores e 13.807 funcionários de apoio administrativo (Prefeitura do Rio, SME,
2020). Tais números podem apenas dar uma ideia da dimensão e da complexidade da rede com a qual estamos envolvidos.
A situação de trabalho por demanda da SME trouxe novos desafios de
manejo e concepção da proposta do Travessia. O compromisso de estarmos
vinculados a uma rede gigantesca nos levou a um novo desenho de atuação
no formato de oficinas, realizadas em parceria com o espaço potencial cultural
164

Projeto Travessia na Pandemia: criatividade
Títuloedo
responsabilidade
artigo título do artigo
social

Largo das Artes2 e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)3. Entre
2016 e 2019, realizamos (1) cinco ciclos de oficinas presenciais, às terças-feiras
no Largo das Artes, trabalhando com cerca de 60 unidades escolares e aproximadamente 80 educadores diretamente, os quais eram formalmente liberados
semanalmente pela SME durante quatro horas para participar de nossas oficinas; (2) encontros mensais permanentes com um grupo-piloto de professores
que se estende até hoje, acrescido daqueles professores que, tendo passado pelas
oficinas, desejam continuar vinculados ao Projeto, conduzidos aos sábados na
sede da SBPRJ; (3) além de encontros mensais com gestores, conduzidos às
quartas-feiras na sede da SBPRJ, que tiveram a duração de cerca de um ano.
Apesar de nossa pequenez diante da enormidade da rede pública, já obtivemos
depoimentos acerca de como nosso trabalho foi importante por fortalecer o
envolvimento dos educadores com seu local de trabalho, por proporcionar um
ambiente de segurança e confiabilidade entre seus pares, por potencializar o
vínculo com seus alunos, e até mesmo por auxiliar na gestão de cada escola.
O objetivo de nosso Projeto consolidou-se em torno do entendimento
de que esses educadores, diante de uma realidade social tão dura, trabalhando em um contexto marcado pela violência política e social, pela exclusão e
pela precariedade, se encontram, muitas vezes, em estado de vulnerabilidade
psíquica, marcada por um sentimento de desamparo e uma situação que pode
gerar desorganização subjetiva, fonte de sofrimento psíquico e de paralisação
do potencial criativo. Visando-se justamente a constituir espaços lúdicos de liberdade de expressão e de troca entre pares, conjuga-se a escuta psicanalítica
com a utilização de recursos através dos quais procuramos potencializar as práticas criativas e a reflexão colaborativa, seja por meio de narrativas, de imersão
em uma atividade artística ou de percepções de vivências sensoriais conjuntas
(Ogden, 2013; Winnicott, 1975; Huizinga, 2000).
Nessas intervenções, damos especial relevo às funções de continência – a
possibilidade de criar um campo de acolhimento das experiências subjetivas
dos educadores –, de pertencimento – fundamentada na constituição da experiência do “fazer parte”, pertencer –, de potência – compreendida a partir da circulação de estados de vulnerabilidade, que não se fixam em defesas impotentes

2. Com direção do colega da SBPRJ Miguel Sayad.
3. Através do projeto de extensão “Psicanálise e Educação: intervenção social clínica para uma escola
possível”, do Instituto de Psicologia.
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nem onipotentes, mas encontram espaço e tempo para elaboração, expressão e
integração – e de compartilhamento – que permeia todo o processo, chamando
atenção para a comunicação de cada um consigo mesmo, com seus pares e com
a equipe – nos diferentes grupos. Durante o processo, se opera um trabalho
transferencial e contratransferencial a serviço de testemunhar vivências críticas, assim como interpelar a potência criadora dos integrantes do grupo e da
equipe de trabalho.
Em 2020, estávamos nos preparando para dar início ao sexto ciclo de
oficinas com os educadores... e então veio a pandemia.

No mesmo mar tempestuoso, mas com barcos desiguais
A vida seguia seu curso que parecia normal. No entanto, em princípio de março,
quando reiniciaríamos as atividades planejadas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus,
seria então caracterizada como uma pandemia. O mundo entra em quarentena
e, praticamente de um dia para o outro, toda a rotina das pessoas mudou e permanece diferente até o momento – e sabe-se lá até quando. No Brasil, com o distanciamento social proposto pelas autoridades de saúde, mas descumprido sistematicamente pelo Presidente e por grande parcela da população, seguimos com
um cenário ambíguo. O comércio e as escolas fecharam e a flexibilização sem
que se haja vacina contra o vírus é pensada sem ordenamento dentro do rigor
científico diante da crise sanitária. De desinformação em desinformação, vivemos em um estado de desconfiança que contamina a fé pública. Um fenômeno
que se enraíza e corrói o tecido social, com efeitos danosos às subjetividades.
A pandemia de COVID-19 escancarou a natureza profundamente cruel,
injusta e absurda do modelo de sociedade que construímos nos últimos séculos,
baseado na desigualdade. No que concerne à nossa realidade específica, o coronavírus veio para evidenciar as desigualdades estruturais historicamente presentes no Brasil, levando alguns à consciência de que a pandemia contamina democraticamente todos os segmentos sociais, sem distinção de classe, gênero ou cor.
Evidenciou também que é certo que estamos todos no mesmo mar tempestuoso,
mas não estamos com os mesmos meios de defesa e assistência. Como sempre,
atingem-se desigualmente as populações mais vulneráveis (Bezerra Jr., 2020).
Todos os corpos são precários, no sentido de que somos sempre fundamentalmente interdependentes de muitas formas diferentes. Dependemos de
redes de outros corpos, das instituições, do meio ambiente, da tecnologia e de
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muitos outros dispositivos – eles fornecem as estruturas de suporte necessárias
que permitem que vivamos. Todos precisamos de assistência médica, de educação, de moradia, de emprego, de não ser agredidos nas ruas, de não sofrer
preconceito e discriminação. No entanto, alguns grupos estão mais submetidos
a diferentes precariedades do que outros (Butler, 2015).
Durante a pandemia, em uma sociedade caracterizada pela precariedade, está havendo uma exacerbação da situação de perda dos “objetos sociais”
(Furtos, 2012), tais como emprego, dinheiro, moradia, bens etc., que funcionam
como formas de segurança e mediação, em um lugar e tempo determinados,
comprometendo a instalação da confiança a nível individual e coletivo – confiança no outro, que se faz presente quando dele se necessita; confiança em
si mesmo, no sentido de se perceber como tendo valor, refletido também por
meio do olhar do outro; confiança no futuro, estabelecido no elo de reciprocidade relacional com o outro, através da dimensão do cuidar e do ser cuidado.
Quando essa perda dos objetos sociais se dá de modo extremo, o horizonte que
se vislumbra é o da exclusão.
Na precariedade exacerbada pela COVID-19, a confiança no outro e no
futuro se veem constantemente ameaçadas pelo perigo iminente de morte, o
que afeta diretamente a confiança em si mesmo. Na medida em que a dignidade
da sua existência encontra-se em risco devido aos efeitos nocivos de uma pandemia sem precedentes na história, o futuro é sentido como ameaçador ou até
mesmo como inexistente. Nessa perspectiva, o sofrimento psíquico de origem
social aponta para dimensões muito mais profundas do que aquele advindo do
mal-estar na cultura, conforme definido por Freud já em 1930 (Viñar, 2019).
Neste contexto turbulento em que somos brutalmente confrontados
com nossa própria finitude de maneira inequívoca é que o uso fértil dos dispositivos de escuta psicanalítica, com base nos movimentos transferenciais e
contratransferenciais, pode promover narrativas de cuidado compartilhadas. É
preciso apostar e fortalecer cada vez mais o contato com a vida, com as forças
de ligação de Eros em nosso psiquismo. Foi a partir desta aposta que decidimos
dar prosseguimento às oficinas planejadas, agora adaptadas ao formato online
que se impunha a todos.

Singularidades da intervenção clínica na pandemia
Diante do cenário da pandemia, em março de 2020 pensamos nos educadores
com os quais trabalhamos nas oficinas realizadas nos anos anteriores. Como
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estariam nesse momento? Nosso trabalho poderia, necessitaria, continuar. A
equipe do Travessia estava unida à ideia de dar nova forma aos encontros, por
via remota, na esperança de que, nos oferecendo como continente no momento
de incertezas, faríamos diferença.
Pensamos na referência original dos grupos de educadores realizados no
Largo das Artes e dividimos a equipe em quatro grupos, com três coordenadores cada, incluindo profissionais e estagiários em sua configuração. Propusemos, naquele momento, quatro encontros a serem realizados semanalmente
durante uma hora e meia, via plataforma Zoom, concedida ao Travessia pela
SBPRJ. Houve uma modesta, porém consistente, adesão à proposta.
Naquele momento, não imaginávamos que ficaríamos tanto tempo em
distanciamento social. Na medida em que as semanas se seguiram, ao se aproximar o prazo limite dos quatro encontros, nos foi solicitada pelos educadores a
continuidade da proposta, a partir do entendimento deles sobre a importância
do trabalho. Com muita satisfação e animados pelo reconhecimento, seguimos
mantendo semanalmente esses encontros com os quatro grupos atuantes até
hoje, aos quais foram acrescidos ainda outros educadores, convidados pelos
participantes iniciais.
Nesses pequenos grupos, dentro dessa visada geral, procurou-se oferecer
aos educadores uma perspectiva ampliada de cuidado, em uma situação que se
dá em uma modalidade coletivizada de encontros semanais, através dos quais
se busca ampliar o espaço de fala de cada um, individualmente, com destaque,
porém, às problemáticas que vêm se revelando marcantes no cotidiano atual
desses sujeitos, na situação de distanciamento social em que se encontram, em
função da pandemia.
É interessante notar como, do ponto de vista das relações profissionais,
opera-se importante esfera de identificação entre eles. O fato de as escolas terem
sido fechadas desde março não resultou em ausência ou estancamento de atenção
ou preocupação e encargos ligados ao trabalho. Há diversidade no tipo de moradia de cada uma das participantes desses grupos, suas configurações familiares
são diversas em certos aspectos, caracterizando algumas diferenças contextuais.
Essa ordem de questões e de seu cotidiano, em detalhes, está sempre muito presente nas conversações exercidas nos encontros dos grupos, assim como aquelas
questões que dizem respeito a uma dimensão mais diretamente política e de seu
papel enquanto educadores e dos elementos problemáticos ligados à esfera escolar.
É sempre abordada, de diferentes modos, a repercussão, em vários
níveis, da situação da pandemia e da interrupção da rotina escolar, pontos de
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partida nas conversações que têm lugar nos encontros com os coordenadores
dos grupos. Porém, através de várias formas de impulsão de fala, de troca entre os participantes do grupo – recursos de natureza sensória com trabalhos
de incidência diretamente corporal, recursos associativos por meio de jogos
de palavras, recursos que utilizam também meios figurativos, imagéticos, que
estimulam a criatividade, dentre outros –, procura-se explorar práticas de compartilhamento entre pares, estimulando um processo de narrativa coletiva em
que o plano individual está presente, mas sempre dentro de uma perspectiva
remetida à inserção de cada sujeito nos grupos, não somente nestes grupos específicos, mas, principalmente, no que isso remete à ideia de pertencimento,
em particular, no universo do trabalho exercido no campo da educação, e, mais
especificamente ainda, nas escolas do ensino público básico, envolvendo, portanto, uma determinada população e entorno.
Atualmente, já com cinco meses de encontros semanais, cresceu a consciência grupal de pertencimento, possibilitando a criação de narrativas próprias em cada grupo, mas prevalecendo em todos, educadores e coordenadores,
o sentimento de que o grupo se tornara um lugar de importantes compartilhamentos. Hoje é muito claro que cada grupo adquiriu a sua própria identidade.
Em parte, como decorrência das distintas propostas de encaminhamento, em
função dos distintos profissionais que os organizam e os fazem acontecer, e em
parte, mas não menos importante, por conta da pluralidade observada entre os
diversos educadores que os frequentam. Neste ínterim, gostaríamos de compartilhar, de modo mais detalhado, algumas experiências marcantes ao longo
destas mais de 20 semanas de encontros com os quatro grupos que perduram
desde o início da pandemia até hoje com esses educadores. Todos eles, com
diferentes manejos, buscam a escuta afinada de múltiplas modulações comunicacionais, o exercício de jogos identificatórios e a produção de novas narrativas.
Grupo das segundas-feiras às 14h

No início de abril de 2020, foi criado um grupo de WhatsApp onde refizemos
o contato com as educadoras que participaram do primeiro ciclo do Travessia,
que aconteceu no primeiro semestre de 2018. Recontactamos os educadores
que participaram deste 1º ciclo, impulsionados por um gesto de cuidado, com
interesse em saber notícias delas nesta crise gerada pela pandemia, e as convidamos para um desdobramento do nosso trabalho – um grupo de reflexão e
troca de experiências diante deste complexo e crítico momento.
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Uma vez tendo sido constituído o grupo inicial, a partir das educadoras que responderam ao nosso convite, caminhamos na direção de promover
experiências propícias à elaboração em torno do foco que nos reuniu. Desenvolvemos propostas de ocupação/habitação do momento presente, através de
explorações psicodinâmicas, com correspondente trabalho a nível de sensopercepção que, no ritmo possível, vêm evoluindo em qualidade de integração
somatopsicodinâmica. Para exemplificar, propostas a nível de suporte corporal,
que podem desenvolver uma experiência de enraizamento (grounding), acompanhavam a constituição de um holding grupal (Winnicott, 1984/1994).
No intervalo de tempo entre um encontro e outro, em um processo orgânico, em constante movimento, apuramos as propostas que seriam desenvolvidas no próximo encontro. Com este fim, a equipe se encontra semanalmente,
buscando ampliar a percepção do que a afetou diante do que circulou no último
encontro. A partir deste jogo de afetações, seguimos, dando forma à proposta
do encontro seguinte. Poderíamos compreender este mergulho como um momento de amplificação da função continente ao movimento do grupo. Uma
ampliação de nosso estado de atenção e elaboração, que se dá através do acolhimento de diversos níveis e modalidades de comunicação, o que nos possibilita
gerar nossa próxima comunicação, em forma de propostas, compostas por modalidades e explorações somáticas, plásticas, de falas e, também, do ritmo, do
passo-a-passo, que influencia o uso do tempo do encontro.
Há um imbricamento macropolítico na microdinâmica deste trabalho e
o que se revela da subjetividade de cada sujeito em seu vivido mais singular, em
seu universo e contexto de pertencimento mais particular. Compreendemos que
a percepção do direito de cada um à ocupação/habitação do próprio espaço atravessa estas perspectivas. A percepção sensível do próprio volume corporal que
pesa, pulsa, se enraíza e participa daquele momento a partir de sua exploração,
veicula e fortalece esta ocupação. Soma-se a esta experiência a posição do se estar
em casa, no espaço onde se habita (a casa de cada uma), o que cria também um importante trabalho de trânsito e comunicação do mundo doméstico com o mundo
de trabalho. Pretendemos que, aos poucos, através do trabalho de conscientização
corporal, a imagem na tela do computador vá ganhando mais qualidade de presenças, tornando-nos mais sujeitos e autores também deste campo virtual – que
presenças, cada vez mais corporificadas, com vigor tônico, se reflitam na visão de
cada participante das imagens que se refletem nas telas de seus celulares.
Tivemos que lidar com o desafio colocado não só pelo trabalho remoto imposto pelo distanciamento social, como também pela delicadeza que se
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impunha, de conhecer a condição que o grupo trazia de poder alcançar as próprias experiências somáticas. Aos poucos, podemos acompanhar uma evolução
na qualidade gestual de cada uma, que acompanhamos na tela, ganhando maior
liberdade e espontaneidade, assim como, correspondente ganho de linguagem
verbal ao se descrever o vivido. As educadoras vêm nos contando não só do
pendular entre movimentos mais livres, em contraste com os mais presos; de
experiências de prazer frente as de dor; de uma percepção de travamento que
contrasta com fluidez e leveza; de expansão e recolhimento...
Pudemos também acompanhar, no avançar do processo, uma evolução
na dinâmica do grupo, com passagem de conversas do par “membro da equipe-educadora” para um outro desenho que se formou, gerando a constituição de
uma camada intermediária, de outro “espaço-continente” dentro do grupo, que
foi nos levando a enriquecer nosso trabalho. Passamos a trazer propostas em
que não mais nós da equipe, mas sim uma das educadoras, ocupasse e centralizasse a função de suporte e atenção a quem comunicasse sua experiência, distribuindo, assim, a função de acolhimento, assim como colocando em destaque
a presença de uma autoria compartilhada no porvir do trabalho.
Agora, passávamos a perceber o grupo não só contando com a enunciação de múltiplas vozes; passava a se colocar também em destaque uma multiplicidade de qualidades de escuta, o que muito vem enriquecendo a comunicação
de cada um e de todos, ao explorarmos este campo de busca de sentido. Torna-se importante, aqui, ampliarmos a discussão, no sentido de percebermos que,
envolvendo todas estas camadas, há uma equipe que ocupa, continuamente, a
função de um acompanhamento cuidadoso diante da circulação de diferentes
modulações nas comunicações que se fazem presentes nas oficinas, propiciando, assim, o exercício de ricos jogos identificatórios. Na qualidade de atenção
que dedica ao grupo, há um gesto implícito que convida o grupo na mesma
direção. Apostamos, assim, que possamos estar contribuindo para uma multiplicação que possa também enriquecer a vida destas educadoras em suas ações
na sala de aula, enriquecendo a vida afetiva com suas crianças – seus alunos.
Grupo das terças-feiras às 14h

Este grupo teve a particularidade de ser composto a partir da junção de dois
grupos – o “grupo dos sábados”, com educadores que estão juntos desde 2016, e
o grupo de educadores que participaram do quinto e mais recente ciclo de oficinas, realizado no final de 2019. Criou-se um espaço de compartilhamento das
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emoções e pensamentos que surgem frente à crise da COVID-19. Há uma grande mobilização dos participantes nesse primeiro momento pelas inseguranças e
mudanças ocasionadas pela pandemia e pelo distanciamento social, que provocaram repercussões importantes em seu formato de trabalho e em suas rotinas.
Os participantes apontam a importância do grupo na medida em que este permite encontrar outros com quem há um compartilhamento e reconhecimento
possível. A partir do sétimo encontro com eles nesta modalidade remota, novas
pessoas entraram no grupo, seguindo uma proposta nossa de que os participantes pudessem convidar, eles próprios, outros educadores de suas redes.
Ao longo dos encontros, alguns temas de destaque foram abordados, tais
como os desafios de um trabalho virtual com os alunos da rede municipal. Os
educadores falaram a respeito da baixa adesão e participação dos alunos – procurando entender como a dificuldade do acesso digital é uma possível causa
que afeta a maior parte dos alunos, mas contemporizando que a relutância à
participação é, em certa medida, uma questão anterior à pandemia. Apontaram
as pressões por produtividade. Há questionamentos sobre a educação pública de forma mais geral, da tradição conteudista centrada no professor, e das
dificuldades de dar espaço a um protagonismo dos alunos, valorizando e acolhendo-os em suas realidades e nas contribuições que podem trazer. Diante das
instabilidades e desconfianças, o espaço do coletivo vai se fortalecendo como
principal via de enfrentamento.
No início da pandemia, a questão da produtividade mostrou-se bastante
intensa, acompanhada de uma angústia diante de um “não fazer nada”, que vai
sendo ressignificado em uma forma de cuidado, o que os conduz ao questionamento do que é “fazer algo”, o que configura ser produtivo? “O tempo de fora
não é o mesmo tempo de dentro”, diz um dos educadores, “a gente vai levando...
a vida também é um ritmo”. “O corpo pede mais alma, a alma tem pressa, pois
não estamos acostumados a simplesmente viver a vida, [...] estávamos meio
escravos do tempo”, diz outra, sempre atrasados, endividados.
O tempo da pressa produtiva parece ir de encontro ao tempo do cuidado, de si e do outro, tempo da alma, de uma recriação de si. Ao falar de tempo,
chega-se à memória, a partir da qual os participantes falam de uma nostalgia
do que passou, questionando-se o papel das lembranças. “Para se repensar, se
projetar, é preciso lembrar”, diz uma delas. Enquanto alguns falam de ativar
lembranças boas que têm a capacidade de tirá-los da depressão, outros vão falar
que não adianta fugir da dor e da perda, que é preciso enfrentá-las. “Às vezes,
o que nos dá força é triste”. A rotina aparece aqui como um norte, como um
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organizador da mente, como instauradora de um ritmo. “Sem ritmo, não há
música”, alguém lembra.
A perda e a dor aparecem nos relatos dos professores, assim como a precariedade das comunidades e de seus alunos. Falam da dificuldade de lidar com
isso, manter-se empático, mas sem perder a sanidade mental. Ao mesmo tempo,
vem a negação, a pressa, a pressão de produção como obstáculos para acessar e
elaborar esses sentimentos e percepções.
E sobre as relações afetivas à distância, como fazer? Indagação que circula com algumas sugestões, propostas (música, comida etc.), mas sem resposta,
ao mesmo tempo em que vai se construindo e se fazendo no interior mesmo do
grupo, que ocorre remotamente.
Surgem também questões relacionadas à autoimagem e à percepção de
si. São frequentes as discussões sobre a afirmação de características físicas não-brancas, sobre a pressão estética sobre as mulheres e sobre a identificação com
o papel de professor. As questões raciais foram bastante presentes nos últimos
encontros. Há também um movimento de identificação entre os participantes,
resultado do compartilhamento e do reconhecimento de interesses e dificuldades em comum.
Apareceram também pontos de tensão significativos, em torno da falta
do Estado e a relação desta com as ações individuais. Por vezes, há um discurso
de impotência, em que os professores se apresentam queixosos e se sentindo
sem recursos diante de situações que deveriam ser resolvidas e garantidas pelo
Estado. Por outras, é apontado o valor das ações de cada um em seus contextos
e escolas, o que produz efeitos importantes no cotidiano escolar. Ou ainda, sentem-se culpados diante do que não conseguem realizar individualmente. Em
relação aos coordenadores, este ponto de tensão oscila entre uma preocupação
frente à posição de queixa que não promove aberturas no campo do discurso
e das afetações, ao mesmo tempo em que se teme colocar as questões de forma
a responsabilizá-los por uma falta que é efetivamente do campo das políticas
públicas e da garantia de direitos que deveria ser assegurada pelo Estado.
Outro ponto de tensão se configura em relação às diferenças internas
dos membros dos grupos: como acolher todos? Questionamo-nos, por vezes,
sobre o uso do espaço do grupo pelos participantes que se dá de formas bastante distintas. Como fazer para que, apesar das diferenças, haja um espaço de
acolhimento e troca para todos? Alguns participantes ocupam, por vezes, mais
espaço no grupo, abordando alguns assuntos de forma intelectualizada, o que
nos traz a preocupação de que outros não se sintam confortáveis de trazer suas
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experiências e afetos à sua própria maneira. A importância do manejo é aqui
evidenciada, produzindo desafios e exigindo a criação de alternativas criativas
por parte dos coordenadores e do próprio grupo.
Grupo das terças-feiras às 16h

O terceiro grupo de trabalho foi formado a partir do contato com os educadores do segundo ciclo de oficinas, realizado no segundo semestre de 2018. Assim
como os demais, tínhamos como intuito voltar a nos encontrar com eles, dessa
vez de forma remota, para oferecer a possibilidade de manutenção de uma rede
de apoio, enquanto estivéssemos todos vivendo a situação imposta pelo cenário
mundial de pandemia.
Cabe pontuar que a experiência desses educadores em 2018 foi marcada
por algumas situações inusitadas, como o fato de o grupo ter quase sido desfeito
antes mesmo de começar, devido a uma falha na comunicação na convocação
em suas unidades escolares, que acarretou em uma presença ínfima de educadores no início – mas que foi resolvida a tempo de viabilizar a formação e o
desenvolvimento do grupo. Outra situação que atravessou o trabalho foi o fato
deste ter ocorrido em meio ao cenário das eleições presidenciais de 2018, quando foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de todas as fantasias em
torno de sua inépcia – que vieram a se confirmar –, temido pelos professores
como alguém que traria consequências nefastas não só para a educação, já tão
precária no país, como para a sociedade democrática de maneira geral. Na ocasião, um dos membros da equipe do Projeto não pôde suportar tal realidade
que se desenhava e expôs sua dificuldade, apreensão e desesperança durante
um dos encontros, escolhendo se afastar do trabalho.
Posto isso, fizemos a convocação ao grupo de educadores e recebemos
respostas de alguns interessados, outros dizendo que não poderiam participar
e outros perguntando a respeito de possibilidades de horários – estes acabaram
se encaixando nos grupos que já aconteciam paralelamente. Dos 18 convocados, sete educadores mantiveram contato conosco, demonstrando interesse.
Dois se encaixaram em outros grupos; um participou apenas do primeiro encontro como ouvinte, mas permaneceu ativo no grupo de WhatsApp; e os poucos integrantes seguiram nos encontros, nos quais a temática girou em torno do
cenário de angústia, medo e insegurança diante da catástrofe que assistíamos
cotidianamente nos noticiários, nas redondezas e mesmo dentro de nossas próprias casas/famílias.
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Nesse grupo, houve especial dificuldade de descolar as narrativas dos
educadores das dificuldades concretas, que se impuseram diante de nossas vidas. Encontramos dificuldade de acessar recursos internos que pudessem ser
acionados para lidar com tamanho desamparo e desalento. Em muitos momentos, nos questionamos se a baixa adesão dos educadores seria em função
dessa sobrecarga emocional somada a uma exigência de adaptação ao trabalho
virtual, realidade muito pouco eficiente para atender aos alunos e muito distante da realidade dos próprios professores, sem nenhuma familiaridade com as
ferramentas disponibilizadas.
Somado a isso, ficou evidente a precariedade das condições do próprio
trabalho, atravessado pela realidade externa dos participantes – da equipe
de coordenadores, inclusive –, surpreendidos, muitas vezes, por pessoas com
quem dividimos a casa, compras que chegam sem hora marcada e até mesmo
tiros ouvidos durante os atendimentos, além das limitações do sinal de internet,
afetando e comprometendo a construção do espaço potencial, no qual seríamos
capazes de exercitar nossa criatividade, de maneira satisfatória.
Foi a partir desse incômodo que resgatamos os eixos trabalhados nas
oficinas realizadas no Largo das Artes (continência, pertencimento, potência
e compartilhamento, como descrito acima), com a intenção de enriquecer as
possibilidades de troca para além das dificuldades e lamentações. Trabalhando
o pertencimento, pensamos em criar uma identidade do grupo, nos reconhecendo como parte de uma rede de apoio com a qual poderíamos contar. Percebemos, no entanto, que, durante os encontros, o pequeno grupo de professores
mostrou entusiasmo de poder estar ali, mas, mesmo assim, com engajamento
frágil por todo o processo.
Essa frustração tem sido tema recorrente de nossas reuniões de equipe e o que, nesse momento, nos faz ter o desejo de continuar investindo no
grupo são as educadoras que realmente se engajaram e se identificaram com
a proposta, que demonstram claramente o apreço por esse espaço de troca e
cuidado com o mesmo. Nas oficinas, elas trouxeram suas angústias em relação
à atuação do professor frente ao cenário da pandemia e ao desafio de enfrentamento dos processos pedagógicos em circunstâncias precárias de acesso através de plataformas virtuais.
Nos encontros, a questão da tecnologia surge com frequência, assim
como a constatação cada vez maior dela em nossas vidas, o que nos faz pensar
ser esse mais um direito fundamental de um cidadão no ordenamento social.
Enxergam esses novos recursos pedagógicos digitais como forma de fazer al175
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gum trabalho possível, mas esbarram no precário acesso à internet delas mesmas e da realidade de que somente 15% dos alunos conseguem aproveitar essa
interação. Quanto ao trabalho remoto, descrevem a necessidade de estabelecer
rotinas para que o trabalho não ocupe todo o tempo, se confundindo com a
vida pessoal de cada uma.
O tema de volta às aulas, sem ordenamento compromissado do Estado,
acarretou inúmeras expressões de impotência e angústia, por avaliarem as dificuldades de manutenção do isolamento social com crianças ainda bem pequenas. Por outro lado, a angústia se movia em empatia às famílias que necessitam
dos serviços de creches aos filhos para poderem trabalhar. Entre um polo e
outro, o sentimento de desamparo e impotência se infiltrou nos encontros,
assim como a fugaz esperança da construção de uma rede de apoio.
Grupo das quintas-feiras às 14h

O quarto grupo foi formado a partir da junção dos grupos de educadores
que participaram dos terceiro (primeiro semestre de 2019) e quarto (segundo semestre de 2019) ciclos de oficinas no Largo das Artes. Desde o início,
este grupo foi marcado visceralmente pela questão da fome. Formado por
educadores cujas escolas se localizam na Cidade de Deus, Acari, Campo
Grande e Santa Cruz – territórios em que há enorme desassistência do Estado –, em sua maioria, nos deparamos com seus relatos a respeito da terrível
realidade da fome que seus alunos e famílias vinham passando, e o quanto se
mobilizavam, em pequena escala, para fornecer cestas básicas para estas famílias. Tais relatos serviram de estopim para a mobilização e organização de
uma campanha de doação de cestas básicas para serem entregues às famílias
dos alunos das professoras que participavam dos nossos grupos – deste e de
todos os outros.
Com o fechamento das escolas públicas, milhares de crianças ficaram
sem aulas. Em consequência disso, um efeito nefasto da pandemia foi ter deixado essas crianças sem sua fonte de alimentação diária principal, que era a
escola. Ao lançar à miséria grande parte da população mais vulnerável, as dificuldades financeiras das famílias mais pobres não tardaram a cobrar seu preço,
não havendo dinheiro nem mesmo para colocar comida sobre a mesa. Foi a
partir do depoimento desses educadores, afetados pela situação de seus alunos,
que nos levou a promover a campanha do TRAVESSIA SOLIDÁRIA, visando
a mitigar a cruel realidade que se impunha.
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Ao solicitar a doação para nossa rede de relacionamentos, ouvimos,
muitas vezes, “estou doando para vocês porque sei que vai chegar lá”. E assim,
de um projeto inicial de captação de recursos para conseguir 300 cestas básicas emergenciais, graças à generosidade e ao engajamento de todos os envolvidos, captamos o suficiente para adquirir 700 cestas, o que permitiu ampliar
consideravelmente nossa área de famílias beneficiadas, e então iniciamos o
processo de entrega, que foi muito emocionante. No mês seguinte, realizamos uma segunda rodada de doações, conseguindo captar recursos para mais
cerca de 520 cestas. Nossa leitura foi a de que tínhamos construído uma rede
de confiança. Nossa rede doava por confiar em nós, e nós confiávamos na
entrega que os educadores fariam. Muito além do conteúdo dos alimentos,
a atenção de cuidado propiciou continência para a “fome” que fez “até a dor
de estômago passar”. Certo que não tivemos a intenção de resolver a situação dramática da fome anunciada, mas o que mais pudemos compreender foi
que, para além do alimento, o gesto de cuidado é algo importante para essas
famílias, os depoimentos espontâneos de muitas delas foi comovedor. Eles se
sentiam visíveis para o mínimo sentimento de existência.
Se os primeiros encontros de nosso grupo foram, então, marcados
pela dor – “Estou precisando respirar, o contato com a fome é muito próximo”, diz um dos coordenadores; “As crianças sentem fome, eu sinto dor
no estômago”, diz uma educadora –, percebemos que a doação das cestas
teve uma implicação que foi além do assistencialismo, para eles e para nós,
podendo criar uma rede de solidariedade que impactou a relação delas com
a comunidade escolar, a nossa relação com elas e o que foi aflorando em
nossas reuniões subsequentes.
Em um segundo momento, as discussões surgidas neste grupo giraram
em torno de como os educadores poderiam atender as exigências conteudistas
da função pedagógica, sem negligenciar a dimensão socioemocional de seus
alunos. Recorrendo aos documentos oficiais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), norteadores da transversalidade de conteúdos e das questões da
vida real, o grupo passa a elaborar estratégias criativas para levar em consideração as dificuldades pelas quais os alunos mais vulneráveis estavam passando
no contexto da pandemia. O tema do cuidado aflora nos encontros semanais;
o grupo, sustentando as angústias impotentes, pôde promover movimentos de
cuidado aos afetos dos seus alunos.
Depois de passar algumas semanas voltados para a discussão em torno
da pandemia, sentimos que o grupo tinha ficado preso em uma via sem saída,
177

Nome do
Equipe
Travessia
autor nome do autor

repetindo temas que, novamente, o levava a ficar mergulhado na impotência e
na estagnação. Como estratégia de pôr em curso a associação discursiva, montamos uma atividade em que elas pudessem falar mais livremente sobre aquilo
que nos unia e nos diferenciava enquanto grupo a partir de um conjunto de
questões propostas. Esta dinâmica possibilitou que falassem de suas experiências de vida, gostos pessoais, lembranças de infância, sofrimentos que as acompanham, e daí por diante. Este dia marcou uma virada no grupo, que pôde
ficar muito mais à vontade para trazer suas questões relacionadas à vida, não
somente à pandemia.
Pudemos, em seguida, trabalhar conteúdos mais complexos, como a discussão a respeito da igualdade, desigualdade e equidade, valorizando suas experiências de promoção da equidade no dia a dia de suas escolas. Conversamos
sobre como é possível elaborar estratégias criativas para a questão cotidiana
da desigualdade, dando exemplos de pessoas que se organizaram em torno de
lutar contra essa estrutura que marca nossa sociedade, mas tomando o cuidado
para que isso não signifique uma responsabilização delas no lugar de uma cobrança de políticas públicas efetivas.
Também pudemos falar sobre a importância de se cuidar e poder falar
sobre a saúde mental delas, e como todas as atenções estavam voltadas atualmente para a saúde física, mas que a vida mental delas precisava ser cuidada
para não adoecer. Discutimos filmes que assistimos em casa e levamos vídeos
e lives para debater com eles, em uma permanente tentativa de mobilizar seus
afetos e estimular novas narrativas.
No momento, estamos estimulando que elas assumam o controle a respeito do que é trazido para a discussão no nosso grupo. Nas últimas semanas,
acompanhamos relatos de experiências deles como multiplicadores do Travessia, levando algumas atividades e dinâmicas propostas por nós em outros momentos para suas unidades escolares e equipes de professores.

Algumas considerações
Como indicamos em outra ocasião (Equipe Travessia, 2019), devido ao fato de
ser um produto histórico-cultural vivo, tanto a teoria quanto a prática psicanalítica interagem com o contexto sociocultural no qual estão inseridas – de
um lado, transformando-o, e de outro, sofrendo seus impactos. A Psicanálise,
como um saber que diz respeito ao humano, não pode ser indiferente ao seu
tempo histórico. A imbricação entre o individual e o social, entre o intrapsí178
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quico e o intersubjetivo, se manifesta constante e inescapavelmente na experiência clínica dos psicanalistas.
Em tempos de distanciamento social provocado pela pandemia de COVID-19, o atendimento remoto se configurou como única alternativa possível
para a manutenção de nosso trabalho – o que não se deu sem reflexão. O encontro clínico fora do enquadre padrão, tal qual realizamos nas atividades do
Travessia, abre uma nova frente de trabalho sem abrir mão da especificidade
da escuta psicanalítica. Seguimos o mesmo princípio do trabalho psicanalítico
padrão que se dá a partir da capacidade de escuta do analista que convoca,
provoca e acompanha as transferências. A apreensão das várias modalidades
de escuta depende de condições favorecidas pela disposição de mente do
analista em correlação com a disposição de mente do paciente. No encontro
clínico – padrão ou fora dele – será no campo dessa virtualidade da escuta das
transferências que as diferentes camadas do inconsciente serão reveladas. Será
nesse plano de espaço potencial que caberá ao analista instalar e sustentar o
trabalho analítico, a partir de um enquadre interno em sua dimensão ética e
técnica, em uma presença implicada e reservada (Figueiredo, 2020).
A modalidade remota segue a proposta inicial do nosso trabalho com seu
objetivo de pesquisa psicanalítica diante de emoções e pensamentos negados,
reprimidos ou cindidos. Ela abarca a revisão de conceitos como continência e
espaço potencial, a reflexão em torno das vicissitudes de situações traumáticas,
o manejo da transferência e da contratransferência, a manutenção da posição
necessária à escuta psicanalítica, a possibilidade da construção de espaços lúdicos que facilitem a integração das dimensões verbal e somatopsicodinâmica.
Seguindo nosso ideário social, nossa pesquisa pretende acompanhar as consequências danosas à construção das subjetividades produzidas pela perda extrema dos objetos sociais e, em grande magnitude, pela falência do Estado como
objeto ordenador da esfera social. Interessa-nos pensar o impacto da dimensão
do Real que se faz presente, mais do que nunca, na clínica, fazendo trabalhar ao
limite as condições necessárias à manutenção do espaço potencial no exercício
da função de sustentação e promoção de movimentos identificatórios e deslocamentos defensivos. Além disso, também nos motiva considerar o valor de
exposição ao trabalho psicanalítico extramuros para os candidatos e membros
dos Institutos de Formação.
Nesse tempo de ameaça civilizatória, temos que ser, mais do que nunca,
criativos. O mundo e os adoecimentos contemporâneos exigem criação de novos caminhos do fazer psicanalítico. No entanto, criar alternativas de práticas
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não é o mesmo de abrir mão do rigor conceitual ético e de responsabilidade
social de nossas instituições. Nesta perspectiva, podemos nos valer da postura
de pensar a psicanálise em seu referencial da complexidade, ampliando nossa
escuta de acordo com o momento e as necessidades do processo analítico. Desta forma, podemos trabalhar fazendo justiça à pulsão e às relações de objeto;
levar em conta o desamparo e a dependência original e, de outro lado, o desejo;
pensar em termos de conflito e de déficit, o que possibilita a investigação das
dimensões da fantasia e do trauma; dar atenção ao intrapsíquico e ao intersubjetivo (Figueiredo, 2012).
A partir do momento que reconhecemos as relações de interdependência que nos constituem, baseada na dimensão de desamparo que nos coloca a
todos em uma condição de precariedade, precisamos fomentar a possibilidade
de se criar redes de contato, cuidado e amparo mútuo. A psicanálise tem muito
a contribuir para esta discussão, especialmente se não se deixar apequenar pela
fixidez única de seu enquadre.
Como pretendemos demonstrar, os grupos são prova viva da pungência
do método psicanalítico em seu potencial de (re)criação de narrativas e dar voz
àquilo que foi suprimido, negado ou silenciado. Geralmente, nossas estratégias
priorizam as narrativas verbais, visando a aumentar a comunicação em busca
da produção de sentidos. Ora usam estímulos mais ou menos estruturados, tais
como artes plásticas, músicas, textos. Ora é conversa, produção de narrativas.
Um dos grupos também faz uso da consciência corporal como caminho de
percepção de estados mentais. Todos estabelecem trocas em sintonia com o caminho emocional dos seus membros. O trabalho remoto tem nos surpreendido
por ter se mostrado bem viável, mesmo para quem ousou estímulos sensoriais
e corporais. Isto evidenciou que, apesar da distância física, fomos nos tornando
muito ligados. Estamos distanciados, porém muito próximos.
Temos observado que, ainda que de naturezas distintas, esses estímulos
favoreceram a emergência de conteúdos bem semelhantes. Conteúdos que giram em torno das angústias da profissão, ainda mais acirradas nesse momento
de pandemia, mas que, ao mesmo tempo, nutrem a disposição para a resistência
e a valoração da atividade de ser professor. Ansiedades diversas, invisibilidade
social, impotência e incertezas pessoais e profissionais aparecem lado a lado
com a esperança e a utopia que os faz seguir em frente. Uma enxurrada de sentimentos é falada e ouvida pelos grupos que, atuando como um continente que
não somente acolhe, mas que abre espaço a transformações, cria a possibilidade
de um estar melhor nesse momento difícil em que vivemos.
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Project Travessia in the Pandemic: Criativity and social responsibility
ABSTRACT The purpose of this article is to reflect on the creative adaptations made in the

activities of the Travessia Project with educators from the municipal education network in
Rio de Janeiro, due to the social isolation caused by the pandemic of Covid-19. Based on the
principle of social responsibility and on the different modalities of expanded clinic developed
since the creation of the Project, it was possible to continue the activities, now adapted to the
online format that imposed itself on everyone. It points out how the structural inequalities of
our society, the precariousness of bodies and the loss of social objects are enhanced by the
pandemic, exacerbating a context of exclusion that directly affects the most vulnerable sections
of the population. From the reports of the groups of educators carried out throughout this year,
it is called to (re)think the implications of the work of analysts in a structurally unequal society.
KEYWORDS creativity; social responsability; inequality; expanded clinic.

Proyecto Travessia em la Pandemia: creatividad y responsabilidad social
RESUMEN El propósito de este artículo es reflexionar sobre las adaptaciones creativas

realizadas en las actividades del Proyecto Travessia con educadores de la red de educación
municipal de Río de Janeiro, debido al aislamiento social provocado por la pandemia de
Covid-19. Partiendo del principio de responsabilidad social y de las diferentes modalidades
de clínica ampliada desarrolladas desde la creación del Proyecto, fue posible continuar las
actividades, ahora adaptadas al formato online que se imponía a todos. Señala cómo las
desigualdades estructurales de nuestra sociedad, la precariedad de los cuerpos y la pérdida
de los objetos sociales se ven potenciadas por la pandemia, exacerbando un contexto de
exclusión que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población. A partir de
los informes de los grupos de educadores realizados a lo largo de este año, se llama a (re)pensar
las implicaciones del trabajo de los analistas en una sociedad estructuralmente desigual.
PALABRAS CLAVE creatividad; responsabilidad social; desigualdad; clínica ampliada
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Luto e Pandemia:
relato de uma experiência no contexto hospitalar
Ana Paula Brandão Rocha1

RESUMO A pandemia de COVID-19 vem impondo a cada um de nós muitas e

diversificadas perdas. Nesse artigo, buscamos enumerar a maior parte delas e
entender a necessidade de que a cada uma corresponda um trabalho psíquico
de elaboração, ou seja, a vivência de um processo de luto. Com o instrumental de
que dispomos como psicanalistas, podemos contribuir para que nossos pacientes
façam os lutos necessários à continuidade da vida para além da pandemia. Por
fim, apresento os projetos que venho desenvolvendo, junto com a equipe de
saúde mental do hospital universitário em que trabalho, no intuito de facilitar os
processos de enfrentamento das perdas e promover as condições necessárias para
que os lutos possam se dar e a vida seguir da melhor forma possível.
PALAVRAS-CHAVE pandemia, perdas, luto

Em se tratando de saúde mental, é sabido que, em face de uma perda, se faz
necessário um processo de elaboração e assimilação psíquica, a que denominamos luto. Para Freud (1917[1915]/1974a), conforme descrito em “Luto e melancolia”, o luto é o trabalho psíquico que busca fazer com que a dor da perda não
se eternize. Imprescindível, portanto, ao bem-estar. Providencial pensar sobre
esse tema hoje, quando o mundo está vivenciando uma situação sem igual para
as gerações que aqui estão. E o mal-estar que a pandemia de COVID-19 vem
causando à humanidade se dá, especialmente, em função das perdas que ela
invariavelmente impõe, e que são muitas e diversificadas.

1. Psicanalista, Mestre em Psicologia Clínica, Especialista em Psicologia Hospitalar
Trabalha no Serviço de Psicologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal
Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro
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Estamos falando de um vírus que atingiu, até o final do mês de agosto
de 2020, mais de 25 milhões de pessoas no mundo, sendo quase 4 milhões de
casos no Brasil, e causou 844 mil mortes nos mais variados pontos do planeta,
sendo 121 mil mortes de brasileiros (todos esses números já aumentaram até
a data de publicação deste artigo). Podemos afirmar que, com a presença dele,
perdemos, acima de tudo, a ilusão da imortalidade, inscrita no inconsciente de
cada um de nós conforme também postulou Freud (1920/1974b), desta vez em
“Além do princípio do prazer”. Estamos sendo diariamente confrontados com a
possibilidade do adoecimento e da morte, nossa e de nossos entes queridos. Somos todos vulneráveis. E temos medo. O que também aponta certa fragilidade
que, muitas vezes, nos é difícil de admitir.
Nesse equilíbrio instável por onde hoje transitamos, também perdemos
as rotinas com as quais estávamos acostumados. De uma hora para outra a vida
diária virou de ponta-cabeça. Escolas e universidades ministrando aulas através dos canais de internet, atividades laborativas interrompidas ou migrando
para home office sempre que possível, comércio fechado, restaurantes e bares
funcionando apenas para delivery, circulação impedida temporariamente em
inúmeros lugares. Recomendação de distanciamento físico. Confinamento em
casa, sozinhos ou com a presença dos familiares 24 horas por dia. E a quarentena expondo feridas, evidenciando o fato irrefutável de que, enquanto uns não
toleram a solidão, outros não suportam e nem dão suporte à companhia. Uma
oportunidade para o estreitamento dos laços. Um risco para rompimentos definitivos. De todo modo, cada um de nós sendo forçado a sair de sua zona de
conforto, perdendo a estabilidade que tinha.
Com o distanciamento físico, dois problemas: o convívio compulsório
consigo mesmo e a falta do outro – do contato, do abraço, do beijo, do toque,
da conversa “olho no olho” que não se substitui inteiramente pela conversa on-line. A realidade virtual oferece alternativas, busca dar conta de algumas perdas, mas, se o faz, é sempre de modo parcial. O universo on-line não pode ser
comparado à riqueza dos contatos presenciais e nem elimina sua necessidade.
Assim são as aulas, as reuniões de trabalho e os encontros de amigos, os namoros, as consultas médicas e até as sessões de terapia. Uma tentativa de reprodução da vida de relação entre telas, evitando que o distanciamento físico leve ao
distanciamento social e afetivo, à interrupção das atividades profissionais, dos
tratamentos e dos hábitos de consumo. Evitando, mas não impedindo, porque
de qualquer modo há perdas e isso é inexorável.
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Nas poucas áreas de convívio autorizado, a permissividade impõe algumas condições. O uso de máscaras é uma delas. De repente, estamos com os
rostos cobertos em cada esquina, nos supermercados, nas farmácias. Perdemos
as expressões faciais e as leituras que fazíamos das expressões faciais dos outros. Agora só nos restam os olhos e, mais do que nunca, eles precisam ser as
janelas de tudo o que levamos dentro de nós, porque é através deles que nos
reconhecem. Quando poderíamos imaginar que máscaras seriam vistas com
tanta naturalidade?
Economicamente, as perdas são enormes. Com grande parte das atividades profissionais impedida de ser realizada, o poder aquisitivo despenca e
famílias enfrentam dificuldades reais e concretas. Muitas falências computadas. Negócios fecham aqui e acolá. Demissões. Desespero. Índices econômicos
variando conforme o desmoronamento da economia mundial. Dólar e euro
em valores astronômicos. Como um país de dimensões continentais, em que
impera uma desigualdade social pungente, o Brasil desmente a ideia de que
estamos todos no mesmo barco. Não estamos. A tempestade pode ser a mesma,
mas as condições de enfrentamento são díspares. Grande parcela da população
brasileira vive em condições de extrema pobreza e está sendo afetada de modo
cruel, tanto no que diz respeito à assistência de saúde quanto no que tange à
reorganização financeira em tempos de pandemia.
Politicamente também estamos diante de perdas significativas. Atravessamos essa fase sem direcionamento, trocando de dirigentes no Ministério da
Saúde ao bel prazer de uma política egocêntrica e ineficiente no controle de
uma crise dessa dimensão, e desnudando a fragilidade de um governo que há
décadas não dá à saúde do povo brasileiro a devida importância. Difícil e doloroso lidar com uma doença ainda tão desconhecida, que paira como ameaça
sobre as cabeças de todos nós, sem orientações claras e precisas, andando às
cegas em meio a opiniões conflitantes e pouco científicas, sem saber em que
acreditar e como proceder. Estamos à deriva. A perda da confiança nos leva ao
sentimento de desamparo.
Desamparados estamos, sobretudo, diante do adoecimento e das mortes
das pessoas que nos são caras. Nesse campo também perdemos as referências que
tínhamos. As internações nos hospitais exigem isolamento temporário em casa
de todos que coabitavam com os doentes confirmados, para fins de avaliação
dos desdobramentos de sua exposição ao vírus. As visitas hospitalares em CTIs,
enfermarias ou quartos estão impedidas para evitar o contágio. E os falecidos
são velados em condições novas e adversas. Na maioria das vezes, não há chance
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de despedida, nem nos últimos dias de vida, nem depois do falecimento. Muito
triste, inóspito, diferente dos rituais que há tempos perpassam nossa cultura.
Assim descrito, por mais breve e sucinto que seja esse relato, fica-nos óbvio
que estamos todos diante de perdas importantes, que nos tocam a cada um de
um modo, considerando nossas particularidades e nossas psicopatologias. Essas
perdas deixam vazios, maiores e menores, que precisam ser preenchidos. Alguns
preenchem com a negação. Estes seguem tentando fazer parecer que nada está
acontecendo. “É uma gripezinha”, “morrem mais pessoas de malária todo ano”,
“morrer é mesmo o fim de todos nós”, “atletas e pessoas com atividades físicas
regulares não adoecem”, “os remedinhos x, y ou z protegem contra o vírus” etc.
Para os que não negam, restam perdas que precisam se confessar enquanto perdas, vazios que precisam ser tolerados e pouco a pouco preenchidos com
novas esperanças da vida que segue. Entretanto, para que seja desse jeito, é preciso falar sobre essas perdas, porque, sabemos, de forma nefasta, “o luto indizível
instala no interior do sujeito uma sepultura secreta”, como foi poeticamente colocado por Nicholas Abraham e Maria Torok (1972/1995) em “A casca e o núcleo”.
Todas as palavras que não puderam ser ditas, todas as cenas que não puderam ser
rememoradas, todas as lágrimas que não puderam ser vertidas, serão engolidas, assim como, ao mesmo tempo, o traumatismo, a causa da perda. Engolidos e postos em
conserva. (Abraham & Torok, 1972/1995, p. 249)

A psicanálise tem, como sempre teve, o instrumental necessário para facilitar
a elaboração dos lutos. Como psicanalistas, estamos tendo que dar conta dos
nossos também, sofremos perdas no exercício da nossa função. As alterações na
técnica são um exemplo, e se fazem prementes quando o distanciamento físico
é uma imposição ou questão de escolha daqueles que se consideram pertencentes a um grupo de risco. O atendimento virtual trouxe nossos consultórios
para dentro de nossas casas, trabalhamos em um setting diferente. E em dois
settings simultâneos, sendo que um deles inteiramente determinado pelo nosso
paciente segundo sua disponibilidade. O que é válido e o que não é válido, ainda
não sabemos. É tudo muito recente e, por ora, só podemos discutir suposições.
Fato é que, como os demais profissionais de saúde mental, estamos sendo
convocados a agir e prestar serviços em um momento de intenso desconforto
que coloca-nos no colo a pulsão de morte, confronta sentimentos e emoções
muitas vezes nunca antes visitados, atualiza conflitos e evidencia funcionamentos disfuncionais. Surge uma enorme demanda por acolhimento, amparo, escu186
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ta e análise. E talvez esse venha a ser o maior ganho em meio a tantas perdas,
estamos todos podendo olhar mais para dentro de nós mesmos. O “novo normal”, tão aclamado em tempos de francas mudanças forçadas pela pandemia,
pode vir a ser um mundo pleno de pessoas novas, renovadas por uma postura
mais reflexiva e auto analítica.
“Quando não temos mais condições de mudar uma situação – pensemos numa doença incurável, um câncer que não pode ser operado – então
somos estimulados a mudar a nós mesmos” (Frankl, 2005, p. 42). Se isso virá
para todos? É claro que não. Basta uma observação superficial de muitos comportamentos que vão surgindo com a flexibilização. Mas certamente virá para
aqueles dispostos a viver melhor e a prover melhores condições de vida aos seus
semelhantes. Se a proximidade da morte é uma experiência que ressignifica
muitas coisas, ela também ensina a viver. A solidariedade vem sendo alardeada
e a empatia mostra sua força, tanto em ações individuais quanto coletivas. Entre
tantas outras ofertas nos mais variados campos, vejo colegas psicanalistas oferecendo atendimento gratuito através das redes sociais em uma atitude que se
revela, sobretudo, humana.
No hospital universitário em que trabalho, conjuntamente com um grupo afinado, comprometido e empenhado de colegas, todos profissionais de
saúde mental, tenho sido protagonista de uma história que muito me orgulha.
Desenvolvemos e implementamos, durante a pandemia, algumas ações de humanização nas rotinas dos serviços e ampliamos os atendimentos da Psicologia
e da Psiquiatria para dar conta das demandas que estão surgindo nesse período dentro do ambiente hospitalar, e que não são poucas. Basicamente, são três
projetos, que já foram descritos em um artigo apresentado recentemente ao
Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (Rocha et al., 2020).
Ao primeiro projeto chamamos “PsiCOVIDa”. Ele surgiu a partir da
identificação dessa possível demanda por atendimento psicológico decorrente
dos efeitos catastróficos da pandemia e suas derivações na saúde mental da
população. Sendo o hospital o cenário onde mais comumente vida e morte se
apresentam em um embate diário, também é onde todos estão expostos aos
efeitos diretos desse confronto. Além disso, as especificidades do momento, as
transformações significativas impostas às relações sociais e todas as perdas que
a elas correspondem, conforme discutido acima, despertam ou reavivam conflitos e acentuam medos, inseguranças, ansiedades e angústias.
Para lidar com tudo isso, oferecemos acolhimento e atendimento continuado, quando necessário, aos profissionais das equipes do hospital, aos pacien187
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tes internados e aos seus familiares, e aos pacientes que tiveram seus tratamentos interrompidos quando do fechamento dos ambulatórios e que estão sentindo necessidade de retomada das consultas. Inicialmente, a maior procura veio
das equipes, os profissionais de saúde estavam aterrorizados e desorientados. O
medo maior era levar o vírus para casa e comprometer a segurança e a saúde
dos familiares. Com o tempo, essa demanda diminuiu, a confiança dos membros das equipes foi sendo reestabelecida pelo incremento do conhecimento,
pelo aparelhamento e pelas adaptações institucionais e pessoais. Por outro lado,
a voz que, a partir das consultas realizadas, foi dada aos que demandaram atenção, permitiu a eles nomear as muitas perdas e iniciar o processo de elaboração
dos próprios lutos. Vários desses profissionais optaram por continuar em atendimento e o estão fazendo regularmente.
Com o passar dos meses, em contrapartida, aumentou muito a procura
espontânea dos pacientes que já tínhamos previamente pelo retorno aos atendimentos ambulatoriais. Com o fechamento dos ambulatórios logo no início
da pandemia, aqueles que estavam em análise, ou outra técnica psicoterápica
– pois nem todas as psicólogas do serviço são psicanalistas –, tiveram suas terapias interrompidas. O prolongamento do período de interrupção dos tratamentos veio agravar os sintomas preexistentes, que acabaram sendo acrescidos de
outros tantos, derivados das circunstâncias geradas pela pandemia. Atendendo
a essa demanda crescente, as psicoterapias e as análises vêm sendo realizadas
à distância, através de plataformas virtuais, a fim de diminuir a circulação dos
nossos pacientes nas ruas e nos meios de transportes, bem como o risco alto de
contaminação para quem frequenta um ambiente hospitalar.
No PsiCOVIDa, o atendimento on-line, pelo celular ou pelo computador
e através dos mais variados aplicativos disponíveis, surge como modificação
importante da técnica e nos convoca, profissionais e pacientes, à inovação. São
necessários ajustes e improvisos. Estamos falando de uma parcela da população
que não tem acesso fácil à internet com um sinal estável e nem a aparelhos celulares ou computadores de última geração. Esses são pontos difíceis de contornar. Alguns não conseguem e, com isso, os contatos se dão através de chamada
de voz. Outros têm que driblar as falhas no sinal e as consultas pedem um esforço maior de compreensão de ambos os lados. Para aqueles que chegam lá de
modo satisfatório, fica a novidade de ter suas casas expostas na telinha, a voz de
um familiar ao fundo, o latido do cachorro. Sendo que a garantia da privacidade é outro desafio, já que em geral a casa é pequena e está cheia, porque, afinal,
todos estão em quarentena prolongada.
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É emocionante ver o empenho dessa população tão pouco favorecida para
a manutenção dos seus tratamentos. Os pacientes não medem esforços e investem
com força e coragem. É o desejo por análise, como nós analistas enxergamos, é a
vontade de livrar-se dos sintomas, ou seja, a verdadeira demanda, aliada à força de
vontade. E, com isso, desejo do paciente e desejo do psicólogo/psicanalista fazem
a psicoterapia/análise acontecer, apesar das condições desfavoráveis.
O segundo projeto que desenvolvemos no hospital universitário nesse
período chama-se “Visitas Virtuais”. Como dito anteriormente, em todos os
hospitais, públicos ou privados, durante a quarentena as visitas aos pacientes
internados ficam impossibilitadas de acontecer, a fim de evitar o máximo possível a contaminação. Pensando na dificuldade desse distanciamento para os
pacientes e seus familiares, proporcionamos aos pacientes que não dispõem
de aparelhos celulares, especialmente os que estão nos CTIs, encontros virtuais
com aqueles que lhes são caros, através de tablets.
O Serviço de Psicologia recebeu como doação três tablets novos com
chips, que estão sendo usados para esse fim. Inicialmente, são realizados contatos com os familiares para que o projeto seja explicado, bem como a necessidade de assinatura virtual de um termo de condições acerca das particularidades
dessa visita. Esses primeiros contatos são muito delicados, posto que muitos
familiares estão emocionalmente fragilizados, principalmente porque não podem realizar a visita presencial, antes tão comum.
A partir dessa conversa inicial são acordadas as formas de realização de
cada visita virtual. Os pacientes desacordados recebem vídeos gravados por
seus familiares, contendo mensagens que lhes são transmitidas no leito, levadas
por alguém da nossa equipe. E os outros, que estão conscientes e em condições,
conversam com seus familiares e amigos por videochamada pré-agendada e
realizada também na beira de seus leitos com o assessoramento de um de nós.
As visitas virtuais guardam histórias muito bonitas. Nelas estão registradas as alegrias dos encontros, ainda que à distância, o alívio de tantas aflições,
o apaziguamento de crises familiares anteriores ao adoecimento e à internação,
o extravasamento das angústias de morte, os agradecimentos e as despedidas.
Alguns pacientes sedados demonstram serenidade ao ouvir a voz conhecida do
seu familiar, expressam movimentos mais ou menos sutis. Outros não dão sinal
algum. É a clínica que se amplia e, com a ajuda da tecnologia, conecta pessoas e
produz cuidado e saúde. Em algumas situações, senão em todas, isso é um alento.
Lembramos a paciente internada com COVID-19 que deu à luz precocemente e
que, tempos depois, recuperando-se, pôde ver pela primeira vez o rostinho de seu
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bebê através de um vídeo gravado pela equipe da unidade neonatal. Indescritível
a intensidade da cena. É a vida se sobrepondo à doença e a morte.
E, quando falamos em morte, consideramos que a pandemia também a
modifica, conferindo à ela, tanto quanto confere à vida, novos contornos, impondo condições ao morrer com as quais o brasileiro não estava habituado. A morte por COVID-19 impede a proximidade com o corpo do falecido e os velórios
também ganham características novas. Os pertences do morto precisam ficar
em “quarentena” de alguns dias. Tudo muito diferente, desconfortável, triste,
trágico. Como trazer algum alívio para os que ficam? Com essa reflexão surgiu,
inspirada nas práticas dos cuidados paliativos, a ideia das “Caixas de Memórias”, o nosso terceiro projeto.
Sempre trabalhando em equipe, providenciamos a compra de caixas padronizadas, elaboramos uma decoração para as mesmas e um cartão que as
acompanha. Os familiares dos pacientes que vêm a óbito são acolhidos pelo
plantonista da equipe de saúde mental. Têm com quem desabafar, questionar,
chorar. É o processo de luto que se inicia quando são proferidas as primeiras palavras que nomeiam a dor de perder. Ao final da conversa, eles recebem
uma caixa onde poderão guardar, junto com a saudade, tudo o que pertencer
às lembranças da vida que tiveram com aquele que partiu, uma peça de roupa,
fotografias, bilhetes, pequenos objetos pessoais. Fica a mensagem tão bonita e
transmitida nas palavras de Adélia Prado de que “o que a memória ama, permanece eterno”.
No cartão que acompanha as caixas de memórias está o número do celular do PsiCOVIDa e, durante o atendimento, os familiares são informados de
que podem nos buscar, se e quando acharem conveniente. Muitos procuram o
serviço para atendimento continuado. Quando “cai a ficha”, a dor da perda aperta,
como dizem. Outros, também numerosos, buscam contato para agradecer o acolhimento que tiveram. As mensagens são ternas e nos gratificam sobremaneira.
Nós, da equipe de saúde mental, continuamos firmes em nossa proposta
de prover condições de elaboração dos lutos para aqueles que hoje constituem
a comunidade do hospital em que trabalhamos – equipes, pacientes e seus familiares. É a forma que encontramos, enquanto grupo – já que cada uma de
nós o faz particularmente em suas outras inserções profissionais –, de contribuir para a superação desse momento difícil por que passa a humanidade e de
construção dos caminhos psíquicos que possibilitam o recomeçar. É trabalho
de passarinho que carrega no bico água para apagar o incêndio na floresta.
Mas é a nossa parte, e estamos fazendo. Se ela será eficaz em grande medida,
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só o tempo irá dizer. Pois, como escreveu em sua página no Facebook o amigo
Carlos Eduardo Leal (2020), escritor e psicanalista: “O luto, como reação a uma
perda, não possui um tempo de elaboração preciso. A precária fragilidade da
vida é o índice da tristeza”.

Grief and Pandemic: report of an experience in the hospital context
ABSTRACT The COVID-19 pandemic has been imposing many and diverse losses on each of

us. In this article we seek to enumerate most of them and understand the need for each one
to correspond with a psychic work of elaboration, that is, the experience of a grieving process.
With the instruments available to us as psychoanalysts, we can help our patients to grieve, in
order to continue the life beyond the pandemic. Finally, I present the projects that I have been
developing, together with the mental health team of the university hospital in which I work, in
order to facilitate the processes of coping with losses and promoting the conditions necessary
for mourning to happen and life to continue the best way possible.
KEYWORDS pandemic, losses, mourning.

Duelo y pandemia: informe de una experiencia en el contexto hospitalario
RESUMEN La pandemia de COVID19 nos ha estado infligiendo muchas y diversas pérdidas a

cada uno de nosotros. En este artículo buscamos enumerar la mayoría de ellos y comprender
la necesidad de que cada uno se corresponda con un trabajo psíquico de elaboración, es
decir, la vivencia de un proceso de duelo. Con los instrumentos disponibles para nosotros
como psicoanalistas, podemos ayudar a nuestros pacientes a afrontar el dolor y seguir por la
continuación de la vida más allá de la pandemia. Finalmente, presento los proyectos que he
venido desarrollando, junto al equipo de salud mental del hospital universitario en el que trabajo,
con el fin de facilitar los procesos de afrontamiento de las pérdidas y promover las condiciones
necesarias para que suceda el duelo y la vida continúe de la mejor manera posible.
PALABRAS CLAVE pandemia, pérdidas, duelo.

Referências
Abraham, N. & Torok, M. (1972). A casca e o núcleo. São Paulo: Escuta. (Trabalho originalmente
publicado em 1995).
Freud, S. (1974a). Luto e melancolia. In A história do movimento psicanalítico, artigos sobre a metapsicologia e outros trabalhos (1914-1916)(Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, J. Salomão, trad., Vol. XIV, pp. 271-291). Rio de Janeiro:
Imago. (Trabalho original escrito em 1915 e publicado em 1917).

191

Nome
Ana
Paula
do autor
Brandão
nome
Rocha
do autor

Freud, S. (1974b). Além do princípio do prazer. In Além do princípio de prazer, psicologia de grupo
e outros trabalhos (1920-1922)(Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, J. Salomão, trad., Vol. XVIII, pp.17-85). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1920).
Frankl, V. E. (2005). Um sentido para a vida. São Paulo: Ideias & Letras.
Leal, C. E. (2020, 24 agosto). O luto, como reação a uma perda, não possui um tempo de elaboração preciso. A precária fragilidade da vida é o índice da tristeza. Rio de Janeiro:
Facebook. Recuperado a partir de https://www.facebook.com/carloseduardolealvs/
posts/10224084299483261.
Rocha, A. P. B.; Fontoura, A.; Mendonça, J.; Martino, M.; Lima, R.; Ventura, T.; Luiz, T. & Dresch, V.
(2020). PsiCOVIDa: o redesenho de um serviço à luz da humanização. (no prelo)

Recebido: 31/08/2020
Aceito: 15/10/2020

Ana Paula Brandão Rocha
Rua Barão de Lucena, 76/101 – Botafogo
Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22260-020
(21) 98757-1754
anapaula.brandão@yahoo.com.br

192

Título do artigo título do artigo

Interface

193

Nome do autor nome do autor

194

Título do artigo título do artigo

A estranha duração da pandemia
Pedro Duarte1

RESUMO O ensaio pensa a estranheza da duração da pandemia de Covid-19, cujo

fim se mostra, a cada vez, menos nítido ou demarcado. Trata-se, assim, de investigar
nossa relação com o tempo imposto pela duração da pandemia, especialmente
no momento em que ela, sem ter acabado, já é parte de nossa memória. Nesse
contexto, a pandemia nos força a pensar a relação entre passado, presente e
futuro fora da representação habitual que os separa um do outro, e sim como uma
duração contínua. Essa duração expõe a estranha familiaridade e a familiaridade
estranha do tempo da experiência da pandemia.
PALAVRAS-CHAVE coronavírus, pandemia, tempo, estranho familiar.

Quando vai acabar? Esta pergunta, cujo enraizamento infantil é indisfarçável,
é um espelho da ansiedade que atingiu quase todas as pessoas no mundo em
2020 com a pandemia de Covid-19. Nós, que, em geral, achamos que controlamos nossas vidas, individual e coletivamente, subitamente nos vimos assim:
sem saber. Nem a política, nem a ciência, nem os governos, nem os pensadores sabiam o que fazer, como proceder. O desconhecimento atingiu em cheio a
sociedade que, por vezes, chamara a si mesma de sociedade do conhecimento.
Embora tenha começado aparentemente na China, a pandemia colocou, sobretudo, o Ocidente onde ele sempre se orgulhou de não estar: na ignorância. Nós,
os modernos ocidentais, não sabemos. Eis a revelação.
Repetiu-se muitas vezes quão surpreendente foi a chegada da pandemia.
Mas, a rigor, essa perplexidade, embora verdadeira, nada acrescenta em termos

1. Professor Doutor de Filosofia da PUC-Rio. Ocupou, no Pós-Doutorado, a Cátedra Fulbright de Estudos
Brasileiros na Universidade Emory (EUA, 2020). É autor, entre outros, do livro A pandemia e o exílio do
mundo (Bazar do Tempo, 2020). Co-autor, roteirista e curador da série de TV Alegorias do Brasil, junto com
o diretor Murilo Salles (Canal Curta!).
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de conhecimento à nossa situação, a menos que nos perguntemos outra coisa:
por que nos sentimos surpreendidos? Quais os pressupostos de nossa relação
com a natureza que deram a esse momento, em que um vírus se propaga pelo
mundo, o caráter de surpresa? Minha hipótese é que a surpresa da pandemia
não advém, objetivamente, do fato, mas sim da interpretação à qual nos apegamos de que um fato assim não ocorreria, ou, se ocorresse, seria facilmente
contido pela razão e pela técnica, pelo conhecimento e pela medicina. Ou seja,
o problema não é o fato, mas a interpretação. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche já dizia, no final do século XIX: não há fatos, só interpretações.
Nossa interpretação moderna supôs, desde o século XVII, que a ciência
seria um modo de garantir o domínio do sujeito sobre o objeto, ou seja, do ser
humano sobre a natureza. O racionalismo que, desde então, demarcou o projeto
civilizatório ocidental é uma forma de submissão do não humano ao humano.
Há marcas de audácia e grandeza em tal projeto, mas que se tornam especialmente perigosas quando desmedidas, isto é, tomadas pela sanha trágica de que
nada poderia lhes fazer resistência. O que causou a surpresa na pandemia foi,
sobretudo, isso: a resistência da natureza ao controle humano, que algo escape,
que nosso conhecimento não dê conta de tudo. Ficamos coletivamente atônitos
diante de nossa própria fragilidade, não apenas física, mas cognitiva.
Diante disso, a pergunta volta: quando vai acabar? Mencionei que ela
possui uma raiz infantil justamente porque ela exige esse tipo de ignorância
que tanto nos é familiar quando crianças de que não sabemos quais as regras
ou as leis de causalidade que explicam o que, contudo, nos afeta. Ficamos, todos,
um pouco como crianças na pandemia do novo coronavírus, reféns de afetos
tristes, como diria o filósofo Baruch de Spinoza (1677/2007): o medo e a esperança. Os dois afetos são mobilizados e mantidos assim pela situação de passividade em que nos sentimos. Ignorantes, parece que nada podemos. Perdemos
um sentido ativo de nós mesmos. Resta torcer. Rezar. Medo e esperança. Os
afetos são referidos ao futuro, uma vez que há pouco para se fazer no presente,
quando poderíamos de fato ser ativos. Quando vai acabar? Essa pergunta, de
certo modo, nos abstém. Não é conosco. Estamos aquém. Especialmente porque ninguém sabe a resposta. Em suma, a pandemia nos trouxe ao mistério de
um quando, que não deixa de ser, pura e simplesmente, o mistério do tempo, ou
a estranheza de uma duração que não se sabe.
Em um belo e breve ensaio que escreveu após sair do hospital, onde esteve contaminado com o coronavírus, o filósofo Paul B. Preciado (2020) perguntou-se em que condições a vida valeria a pena, qual futuro faria sentido para
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a existência. Logo, entretanto, acrescentou que, antes mesmo de achar resposta
para essa pergunta, escreveu uma carta de amor. O acréscimo, aqui, é tudo. Não
apenas porque a primeira questão é bastante comum para qualquer pessoa que
se aproxime de sua morte. Experimentar a proximidade de sua morte pode,
muitas vezes, fazer pensar no sentido da vida. O problema, no caso, é que, com
a pandemia, esse pensamento na vida é facilmente jogado para frente, para o
futuro. Em quais condições a vida valeria a pena no mundo por vir? De novo,
os afetos envolvidos são medo – de que essa vida seja ruim, submetida à doença
natural, ao autoritarismo político, à vigilância digital, às restrições de exceção
– ou esperança – de que essa vida seja boa, com mais solidariedade, sentido de
comunidade, supressão do capitalismo e do individualismo. Os sinais são trocados, mas, nos dois casos, se trata de futuro e não de presente, de passividade e
não de atividade. Otimismo e pessimismo são apenas aparentemente distintos,
pois ambos são assim: futuristas e passivos. Ora, daí que o importante no ensaio
de Preciado seja o aparecimento da carta de amor. O amor é um afeto presente
e ativo. Não é o romantismo que encanta na passagem, ou não só. É que seja um
ato: escrever. Há uma carta. Há comunicação com outro. Há desejo concreto. O
amor, nesse contexto, é melhor que o medo e que a esperança por isso.
Preciado, entretanto, foi uma exceção. Talvez não a única, mas, ainda assim, uma exceção. Em sua maioria, os filósofos que escreveram sobre a pandemia
em 2020, e não foram poucos, separaram-se entre otimistas e pessimistas, pautados por uma futurologia que, para o bem ou para o mal, focava-se no que será e
não no que é. Foi assim que Giorgio Agamben (2020a, 2020b) e Byung-Chul Han
(2020) apostaram em um futuro no qual o estado de exceção e o autoritarismo
triunfarão: o primeiro, porque avalia que os governos usam a pandemia como um
pretexto para aumentarem os seus mecanismos de controle sobre a liberdade, restringindo as locomoções e impondo toques de recolher, por exemplo; e o segundo, porque acha que o caso de países asiáticos, que se saíram melhor no enfrentamento da pandemia por causa do uso de tecnologias de vigilância digital que
desprezam a privacidade de informações dos indivíduos, aumentará a força desse
modelo de estado aí existente, no qual a centralização governamental tudo pode.
Por outro lado, Slavoj Žižek (2020a, 2020b, 2020c) e Jean-Luc Nancy
(2020), por exemplo, inclinaram-se a acreditar em um futuro no qual o capitalismo se enfraquece e algum tipo de comunismo emerge: Žižek, por observar
que, mesmo governos de direita, para lidar com a pandemia, teriam adotado
medidas de esquerda, como transferências diretas de renda emergenciais e
maior presença assistencial do estado, bem como por enxergar que teria ficado
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clara a necessidade de organismos supranacionais, como a Organização Mundial da Saúde; e Nancy, por considerar que a pandemia teria explicitado que
somos todos igualmente vulneráveis, despertando laços de solidariedade surpreendentes, mesmo que, paradoxalmente, graças à imposição de isolamento
conjunto ao qual todos nos vimos forçados.
Embora diferentes entre si, filósofos pessimistas e otimistas, implicitamente, parecem se interessar, sobretudo, em saber: quando vai acabar? Na verdade,
não é que eles estejam propriamente querendo uma data. Não é isso. É apenas que
a sua preocupação é com o que nos aguarda, e não com o que está sendo, agora.
Eles parecem estar em uma espécie de compasso de espera pelo que virá, cujo
significado tentam adivinhar: estado de exceção e autoritarismo ou comunismo
e solidariedade. No caso de Žižek (2020b), isso é tão evidente que ele compara a
pandemia diante do capitalismo a um insólito golpe de artes marciais que aparece
no filme Kill Bill, de Quentin Tarantino: o golpe não mata o adversário de imediato, mas decreta sua morte futura. Depois de desferido, o inimigo continua vivo,
mas assim que der cinco passos seu coração explodirá. Isso ameniza a estranha
duração da pandemia pela certeza de seu fim e pela reflexão sobre o depois dela.
Boa parte desses filósofos citados e outros escreveram sobre a pandemia desde o seu começo, em março, ou às vezes até fevereiro, de 2020. Nós,
agora, em novembro de 2020, encontramo-nos em uma situação diferente. Encontramo-nos em uma situação menos capaz de se desvencilhar da estranha
duração da pandemia. Essa estranha duração tem soterrado, cada vez mais, a
perspectiva de um depois tão claro. O começo das coisas talvez seja acompanhado da expectativa de seu fim. Saber que algo teve início cria uma sensação
de que poderemos também conhecer seu término. Com a pandemia, foi assim.
No entanto, pouco a pouco, vai ficando claro que talvez ela não tenha um fim,
ao menos não no sentido preciso e determinado de fim: uma data, um dia, uma
hora. Não se trata de uma assertiva sombria ou desanimadora, mas de matizar
a realidade. Pode ser que a vida humana precise mais se compor com a pandemia do que somente acabar com ela, ou seja, que novas adaptações, incertas e
experimentais, tenham que ser feitas, no lugar de uma superação definitiva de
um estado de coisas, mais ou menos rapidamente. Ora, se for assim, certas perguntas podem não encontrar respostas apenas porque elas estão formuladas de
modo equivocado. Por exemplo, a pergunta: quando vai acabar?
O filósofo francês Bruno Latour (2020) escreveu sobre “gestos que barrem o retorno da produção pré-crise”. O filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi
(2020) escreveu “meditações sobre um possível depois”. O que me pergunto é
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se haverá marco tão nítido sobre o que é pré e o que é pós, o que é antes e o
que é depois. Talvez o pensamento filosófico sobre a pandemia, abundante e
interessante, revele, entretanto, a nostalgia de grandes cortes e rupturas revolucionários do passado. Pode ser, porém, que a pandemia nos ensine não somente
algo sobre o que deixamos de ser e o que seremos, mas sobre o que somos, e
que isto que somos seja mais confuso entre o que éramos e o que viremos a ser.
Essa é a estranha duração da pandemia, sobre a qual, hoje, já podemos falar,
uma vez que ela é já parte da nossa memória, marca ainda o nosso presente e
indefine o nosso futuro. É um tempo que não passa e que passa. No começo,
muitos se impuseram quarentena e a norma era ficar em casa. Mas, aos poucos,
o peremptório “tudo ou nada”, com inclinação moralizante para o nada, ou seja,
para nada fazer, não sair, não encontrar, cedeu lugar a um intrincado “mais ou
menos”, no qual regras gerais são postas à prova todos os dias por situações singulares, e, assim, a cada vez, nos perguntamos: como fazer? Talvez essa pergunta
se precipite sobre aquela outra: quando vai acabar? O presente atual impõe-se
sobe o futuro virtual, e desmonta sua prerrogativa inicial na pandemia.
O filósofo francês Henri Bergson (1896/1999), no começo do século XX,
afirmava que o tempo é um fluxo contínuo e indivisível, não uma linha descontínua e partida, como tantas vezes nos faz acreditar nossa representação comum
da história. Ele criticava a inteligência que divide o tempo em horas, dias ou
anos, como no calendário. Essa inteligência inaugurou-se ainda na Grécia antiga,
quando Aristóteles, na sua Física, definiu o tempo como o número ou a medida
do movimento. Para ele, o tempo era uma maneira de contar os deslocamentos
no espaço. E nós, ainda hoje, somos reféns dessa concepção. Reduzimos o tempo
a uma medida do movimento. Foi contra isso que Bergson escreveu. O tempo, segundo ele, não é divisível, a não ser por uma abstração conceitual. Mas a intuição
não nos deixa mentir: o tempo é um fluxo contínuo. Não há um exato instante
que se separe do outro, mas uma interpolação de um no outro. Só no calendário
é que os dias se separam por uma linha. Na vida vivida, não. Eles se seguem uns
aos outros ou se embaralham. Comunicam-se. Ora, no caso das análises teóricas
sobre pandemia – que se detêm em um pré e um pós, em um antes e um depois,
em pessimismo e otimismo ou em medo e em esperança –, parece que a crítica
de Bergson foi esquecida, pois o tempo foi tratado como se fosse uma linha divisível e descontínua. Pode ser que a pandemia não tenha o fim esperado, mas não
porque ela é pior do que se imaginava, mas porque a representação de fim que
temos ampara-se em uma noção de tempo equivocada. Enquanto isso, porém, a
vida se encarrega de nos lançar à sua estranha duração.
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Isso porque, a rigor, a estranha duração da pandemia é também o que
há de mais familiar para nós. Sigmund Freud já percebera, na psicanálise, que
o mais intrigante em nós é o modo pelo qual a familiaridade é estranha e a
estranheza é familiar. O tempo é duração contínua: isso é o que há de mais próximo e evidente para nossa experiência, é o mais familiar. No entanto, tentamos
organizar e dominar o tempo, negando nossa intuição e o representando pela
inteligência analítica, que tudo separa. Logo, aquilo que é familiar passa a ser
estranho. Mas, simultaneamente, é o que agora achamos estranho, portanto, que
é o mais familiar. O tempo que aqui se revela talvez tenha menos a ver com o
passado e o futuro do que com um gerúndio, que é, aliás, o tempo verbal mais
assemelhado à duração. Essa pandemia provavelmente não terá um quando
futuro preciso no qual ela acabará, mas deve ir acabando. Daí a precaução de
muitos cientistas ao falarem da vacina. Claro que ela será relevante. Mas nela
se concentra, por vezes, a ilusão de um tempo exato do fim, que menospreza a
estranha duração da pandemia.
No início da pandemia, foram criados e enviados muitos memes de internet. O humor sempre ajuda a atravessar momentos difíceis. Um desses memes que recebi era uma montagem de um famoso quadro do pintor norte-americano Edward Hopper, chamado Nighthawks, de 1942. Como sempre em suas
telas, uma fina melancolia paira pela atmosfera da luz de uma ou mais solidões.
Vemos então uma rua completamente vazia e um balcão de um restaurante,
no qual três pessoas estão sentadas, cada uma em seu banco, mas ninguém fala
com ninguém, nem mesmo o homem e a mulher que aparentemente são um
casal. Como não se vê porta, saída ou entrada do restaurante, as pessoas parecem confinadas ali, mais ou menos como boa parte de nós durante o recomendado isolamento social, no qual a casa – familiar e tornada estranha – deixou
de ser um dentro, na medida em que não havia mais um fora: a casa se tornou
ela mesma isolada e absoluta. Pois bem: o meme que recebi fazia uma brincadeira. Retirava desta pintura de Hopper todas as figuras humanas, e deixava só
a icônica imagem da história da arte com o restaurante, agora totalmente vazio.
O objetivo do meme era explicitar que estávamos ainda pior do que aquela
solidão de Hopper, com as cidades esvaziadas e despovoadas, afinal, ninguém
podia sair de casa. Havia uma intensidade terrível de tristeza.
No entanto, o meme revelava também essa esperança de um “tudo ou
nada”. O “tudo ou nada” pode até ser difícil, mas oferece clareza. O problema é
que a vida é mais como o quadro original do Hopper. Vão ali ao restaurante três
pessoas. Nada acabou, e nada continua igual. É tudo “mais ou menos”. Todos
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nós vamos nos ajeitando, cada um a seu modo, com suas limitações e desejos,
necessidades e hesitações, coragens e recuos. Há menos decisões certas e erradas do que a moralidade gostaria diante de tudo isso. Há mais risco. Por isso, o
filósofo português José Gil (2020) comentou que, embora o medo possa trazer
certa lucidez diante da pandemia, também é importante ter medo do medo,
pois ele encurta espaços, diminui o tempo, intimida a vida. Talvez, se é assim,
a maior coragem – e é ela que, entre os afetos, vence o medo, e não a esperança,
que é apenas seu avesso – seja esta: aceitar que há a estranha duração da pandemia. Ou ainda, como canta Caetano Veloso, aceitar que “a vida é real e de viés”.
Pois a pandemia explicitou justamente isso: a vida é real e de viés.

The Strange Duration of the Pandemic
ABSTRACT The essay thinks about the strangeness of the duration of the Covid-19 pandemic,

whose end is, each time, less clear or demarcated. Thus, it is a matter of investigating our
relationship with the time imposed by the duration of the pandemic, especially at the moment
when it, without having ended, is already part of our memory. In this context, the pandemic
forces us to think about the relationship between past, present and future outside the usual
representation that separates them from each other, but rather as a continuous duration. This
duration exposes the strange familiarity of the time of the pandemic experience.
KEYWORDS coronavirus, pandemic, time, strange familiarity.

La extraña duración de la pandemia
RESUMEN El ensayo se propone a pensar sobre la extrañeza de la duración de la pandemia

Covid-19, cuyo final es cada vez menos claro o delimitado. Trata de investigar nuestra relación
con el tiempo que impone la duración de la pandemia, especialmente en el momento en
que, aunque no hubiese terminado, ya forma parte de nuestra memoria. En este contexto,
la pandemia nos conduce a pensar en la relación entre pasado, presente y futuro fuera de la
representación habitual que los separa, si no, más bien, como una duración continua. Esta
duración expone la extraña familiaridad de la experiencia del tiempo en la pandemia.
PALABAS CLAVE coronavírus, pandemia, tiempo, extrañeza familiar.
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A Ética e a formação psicanalítica1
Miguel Calmon du Pin e Almeida2

“Como é tenaz o desejo de ser o preferido, o eleito. Como ele ressurge no
momento da divisão! Quantas desavenças familiares ele provoca. Acontece
que elas se repetem de geração em geração. Na origem do conflito: uma
mãe não se divide” (Pontalis, 2006, p. 99)
“Para esse ensimesmamento que encerra o analista nas armadilhas do conselho e da maestria – e, pior ainda, na de erigir a si mesmo como modelo de
uma normalidade pós-analítica – só há um remédio: a retomada da tarefa
analisante” (Guyomard, 1992, p. 9)

I – Três observações da vida cotidiana para introduzir
Certa vez, há bastante tempo, um amigo querido me interpretou de um modo
surpreendente para mim. Em uma de nossas discussões cotidianas, ele me disse
que eu não gostava de fazer coisas que eu não gostava de fazer. Devo dizer que,
no primeiro momento, de tão redundante, não alcancei a razão de ele querer
evidenciar em mim algo que me parecia tão óbvio, ou seja, de que eu não gosto
de fazer as coisas que não gosto de fazer. Passado um tempo, e ainda intrigado
com o comentário — será que havia alguma ironia escondida em suas palavras
e eu não percebia? —, outra interpretação de sua interpretação se abriu para
mim: eu, por vezes, quando contrariado por ter que fazer o que não quero fazer,
reajo mal, me fecho e me recuso a prosseguir o diálogo. Nenhuma novidade,

1. Aula inaugural do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, realizada em
23 de abril de 2020.
2. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro.
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e, ao mesmo tempo, toda novidade quando dita pelo amigo, que assim dividia
um de seus afetos em relação a mim. E, desde então, eu nunca mais pude deixar
de ser interpretado pela já interpretação do amigo. Entendi que ele me advertia que há um desejo de simplificação – nós, os psicanalistas, o chamamos de
pulsão de morte – presente em tudo o que somos e fazemos e que, se não suficientemente observado, nos conduz a fechamentos que visam a não nos deixar
incomodar para além do que já alcançamos.
Simples assim, o mal se manifesta insidiosa e singularmente em cada
um de nós.
Vivemos de fazer o esforço para sustentar e manter a tensão que a abertura para a vida requer, o esforço para impedir que o espaço das trocas se feche
em qualquer redução ou rendição aos conflitos.
Quero também dividir com vocês a alegria e o quanto me senti honrado
com o convite para estar hoje aqui abrindo os trabalhos na SBPRJ.
Há algum tempo não me sentia tão emocionado com um convite feito
por meus pares, colegas e amigos. Emocionado, me descobri por certo tempo
também imobilizado pela emoção e fiquei sem saber sobre o quê pensar, sem
saber o quê dizer.
A outro amigo, sempre os amigos, me descrevi tomado por uma paciência
impaciente, como alguém que espera que o texto nasça pronto, me livrando o
mais rapidamente possível da tarefa, em mais uma manifestação insidiosa do
mal. Em resposta, ele me enviou um trabalho de Jean-Louis Baldacci (2018),
onde leio que: “Difícil evocar a impaciência sem a paciência, uma não anda sem
a outra, a correlação é necessária porque a impaciência sem paciência se faz descarga e a paciência sem a impaciência se torna inibição” (p. 342, tradução nossa).
No empenho em discutir com vocês aspectos da Ética e da formação psicanalítica, e ainda interpretado pelo amigo e pelo autor do trabalho que me foi
encaminhado, descubro-me aprisionado pelo impasse surgido entre o desejo de
descarga e a imobilidade da inibição.
Parafraseando Kant: esperança sem espera é tola; espera sem esperança é
vazia. Elas se implicam mutuamente.
Desde sua fundação, a Psicanálise sofre com suspeitas de não ser suficientemente psicanalítica todas as vezes que se vê confrontada por críticas ou
dissensões. Quaisquer que tenham sido as críticas, as mudanças propostas sempre pareceram aviltar o método, banalizar a análise e apressar o processo de formação de novos membros. Parece que eles, os novos membros, nunca estarão à
altura da formação de seus antecessores. Sempre lhes faltará alguma coisa.
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Lembremos que Freud, ele mesmo, nos adverte, já estabelecendo uma
hierarquia nas intervenções psicanalíticas, que “É também muito provável que
na aplicação em massa da nossa terapia sejamos obrigados a fundir o puro ouro
da análise com o cobre da sugestão direta” (Freud, 1919/2010a, p. 292).
Ainda para introduzir, em uma de nossas reuniões, nossa presidente Ana
Maria Sabrosa diz ter ouvido de um colega o seguinte comentário: “Apresentar trabalho em congresso é mole. Quero ver lá dentro da Sociedade...”. Com
certeza, Ana Maria deve ter refletido sobre o sentido desta afirmação. Eu devo
dizer que eu também pensei e que gostaria de fazer dela mais um dos motivos
de nossa conversa.
Por que, no ambiente que seria o mais acolhedor, encontramos ao mesmo
tempo o mais hostil? Primeira associação: a rivalidade entre iguais não é óbvia.
Reunidos, os irmãos assassinam o pai totêmico, mas “Uma mãe não se
divide”, nos dirá Pontalis (2006, p. 99). Cada um de nós desejará ser único para
sua mãe. Por bem ou por mal.
A rivalidade na relação com os pais é claramente definida pela diferença
entre o grande e o pequeno. A rivalidade entre irmãos, em que o pressuposto é
o de que todos sejamos iguais, é marcada pela dissimulação.
Estas três observações cotidianas vividas com amigos que tomei à guisa
de introdução me deram o que pensar.
Por isso, e muito mais, quero dedicar a todos vocês, a todos aqueles que
vêm me ajudando a sustentar a tensão que a abertura para a vida requer, para o
bem e para o mal, esta reflexão sobre a Ética e a formação psicanalítica.

II – Durante boa parte anos 1980 mantive um grupo de estudos com dois

amigos. Todas as sextas-feiras pela manhã nos reuníamos para ler A fundamentação da metafísica dos costumes (1974a), de Immanuel Kant. Partilhávamos
intensamente nossas angústias, guiados pelo desejo de saber e saber-nos. Para
mim, a Filosofia sempre foi a melhor interlocução que encontrei para dialogar
com a Psicanálise.
Um dia, como parte dos desdobramentos das leituras, chegamos em A religião dentro dos limites da pura razão (1974b), do mesmo filósofo. Não abordarei o
texto aqui, não apenas por falta de propósito, mas também por exceder às minhas
capacidades pessoais. Tratarei somente da questão que me interessa recortar para
chegar ao nosso tema, isto é, da impossibilidade de o homem se manter fiel ao imperativo universal do dever: “age como se a máxima da tua ação se devesse tornar,
pela tua vontade, em lei universal da natureza” (Kant, 1974b, p. 223).
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Por que conhecendo o mandamento moral, a natureza humana do homem é incapaz de observá-lo estritamente? Mais ainda, porque a razão não é
suficiente para dar conta da vontade de se manter fiel ao mandamento moral
de somente tratar os outros como gostaríamos de ser tratados por eles? Para
tal vontade, aquela capaz de se manter estritamente fiel ao mandamento moral,
Kant (1974b, p. 218) reserva o conceito de “vontade santa”, isto é, uma experiência que não está destinada aos homens.
Ao contrário dos santos, nossas propensões, isto é, nossa “predisposição
para o desejo de um prazer [...] deve consistir no fundamento subjetivo da possibilidade de desviar-se das máximas da lei moral, e se esta propensão deve ser
admitida como universal para o homem, será denominada propensão natural
para o mal” (Kant, 1974b, p. 373).
Kant descreve três graus de propensões: em primeiro lugar, a fraqueza
humana para seguir as máximas adotadas em geral ou “a fragilitas do coração
humano” – isto é, reconheço a lei moral, mas sou fraco para obedecê-la; em
segundo lugar, a propensão para a mistura de motivos morais e imorais, isto
é, “a impuritas do coração humano” – significa dizer, reconheço o mandamento
moral, mas ainda assim retiro vantagens adicionais em seu cumprimento; em
terceiro lugar, a propensão para aceitação de máximas más, isto é, a maldade da
natureza humana ou “a perversitas do coração humano” – reconheço a lei moral
e desejo desobedecê-la.
Foi no contexto desta discussão que um dia nos deparamos, nós, os amigos do grupo de estudos, com a seguinte afirmação: “Há na infelicidade de nosso melhor amigo algo que não nos desagradada de todo” (Kant, 1974b, p. 377).
Mesmo que contextualizada, a afirmação é escandalosa! Ou, no mínimo,
nos põe em contato com algo escandalosamente presente em cada um de nós,
amigos, tão empenhados em compartilhar fraternalmente nossa experiência.
A afirmação está na terceira parte do texto, O homem é mau por natureza, e tem por epígrafe uma citação de Horácio: Vitiis nemo sine nascitur, isto
é, “sem vícios, ninguém nasce”.
No coração do imperativo categórico, em que reside e se realiza o mais propriamente humano dos homens, encontramos nosso avesso, o inumano do homem,
o imundo do mundo, até chegarmos aos impulsos mais contrários a tal realização.
Dupla vontade do coração, em que o perigo reside na insaciabilidade do
desejo, pois, por mais que tenha, o homem quer sempre o dobro. Assim, a felicidade e a sorte não residem por muito tempo nas mãos de quem as goza e habita
na própria natureza delas sua perpétua mudança.
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Portanto, e se possível, sejamos gentis. O santo é de barro e a violência
dos afetos violenta o suficiente para que seja recusada ou até mesmo admitida.

III – Esta ambiguidade essencial entre os contrários, entre o desejo de
servir e o desejo de liberdade, em última instância entre amor e ódio, põe em
evidência a necessidade de construir uma ligação e, se possível, um encontro.
Um encontro intermediado e somente possível com outro semelhante – e, lembremos, semelhante quer dizer, ao mesmo tempo, idêntico e diferente. Um “duplo”, um outro percebido em seu movimento de espelho de si mesmo. Cito René
Roussillon (2004): “Um duplo deve ser suficientemente o ‘mesmo’ para ser um
duplo de si, mas deve ser também suficientemente ‘outro’ para não ser o si mesmo” (p. 425, tradução nossa).
A relação com um outro semelhante, a percepção que o outro é ao menos em parte um “mesmo” do “si-mesmo”, o prazer de perceber no outro esta similitude, esta
identificação primordial (com um outro que em parte é um mesmo e em parte não
o é), está no fundamento do sentido social e das relações sociais. (Calmon du Pin e
Almeida, 2017, p. 195)

Meu semelhante sou eu e não sou eu.
Somente assim posso ser seu semelhante.
Desde o mito do pai da horda primitiva (o mais dessemelhante dentre
os semelhantes), proposto por Freud em Totem e Tabu (1913/2012), sabemos
que no coração de todos nós habita o mesmo conflito: ser, acima de tudo, filho
de meu pai e, ao mesmo tempo, sentir a urgência em me diferenciar dele. Este
conflito está presente em todas as relações.
Ao nos debruçarmos sobre as relações fraternas3 nos damos conta que, em
nenhuma outra relação, este paradoxo – ser e não ser ao mesmo tempo – se mostra com mais dramaticidade, pois nelas o que se põe em evidência é a ausência de
diferenças previamente sabidas e estabelecidas. Os irmãos, nossos semelhantes
mais semelhantes, e devido a isso, são aqueles em que as diferenças, por não serem tão evidentes quanto o são na relação com os pais, são mais difíceis de serem
reconhecidas e, por este motivo, se mostram com mais violência e dissimulação.

3. Este tema foi desenvolvido por mim em Calmon du Pin e Almeida, M. (2015). Dividir o indiviso, ou
Dialogar com Kant, Dostoievski e Pontalis. Revista Brasileira de Psicanálise, 49(3), 15-22.
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Mais do que ser idêntico e diferente ao mesmo tempo, trágico destino
dos homens na relação com o pai, ser irmão significa, de um lado, a força de
uma união fundamental para fazer frente ao pacto pelo assassinato do pai da
horda primitiva – e assim suportar as consequências do sentimento de culpa
– e, por outro, desejar ser mais irmão do que todos os irmãos. Ser o único. Um
esforço de esvaziamento das capacidades do semelhante mais semelhante, de
modo a realizar o desejo de tornar-se único.
De um lado, experienciar os sentimentos e a necessária cumplicidade da
fraternidade e, do outro, anulá-la como tal. Tornar-se único. Ser um e outro ao
mesmo tempo. Ser todos em um só, o herói, presente no esforço de distraidamente escapar do pacto selado pelos irmãos ao assumir coletivamente a culpa
pelo assassinato do pai da horda primitiva. Ao fascinantemente se descobrir no
lugar do interdito, isto é, no lugar do pai da horda, a ele, o herói, por um lado,
caberá imaginária e unicamente todas as glórias; e, ao mesmo tempo, por outro
lado, ao escapar do pacto com os irmãos, a ele também caberá carregar sozinho
o peso da culpa pelo parricídio.
A verticalidade marca a ambivalência de sentimentos nas relações com
o pai. E, por verticalidade, compreendemos as peculiaridades que definem as
pendengas que se estabelecem em torno do grande e do pequeno, do forte e do
fraco, do senhor e do escravo. A oposição é clara, o conflito é claro, apesar do
todos os disfarces.
Nas fraternidades, as relações são horizontais. E, nesta horizontalidade,
a regra própria aos conflitos é a dissimulação. Elas não opõem o grande e o
pequeno. Confrontam dois supostamente iguais, sejam pequenos ou grandes.
Portanto, ao mesmo tempo em que necessárias, nelas, tudo é mais ou menos
escorregadio, seus obstáculos não se mostram com a clareza das disputas com o
pai. São intrigas, pequenas humilhações, cuja finalidade se manifesta em mostrar a superioridade de um sobre o outro. A dor de um é o prazer secreto do
outro; o insucesso de um não é inteiramente desagradável ao outro.
Chaim Samuel Katz (2009), em seu livro Complexo de Édipo: Freud e a
multiplicidade edípica, nos lembra que “No sentimento de vergonha estão em
ação as críticas dos iguais, dos irmãos” (p. 146). Isto é, da possibilidade dos
iguais, de um se colocar no lugar do outro.

IV – Dramas humanos são os que atravessam a formação psicanalítica.

Dramas que encenam o desejo de permanência das tradições, de preservação dos
modelos que aprendemos a admirar e as necessidades de nos descolarmos deles.
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Assim, começarei pelo fim: Freud definitivamente não era um bom velhinho. E, ao criar uma obra como a que criou, conviveu com o problema de ser
tomado e de se tomar, ele próprio, como pai da horda primitiva.
Luis Cláudio Figueredo (1999), em Palavras cruzadas entre Freud e Ferenczi, nos diz que:
A psicanálise nos tempos de Freud pode ser um cenário privilegiado para o variado
espetáculo da intertextualidade. Freud e seus discípulos ou seus colaboradores ou
seus dissidentes hospedam-se, parasitam-se, estraçalham-se uns aos outros e embora haja “autores” e “obras” nominais, vão-se formando campos de nexos e rupturas
que transcendem uma noção muito estrita de “obra” e de “autoria”. (p. 126)

Freud foi um homem de seu tempo, Freud viveu seu tempo e, com certeza, foi
um de seus melhores intérpretes. Estudar os primórdios do movimento psicanalítico nos dá a chance de mergulhar em uma aventura repleta de conflitos e
dramas próprios dos começos.
E, nos começos, não havia outra possibilidade de ser psicanalista que não
a de ser idêntico a Freud.
Há uma crescente inflexibilidade crítica à medida que o movimento
psicanalítico se constitui. Da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras à
constituição da Associação Psicanalítica Internacional, o rigor, visando a impedir os desvios da teoria e da técnica, aumenta significativamente, reproduzindo, por analogia, o modelo platônico do mundo das ideias, onde as cópias
são mais ou menos fiéis, logo boas, na medida em que mais se afastem de seu
modelo original.
Para tanto, acompanhemos Moreira, Bulamah e Kupermann (2014):
A análise didática, regulamentada e institucionalizada, teve origem em uma ideia de
Sándor Ferenczi. Reagindo ao trauma sofrido pela comunidade psicanalítica com a
ruptura de Jung – que chegara a presidente da IPA –, em 1912, Ferenczi imaginou que,
se os colaboradores mais próximos de Freud fossem analisados pessoalmente pelo
mestre, poderiam “representar a teoria pura, não adulterada por complexos pessoais”
(Grosskurth, 1991, p. 46). Em seguida, esses mesmos discípulos analisariam outros
aspirantes a psicanalista em diferentes centros da Europa – o que logo em seguida
ocorreria também nos Estados Unidos e em outros continentes – evitando novas
dissensões e novos acidentes na transmissão da psicanálise. Essa proposição revela,
assim, in status nascendi e a um só tempo, o paradigma da formação psicanalítica e
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a origem de seu próprio malogro; paradigma, conforme vimos, representado pela
análise didática. Com o intuito de se evitarem “adulterações teóricas”, descobriase o poder da manipulação da transferência não apenas para a transmissão da
experiência do inconsciente, mas também para o bom funcionamento institucional
– bom comportamento teórico dos iniciantes e manutenção do status quo e dos
poderes institucionais. (p. 186)

Portanto, a recusa da complexidade da formação psicanalítica através de uma
hipersimplificação levada a cabo por intermédio das análises didáticas. Se, por
um lado, ferramenta fundamental para o trabalho de um psicanalista, por outro, dispositivo de controle para garantir que não haja desvios do modelo original. Um artifício não apenas denunciado por nós psicanalistas, mas ele próprio
entranhado em nossas instituições, humanos que somos, e bem sabemos as dificuldades que sentimos para não somente identificá-los, como também para
aceitarmos a sua complexidade.
Daí o dilema ético: sucumbo à anulação propiciada pela submissão masoquista ao mestre ou me revolto contra o pai e ainda me volto contra meus
irmãos a fim de reparar minha insignificância e minha impossibilidade de enfrentar o pai?

V – Para acompanhar a construção do símbolo, da identidade e da di-

ferença, sem que se anulem mutuamente, sirvamo-nos da interessantíssima
proposição que Rosine Perelberg (2015) nos traz em seu livro Murderer father,
dead father: revisiting the Oedipus complex.
Em seu trabalho clínico, Rosine Perelberg acredita que a passagem do
pai da horda primitiva (narcísico) em direção ao pai morto (simbólico), se faz
através de uma fantasia: “Um pai é espancado”. Derivado por analogia do texto
de Freud (1919/2010b), “Batem numa criança”, o conceito descreve uma construção durante a análise de alguns pacientes masculinos em que a reversão da
submissão masoquística à violência sádica com relação ao pai lhes permite a
identificação com os atributos do pai. Ou seja, viabiliza a passagem do “Pai Assassinado” para o “Pai Morto”, a construção de um fantasma que permite torná-lo um semelhante, significa dizer, de inscrever simbolicamente o mais dessemelhante dos semelhantes.
Os começos da humanidade no mito psicanalítico estão centrados em torno do explicito assassinato cometido por Édipo. Na vida comum, isso constitui o pano de fundo
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das fantasias de violência inconscientes reprimidas que estão na base da fundação da
cultura, e que assim chegam aos nossos consultórios. (Perelberg, 2015, p. 74)

Lendo-a, tenho a impressão que ela repete, no campo de uma construção da
clínica, o que foi proposto por Freud em Totem e Tabu na cena do parricídio.
O pai da horda primitiva assassinado dá condições para que, no lugar da
lei do mais forte, se constitua, por um pacto entre os irmãos, a lei para todos,
simbólica. O pai da horda primitiva dá lugar à função paterna.
Vocês concordam que a construção deste fantasma na análise de alguns
pacientes masculinos (por que não também femininos?), esteja igualmente presente e sendo constantemente encenado entre nós ao longo da formação psicanalítica, a fim de que possamos nos descolar de Freud, nos identificarmos com
ele e só assim nos tornar psicanalistas? “Um Freud é espancado”.
Não podemos dizer que a perda do pai da horda primitiva seja apenas
comemorada e não traga consequências imediatas para seus filhos. “Uma tal
sucessão de triunfo e tristeza, alegria festiva e luto, percebemos também nos
irmãos da horda primitiva, que mataram o pai, e encontramos repetida na cerimônia da refeição totêmica” (Freud, 1928/2014, p. 351).
No lugar das certezas da submissão e da submissão às certezas, aparecem
a liberdade, a responsabilidade e... o desamparo.
Esta oscilação entre o desejo de matar o pai e o sentimento de culpa, entre o desejo de se alienar na ordem do pai primitivo e as angustias próprias a ter
que construir seu caminho, estará sempre presente e encenará o dilema ético:
se me distancio demasiadamente do pai, perco o sentimento de pertencimento
à ordem fundada em seu nome; se me mantenho fiel e enredado apenas na ordem, desapareço e me anulo enquanto sujeito.
A psicanálise nos conduz ao problema do paradoxo, isto é, ao acontecimento no qual não se pode estabelecer que as coisas tenham um só caminho. As
coisas têm um duplo e simultâneo caminho. Pois, no paradoxo, não há solução.
Não há saída. Ele traz dentro de si a necessidade da dinâmica do movimento
para dois lados, simultaneamente. Todo paradoxo conduz a este duplo movimento. Ele não permite repouso, uma vez que é algo que ultrapassa o verdadeiro e o falso, tendo sido considerado, por este motivo, a doença da razão. E
a razão não faz outra coisa ao longo da história, senão recalcar os paradoxos,
espantar dela os paradoxos. No entanto, a psicanálise constituirá seu campo nos
paradoxos. Tenhamos isto em mente, pois o mesmo ato que constituirá o sujeito, irá condená-lo à alienação. Qualquer tentativa de livrar a psicanálise desta
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dimensão paradoxal condena-a à violação de sua especificidade, seja por meio
do cientificismo, seja pela submissão à religião.
Já foram inúmeras as vezes que vocês me escutaram repetindo o incessante empenho para livrar a psicanálise da psicanálise para a psicanálise. Uma
formulação provocativa que visa a destacar a resistência da psicanálise ao mundo e a si mesma e, logo, a necessidade de estarmos constantemente atentos a
estas resistências. Voltarei sobre este ponto mais à frente. Resistir ao constante
movimento presente dentro de cada um de nós e em nossas instituições para
não nos deixar cristalizar. Significa dizer, diante das incertezas e das transformações do mundo, um esforço constante para sustentar as tensões do ser e estar
“entre”, do resistir ao desejo do “tornar-se único”.
O sujeito ético somente se constitui pelo encontro com outro sujeito, seu
semelhante. Eu penso que seja na sustentação deste “entre” que resida o mais
próprio da Ética. Qualquer esforço de definição que não considere esta especificidade, que se apresente fora desta especificidade, e o mais próprio de nosso
objeto nos escapa.
Aristóteles, em sua Ética a Nicômacos (1985), considera que a virtude se
encontra no meio-termo. Assim, a coragem está no meio termo entre a covardia e a temeridade. Portanto, participam da coragem tanto a covardia como a
temeridade. Assim como a paciência e a impaciência.
A tragicidade da experiência humana está na capacidade de pensar como
deuses em corpos de homem.
“Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo”, advertira Carlos
Drummond de Andrade (1940).
Deuses e homens na mesma relação de implicação do oxímoro contido
na paciência impaciente, assim como na impaciente paciência.

VI – Para concluir
Em 2000, em Paris, aconteceram os Estados Gerais da Psicanálise, uma importante reunião proposta por René Major, em que a SBPRJ, por intermédio de
Helena Besserman Vianna, teve oportunidade de participar como uma das instituições organizadoras.
O conferencista principal da sessão plenária foi Jacques Derrida. O tema
central desta conferência, Estados-da-alma da psicanálise (Derrida, 2001), foi o
problema do mal e suas manifestações nas relações humanas e suas organizações sociais.
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Considerando o mal como inelutável, Derrida afirma encontrar na psicanálise o que considera o melhor interlocutor para o problema. Diz Derrida
(2001): “Se há um discurso que poderia, hoje em dia, reivindicar a causa da
crueldade psíquica como assunto próprio, esse é o que se chama, de mais ou
menos um século para cá, psicanálise” (p. 9).
O tom crítico da citação se deve ao fato de ele julgar que a psicanálise se
omite desta função ao resistir ao mundo e a si mesma. Assim, ele faz ressaltar
uma questão fundamental: que “se há uma grande resistência do mundo à psicanálise, [...] é preciso reconhecer que ela – por sua vez – resiste ao mundo e a si
mesma” (Telles, 2001, p. 156).
Todo o movimento de normatização, o aprisionamento das instituições
psicanalíticas às transformações do mundo e, logo, suas formas de inserção social, o esvaziamento de seu discurso da “peste” a que Freud se referiu, expressam a resistência da psicanálise ao mundo e a si mesma. O mundo mudou e as
instituições psicanalíticas insistem em querer reproduzir um mundo que lhe
corresponda. Resistências da psicanálise ao tempo e, logo, a si mesma.
Pensem mais recentemente na recusa da possibilidade das análises remotas que a pandemia agora escancarou.
Esta foi a grande convocação que Jacques Derrida fez aos psicanalistas –
e à psicanálise – reunidos na Sorbonne. Tomar o tema do mal, aí representado
pelo desejo de fechamento e imobilidade, como o mais próprio à psicanálise,
“sans álibi”, ele repetia inúmeras vezes na referida conferência.
Em sua correspondência com Einstein, comentada exaustivamente por
Derrida, Freud (1932/2010c) aconselha a não se alimentar ilusões frente à irrevogável existência das pulsões de ódio e destruição. É preciso levá-las sempre
em conta e saber lidar com elas de forma indireta, sem ter a pretensão de extirpá-las, como alguns regimes utopicamente planejaram: “Se a pulsão de poder
ou a pulsão de crueldade é irredutível, mais velha, mais antiga que os princípios
[...] então nenhuma política poderá erradicá-la” (Telles, 2001, p. 35).
Jacques Derrida (2001) nos propõe uma ética da amizade. Ele fala da
amizade como um espaço aberto para o novo, para a experimentação, qualificado como uma condição de “talvez”. Ele ressalta que a dimensão do “talvez”
carrega a extrema alteridade, a possibilidade do outro; a amizade como “talvez”
traz consigo a possibilidade do risco, da incerteza, da instabilidade, uma abertura para experimentar o novo e o indeterminado.
Desta época, redigi um poema, deixando em mim as marcas de nossas
discussões. Para finalizar, gostaria de compartilhá-lo com vocês.
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Amizades do talvez
(segundo Derrida)
Instituições do talvez,
Imprevisíveis,
Inesperadas,
Abertas para o diferente, ao insólito.
Fundadas na ética da amizade.
Cultivadas pelo ethos da distância, da boa distância.
Resistentes às forças repressivas que nos constrangem a falar,
A confessar toda a verdade do que somos.
E buscar até mesmo saber o que somos.
Forjados pela tirania da intimidade,
A nos fazer crer que tudo reside em um problema de comunicação.
Pois se soubéssemos falar direito de nós e do mundo
Perceberíamos que todos estamos falando a mesma coisa,
Que somos todos iguais,
Que somos todos irmãos.
Já tinha terminado de escrever meu texto quando, no domingo (19 de abril
de 2020), leio no Le Monde uma entrevista de Edgar Morin. Quero finalizar
dividindo duas de suas respostas.
E.M.: Eu espero que a excepcional e mortífera epidemia que nós vivemos nos dará a consciência não somente que nós estamos sendo levados para
o interior da inacreditável aventura da Humanidade, mas também que vivemos
em um mundo ao mesmo tempo incerto e trágico. [...]
L.M.: O senhor conhece as questões kantianas – o que posso saber? O
que devo fazer? O que me é permitido esperar? O que é o homem? – que foram e continuam sendo as questões da sua vida. Que atitude ética devemos
adotar diante do imprevisto?
E.M.: O pós-epidemia será uma aventura incerta onde se desenvolverão as forças do pior e as do melhor, estas últimas estando ainda fracas e dispersas. Saibamos enfim que o pior não é certo, que o improvável pode advir,
e que, no titanesco e inextinguível combate entre os inimigos inseparáveis
que são Eros e Thanatos, é são e mais forte tomar o partido de Eros. (Truong,
2020, tradução nossa)
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Transformar é preciso
Transmissão da psicanálise:
adaptabilidade e responsabilidade1
Anna-Maria de Lemos Bittencourt2

RESUMO A autora considera que o uso de uma nova técnica – o atendimento

on-line durante a pandemia – não confere à psicanálise um caráter adaptativo, e
destaca que a essência e condição de existir da psicanálise é sua capacidade de
transformação. Responsabilizar-se pela transmissão deste princípio é função da
instituição psicanalítica e do analista. O texto destaca algumas ideias de Bion e
Winnicott sobre os modos como se constroem interações entre o indivíduo e o
meio, o analista e a instituição, que podem favorecer ou obstruir o desenvolvimento
de atividades criativas e transformadoras.
PALAVRAS-CHAVE prática on-line, espaço potencial e instituição, psicanálise e

transformação

“O homem... não é apenas uma peça na paisagem,
mas um agente que a transforma...
é o único que não está encerrado em seu habitat”
Bronowski

É com alegria que participo deste Simpósio, momento de congraçamento,
reflexão e debate em torno do Instituto, centro pulsante da SBPRJ, e agradeço o
convite à minha participação, que chegou através da representante dos alunos,
Michelle Gorin. Com igual alegria compartilho a mesa com Frances Braga e

1. Trabalho apresentado no Simpósio do Instituto da SBPRJ em 24 de setembro de 2020.
2. Psicanalista. Membro efetivo com funções específicas do Instituto da SBPRJ.
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Maria Inês Basto, que, em diferentes etapas da formação, trarão, pelo frescor e
vigor de novo olhar e pensar, estímulo a todos nós que desejamos rever e renovar
a formação, o Instituto e a transmissão da psicanálise, que é sua própria razão
de ser. Há quase, talvez, 15 anos, mantemos aberto esse espaço, por acreditarmos
que só um estado permanente de diálogo será capaz de promover mudanças.
Os temas do Simpósio são desafiadores, atuais e relevantes e é muito bom
discuti-los, em um momento em que o conceito de responsabilidade parece vir
adquirindo pouco valor em nossa cultura. Puxo a conversa pelo viés da adaptabilidade, questão com ressonâncias amplas, evidentemente, mas que soube
ter sido caudatário de reflexões dos alunos sobre a atual prática de análises à
distância, impostas pela pandemia. Acrescento minhas reflexões às de vocês,
servindo este texto apenas como um disparador para a retomada da discussão.
A pandemia do Covid-19 operou em nosso psiquismo de modos diversos, mas sua violência e seu poder mortífero lançaram a todos em estado de
perplexidade, ameaça, medo, desorganização pessoal e social. Fragilizados, fomos ainda levados ao isolamento social, preço alto para a proteção contra o
contágio, e que, simultaneamente, nos privou de laços afetivos e sociais, preciosos reforços na organização do nosso psiquismo. Sucederam-se lutos pelo estilo
de vida que perdemos, pelos amigos, família e pacientes com quem não mais
convivemos, pelos mortos que, só à distância, pudemos prantear, pela condição
de calamidade pública de nossa população carente que a pandemia escancarou.
Neste clima de espanto, perdas e luto, nós, analistas, mergulhados nos
mesmos dramas de nossos pacientes e identificados com eles, fomos convocados muito rapidamente a nos organizar e a buscar soluções para nos ajudarmos
e poder ajudar nossos pacientes. Encontramos nos recursos digitais uma alternativa possível e passamos a usá-los maciça e urgentemente, como veículo para
a comunicação e a manutenção dos vínculos com nossos pacientes. E assim
vamos exercendo nosso ofício.
A psicanálise não é prisioneira de uma técnica, esta a serve, como demonstram os procedimentos clínicos da pré-história e história do percurso freudiano, do hipnotismo à associação livre – passando pela sugestão, pelo método
catártico, pela pressão na testa. Freud deixou bem claro nos artigos em que tratou
da técnica psicanalítica, não ter a intenção de estabelecer regras para a prática
psicanalítica, apenas recomendações, e jamais temeu rever posições e mudar seu
método quando julgasse que isso lhe permitisse melhor entender seus pacientes.
O momento atual ímpar levou-nos a examinar criticamente o atendimento psicanalítico on-line. É verdade que isto não é prática nova, alguns cole220
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gas utilizavam-no há já muitos anos com resultados satisfatórios. O diferencial
agora é que tal enquadre transformou-se em prática exclusiva e universal. A alteração pôs-nos a repensá-lo, discuti-lo, rever nossas reticências e resistências,
assim como a de nossos analisandos, trocar experiências, e os debates acabaram
por se transbordar em mídias, lives, mesas redondas, artigos, livros... todo um
trabalho de reflexão sobre o tema vem sendo realizado. Discutem-se suas vantagens, benefícios e restrições, ouve-se frequentemente a frase “isto veio pra ficar”, o que quer que isto signifique. Ficará, todavia, para todos os casos, todos os
analistas, todos os analisandos, todos os tipos de dificuldades e de sofrimento?
E quanto ao corpo erógeno: serão só a fala e a imagem suficientes para representá-lo? O que se ganha, o que se perde com este enquadre? São questões que
temos problematizado na prática atual, como já o fazemos com relação a outros
procedimentos técnicos – o uso do divã, o face a face, as sessões mais prolongadas, mais encurtadas, a maior ou menor frequência semanal das análises.
Pensando nessas coisas, julguei que talvez precisássemos melhor definir
o que estamos chamando de “adaptabilidade”, mas, penso que, até onde posso alcançar, em se tratando de psicanálise, este termo está deslocado. Nós não
nos adaptamos ao enquadre on-line, nós nos apropriamos dos recursos digitais
para usá-los na clínica a partir de indagações prévias, que exigiram trabalho
interior, observação e estudo de suas peculiaridades. Vamos criando intimidade
com o método, verificando em que medida, quando e se, eles poderão sustentar
aquilo que é o fulcro da experiência e do método psicanalítico: a criação de
um campo transferencial que dê acesso à investigação do inconsciente, de suas
produções imaginárias ou da precariedade delas, da sexualidade, do Édipo. A
indagação central é a de saber se o enquadre virtual permite a circulação de
intensidades afetivas que levem à construção do vínculo transferencial, em que
o processo interpretativo possa ocorrer. E o que temos observado é que, neste
sentido, ele vem trazendo, certamente, novas e boas perspectivas para as experiências singulares da clínica de cada um.
Os espaços de trocas expandiram-se igualmente com o uso das novas
mídias que, em condição de janelas para o mundo, trouxeram novos parceiros,
outros diálogos, psicanalíticos ou não, que só fazem crescer e ampliar as perspectivas teóricas e clínicas da psicanálise.
Por tudo isto, não creio que, ao levar avante nossa prática pela via digital,
estejamos refletindo na clínica um caráter adaptativo da psicanálise, mas, antes,
sua capacidade de inovação, flexibilização e transformação - resultado de todo
um trabalho de reflexão, indagação e elaboração - que é o nosso instrumento
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de trabalho, sempre. É isso que gostaríamos de transmitir. Parto, todavia, desta
questão pontual da adaptabilidade – referida aqui aos atendimentos on-line
– como referência para poder reafirmar uma coisa mais ampla: psicanálise é
transformação, esta é sua essência e condição de existir.
Encontramos no vernáculo que transmissão é: ato, processo ou efeito de
transmitir; transportar, transferir; é passagem de um lugar para outro (Ferreira,
1999; Houaiss, 2001). A ideia de transmitir implica em “ação além de”, em movimento, como conota o prefixo “trans” presente no vocábulo. Em psicanálise, a
ação faz-se pela exigência de trabalho – como Freud não cessou de repetir, desde
o “Projeto” até o final de sua obra, cabendo ao psiquismo a função mediadora entre as exigências pulsionais e aquelas postas pela cultura. O ser humano, que é, da
psicanálise, ao mesmo tempo, objeto, sujeito e agente, transforma-se e torna-se
capaz de produzir ações e transformações na realidade. Penso ser a transmissão
deste ideal transformador a responsabilidade ética da formação psicanalítica.
Como conciliar, contudo, as ideias de transformação, transmissão e criação com a de instituição? A instituição é uma associação de pessoas, realiza
ações de interesse coletivo, possui um caráter de permanência e é regida por
certas leis, regras e códigos de conduta (ainda o vernáculo). Parece, assim, haver contradição entre características da instituição, sua fixidez e aquelas que
viemos defendendo a respeito do caráter mutante da psicanálise.
Algumas contribuições do pensamento de Bion e Winnicott podem nos
prestar esclarecimentos. Trago de Bion (1976/1982) – apenas para marcar uma
referência e estímulo para um estudo posterior – algumas observações sobre o
funcionamento e os processos de crescimento das instituições. Ele as descreve
como organizações rígidas e, como tal, receptivas a leis e teorias que seriam, de
alguma forma, codificadas e fixas. Elas contêm dentro de si indivíduos pulsantes que, pelo fato de possuírem tal característica, acabam por destacar-se dentro
dela. De acordo com esta dinâmica, haveria, nas instituições, duas possibilidades de acontecimentos: ou os indivíduos vão construindo uma grande rebelião,
e derrubarão todas as leis, deixando a instituição privada delas, a caminho de
desintegrar-se, ou a instituição poderá defender-se, tornando-se muito rígida,
impedindo deste modo a sobrevivência dos indivíduos e transformando-se em
uma instituição morta. O movimento dos indivíduos vivos dentro da instituição será capaz de pressionar a instituição para rever suas leis ou então fazê-la
enfrentar a desintegração.
Winnicott não se dedicou, como Bion, ao estudo específico das instituições ou dos grupos, mas toda sua obra está voltada para o estudo da criativida222
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de humana, fruto das interações que se vão construindo entre o indivíduo e o
meio, entre a singularidade e a cultura, o espaço e o limite. O processo criativo
transformador vai se construindo em instável equilíbrio, no espaço potencial
intermediário entre estes polos, e acaba por produzir um fenômeno paradoxal,
caracterizado pelo fato de que o objeto que vem a ser criado é um objeto encontrado. É apostando neste trabalho de co-produção que Winnicott entendeu a
cultura, o que o levou a afirmar que “Em qualquer campo cultural, é impossível
ser original, a não ser com base na tradição” (Winnicott, 1971/2019, p. 160). As
produções culturais viriam a ocupar, agora, o espaço que foi, um dia, o dos objetos transicionais, frutos, todos, de trabalho a quatro mãos, o meio oferecendo
o objeto que o sujeito cria.
No engendramento desta ação produtiva, o objeto tem a função especial
de permitir que a “força vital” (correspondente em Winnicott à força pulsional),
que o sujeito traz consigo, encontre nele, objeto, resistência e oposição, sem a
qual a força criativa se esvai e cai no vácuo. A resistência, todavia, não pode se
fazer sentir de modo por demais intenso, sob pena de aniquilar a capacidade
criativa do sujeito.
Quando falamos da formação psicanalítica, pensamos que a instituição
“herdou” um método e deseja transmiti-lo através dos clássicos três pilares –
análise pessoal, supervisão e estudo teórico e técnico –, aos quais se deveriam
acrescentar o entrelaçamento e a interlocução com a própria instituição psicanalítica e com o ambiente cultural. Espera-se que o analista em formação venha
a identificar-se com este modelo, e que um espaço potencial seja criado para
que a psicanálise se torne um objeto encontrado e criado. Para tanto, a instituição deve possuir uma vitalidade que a torne atrativa, o que a convida a um
processo permanente de autoavaliação e renovação. Ela deve ainda funcionar
como um ambiente facilitador, sendo suficientemente flexível para dar, ao mesmo tempo, espaço e limite. Espaço inclusivo, que permita crescimento de seus
membros, mas também espaço para as tensões e os conflitos entre os membros.
Eles serão inevitáveis e podem ser até desejáveis, para que uma afirmação ativa
ocorra e se crie a diversidade de pensar.
A instituição tem ainda que poder ser destruída e “usada” – conforme
conceito caro a Winnicott –, o que significa suportar ser confrontada sem responder com retaliações. Mas deve também oferecer-se como espaço de resistência quando forças desagregadoras ganhem prevalência, impedindo a realização de um trabalho comum produtivo. É o que se pode observar, por exemplo,
quando restos transferenciais se transformam em cegas filiações que impedem
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um salutar convívio entre os membros. As identificações se formam com grupos da mesma linhagem e, com isto, a exposição às diferenças fica restringida,
impedindo um desenvolvimento mais amplo de pensar a psicanálise. Favorece-se, deste modo, a repetição, e o espaço potencial de trocas não se pode mais
fazer, fica atrofiado.
Assim, cabe à instituição oferecer uma pluralidade de espaços de discussão, como o deste simpósio, para se ouvir as diferenças e ampliar escolhas.
A conquista de um analista de seu estilo próprio, de sua impressão digital3, passará fatalmente por processos múltiplos de idealizações, desidealizações, identificações – com a instituição, seus analistas, supervisores, professores,
seus pares, os textos que estuda... Vai construindo, deste modo, sua singularidade, até ser capaz, finalmente, de identificar-se com o método psicanalítico. O
sentimento de independência e de liberdade pela conquista vem junto ao de
responsabilidade face à tarefa para a qual seu ofício o convoca, a de transmitir
sua crença de que psicanálise é criação, é transformação.
Para concluir, penso que a responsabilidade da instituição é a de transmitir uma ética que carregue o compromisso com as transformações e atividades
criativas, e que o analista deve cumpri-la no cuidado de si, do outro e da cultura.
Para formar analistas comprometidos com estes ideais, ela deve ter sempre em
mente que isto só se pode se realizar pela intermediação das funções de espaço
e limite, no espaço intermediário entre os membros e a instituição, de onde a
atividade criativa pode emergir. É pela criação deste espaço que a instituição
psicanalítica deve zelar.
Sempre que penso em transmissão da psicanálise, é natural me vir à mente a citação freudiana do Goethe, em “Totem e tabu”, e que eu prometi a mim
mesma não mencionar, hoje, dadas as repetidas vezes que ela já tem sido trazida,
sempre que tratamos da formação analítica. Mas não resisti e repito-a ainda assim, na medida em que ela poeticamente resume o que aqui estamos tratando.
“Aquilo que herdaste de teus pais,
conquista-o para fazê-lo teu”

3. Para observar os vários processos percorridos por um analista em formação, recomendo o belo
trabalho de R. Quilelli, “Em busca de uma impressão digital”, apresentado em reunião científica na SBPRJ,
quando da sua qualificação como analista.
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Transforming is necessary.
Transmission of psychoanalysis: adaptability and responsibility.
ABSTRACT The author considers that the use of a new technique - the online practice during

the pandemic - does not grant psychoanalysis an adaptive character and points out that
the essence and condition of existence of psychoanalysis is its capacity for transformation.
Assuming responsibility for the transmission of this principle is a function of the psychoanalytic
institution and the psychoanalyst. The text highlights some ideas by Bion and Winnicott about
the ways in which interactions are built between the individual and the environment, the
psychoanalyst and the institution, which may favor or obstruct the development of creative
and transformative activities.
KEYWORDS Online practice, potencial space and institution, psychoanalysis and

transformation

Transformar es preciso.
Transmisión del psicoanálisis: adaptabilidad y responsabilidad.
RESUMEN La autora considera que el uso de una nueva técnica – la atención en línea durante

la pandemia – no le confiere al psicoanálisis un carácter adaptativo, y destaca que la esencia
y condición de existencia del psicoanálisis es su capacidad de transformación. Asumir la
responsabilidad de la transmission de este princípio es función de la institución psicoanalítica
y del analista. El texto destaca algunas ideas de Bion y de Winnicott, sobre las formas en que se
construyen interacciones entre el individuo y su entorno, el analista y la institución, que pueden
favorecer u obstaculizar el desarrollo de actividades creativas y transformadoras.
PALABRAS CLAVE práctica online, espacio potencial e institución, psicoanálisis y

transformación.
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Os desafios da observação de bebês na pandemia.
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RESUMO Repentinamente recebemos a notificação da pandemia e todas as

observações presenciais foram suspensas. Entretanto, as famílias se dispuseram
a dar continuidade às observações de forma virtual. O presente artigo descreve
a experiênca dos alunos/observadores e famílias na transição da observação
de bebês, método Esther Bick, presencial para online. Através de vinhetas das
observações, cedidas pelos alunos, foi possível destacar alguns dos desafios, das
dificuldades de adaptação do novo setting. A contenção do grupo foi crucial para
dar continuidade ao programa.O uso da câmera pela família, a ausência do corpo e
os sentimentos despertados nos alunos nesta modalidade online foram discutidas
nos grupos de alunos com os coordenadores.

1. Texto elaborado pelos coordenadores e professores do curso sobre o Desenvolvimento Emocional da
Criança e do Adolescente do Instituto de Formação da SBPRJ. Agradecemos especialmente a contribuição
dos alunos do primeiro ano deste curso através de seus depoimentos, apresentados em itálico.
2. Alunos: Adriana Mariani Hubsch Stefanelli, Amanda Camille Richardson, Ana Beatriz Rodrigues Reis,
Eduardo Rocha Zaidhaft, Heloisa Sampaio, Maria Inês Tornachi Grabowsky F. Basto, Paula Maio de Siqueira.
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Quais os limites da observação por via remota? Como essa observação ajudará o
aluno em sua formação? Quais serão os impactos dessa observação para o bebê e a
família? São perguntas que deverão ser respondidas em trabalhos posteriores.
PALAVRAS CHAVE formação analítica, método Esther Bick, pandemia, observação

de bebês on-line, corpo ausente.

Foi radical. Subitamente somos notificados que devemos restringir todos os
nossos contatos físicos. O terror nos invadiu. Qualquer um de nós pode ser
agora transmissor ou receptor de uma doença grave que pode ser fatal. Nossa vulnerabilidade fica exposta e ganha uma realidade absoluta. Devemos nos
isolar, permanecer confinados e em processo de constante higienização para
impedir a propagação da doença e da morte.
A extensão deste isolamento nos colocou diante de desafios nunca antes
experimentados.
A observação de bebês, integrante do curso de formação de psicanalistas
da SBPRJ, foi profundamente afetada pelo isolamento social. Não podíamos
estar mais presencialmente com os alunos nem estes com os bebês e suas famílias, elas que nos haviam aceitado em seu ambiente doméstico mais íntimo. A
paralisação da observação foi o efeito imediato e, a partir daí, vieram as dúvidas
sobre a possibilidade ou não de retomada por via remota.
“Tudo seguia conforme o combinado. Entretanto, quando o bebê estava
com 5 meses e 15 dias, fomos surpreendidos com o decreto de uma pandemia devido a um vírus que pouco conhecíamos, o Covid-19. Tal foi a
gravidade, que todos os contatos pessoais foram desautorizados.”
“O inesperado surgiu e, com ele, as incertezas da continuidade desse trabalho. E agora? E as observações? Parar agora? E o vínculo? Como fazer? Será
que vai funcionar? Vamos ter que interromper? Interromper para mim, inimaginável, impensável. A simples possibilidade dessa interrupção abrupta
deixou-me atormentada.”
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A reorganização do setting – A transição
No ambiente familiar, através do contato direto presencial, o observador é
inundado por inúmeras sensações. Ele tem uma visão ampliada do ambiente,
percebe cheiros de fontes diversas e circula relativamente livre neste espaço
compartilhado. Neste contexto, o observador tem a vantagem de ter acesso às
várias possibilidades sensoriais de comunicação não-verbais e pré-verbais. Sua
presença, com a proximidade corporal, tem efeitos sobre a interação com a família. As possibilidades de atender às demandas do bebê ou da família, como,
por exemplo, pegar o bebê no colo ou socorrê-lo, caso esteja em perigo, são
realizáveis. E, de fato, essas interações ocorrem com frequência.

E o que mudou?
O desafio foi transformar uma situação caótica, sem representação, em algo
simbolizado e pensado. Conseguiríamos enfrentar aquela situação potencialmente catastrófica e transformá-la? Poderíamos mais do que sobreviver, mas
nos enriquecer e manter nossa vitalidade?
Quais as consequências para a observação quando não compartilhamos
o mesmo ambiente? Quando o corpo está ausente, quais seriam as consequências, se pensarmos que mente e corpo são ingredientes indissociáveis na observação de bebês?
As questões levantadas foram o resultado da experiência inicial diante
da necessidade de adaptação às condições impostas pela pandemia. Portanto,
colocaremos mais questões do que respostas. As observações foram iniciadas
em tempos normais e tiveram sua continuidade mantida graças aos desejos e
acordos entre famílias e observadores. Os vínculos entre eles, cabe ressaltar, já
haviam sido formados e estavam em plena expansão.
“Um impacto significativo da transição foi o observador on-line não conseguir mais observar a relação mãe-bebê de forma tão livre, espontânea e
natural: a observação on-line depende do ângulo, do foco, da distância, da
direção, da perspectiva escolhidos pela mãe. Por outro lado, justamente por
isso, pelo observador estar nessa posição mais inativa, por detrás das lentes
e ponto de vista eleito pela mãe, esses recortes e cortes, selecionados por ela,
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podem nos servir como material da observação. Podermos observar o que
a mãe quer revelar ou velar.”
“‘Filho, [...] agora irá nos ver através do celular, vai estar aqui na tela’, diz
uma mãe. Essa seria a frase que precisaria ser dita ao bebê? Ele estava
sempre muito curioso com aquela presença, com aquele rosto e com aquela
voz, tão presentes ali naquele objeto cheio de cores e sons, no celular, e que
sempre lhe foi impedido de ser tocado, olhado de perto e explorado. Aquela pessoa era a observadora, não era uma pessoa qualquer, uma imagem
qualquer, era alguém que esteve ali no ambiente dele desde que nasceu,
presença viva, que pouco falava, mas que toda semana aparecia, independentemente de qualquer obstáculo, que sempre voltava, com respeito,
gratidão, reserva, ética e encantamento. Estaria ela reduzida agora a uma
simples tela de smartphone?”
“Gradualmente, minha percepção foi a de que estive aprendendo muito pelo
fato de ter realizado metade da observação presencialmente e metade on-line, já que nós tivemos a possibilidade de comparar ambas as experiências...”
“Não sinto que estou perdendo muito no quesito aprendizagem por não
estar lá, até participo mais de algumas situações... O pai está trabalhando
em casa, então observo também os cuidados dele com o seu bebê... O que
faz falta é a interação que existe com o bebê que começou a engatinhar.
Agora só posso imaginar como seria com a presença da observadora no
mesmo ambiente.”

Observação de bebês – Método Esther Bick
Recordemos alguns dos aspectos fundamentais dessa experiência: o método
de observação Esther Bick tem como base a experiência emocional proporcionada pelo contato direto e intenso com um bebê e a família desde o nascimento. Um aspecto importante dessa experiência é o impacto do nascimento sobre
todos os envolvidos, sejam pertencentes ao grupo familiar ou ao grupo social.
Quando presentes, compartilhando um mesmo ambiente, as reações somatopsíquicas se intensificam, mesmo para o observador. Neste sentido, ele participa
da cena familiar. O aluno/observador aprende com a experiência direta, bus230
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cando se abster (conter) de interferir no ambiente. Em um momento posterior,
o observador compartilha essas experiências emocionais com os colegas do
grupo e com os coordenadores. É uma oportunidade para reexaminá-las à luz
de outros pontos de vista.
A finalidade da observação de bebês na formação do psicanalista é promover um olhar clínico, através do desenvolvimento de uma atitude mental
com um olhar amoroso e uma disposição para acolher o outro com um misto
de empatia e distanciamento. Observar e interpretar, ingredientes importantes
da tarefa psicanalítica, dependem da compreensão da comunicação em seus
estágios mais primitivos, ainda não representados, não sonhados, em busca de
um pensador. É essencial na prática que o analista esteja aberto a experiências
capazes de gerar transformações. Ela ocorre em um ambiente confiável e relativamente constante, incluindo o espaço físico com horas definidas e regulares.
O observador se torna uma presença viva na intimidade da família, em
posição de investigação e transformação. Neste contexto, ele é o continente para
a formação de sonhos e construção de narrativas, às vezes poéticas, prelúdio
para o reconhecimento de teorias psicanalíticas. A observação de bebês, assim,
completa a tarefa de formar analistas junto ao clássico tripé composto por análise pessoal, supervisão e cursos teóricos.

O novo enquadre e a função do grupo
O que está incluído ou excluído na observação on-line? A limitação da experiência somatopsíquica é o efeito mais imediato. A experiência tela a tela coloca
o observador e a família em um mundo bidimensional. Eles estão impedidos
de se conectar em um mundo tridimensional, portanto estão limitados a uma
convivência em um mundo sem profundidade.
“A pandemia trouxe a necessidade do isolamento social e nos desafiou a criar
novas formas de estar juntos estando afastados. E como poderia ser uma
observação mãe-bebê on-line? Seria possível? Muito é perdido, e o que quero
dizer é que a bidimensionalidade da tela traz muitas limitações, quanto a
gestos do bebê, detalhes do olhar, do movimentar, da escuta dos sons e da voz.
Nesta observação on-line o bebê foi muito mais visto, já que a mãe optou
muito mais por filmá-lo segurando o smartphone, do que colocando este
231

Alfredo José Pasin, Geny Talberg, Helena Guedes Pereira, Joaquim A. de A. Couto Rosa,
Nome Maria
do autor
nome
do autor
Laura
Couto
e Silva,
Maria da Conceição Moraes Davidovich, Maria Lucia Moret de
Carvalho, Marluce Aguiar Rojas, Paulo Dickstein e Paulo Humberto Bianchini

em um suporte que pudesse registrar a dupla. Em poucos momentos se
colocou visível na cena. Isso tem algum significado? Talvez. Essa foi a escolha dela, ela escolheu a cena e é assim que se fez e se faz presente. Isso não
quer dizer que não é um registro da relação, afinal aquela é a cena, aquele
é o ângulo escolhido para que a observadora veja, esse é o olhar da mãe
sobre seu bebê naquele momento, então seria um engano achar que não
estamos observando a relação. O olhar nos é muito próprio, uma experiência singular, o olhar da mãe para seu bebê, é unicamente seu, mesmo com
e apesar de todas as marcas transgeracionais e culturais. Assim, o olhar
da observadora sobre a dupla é um olhar único, e agora o olhar de uma
analista em construção.
A pandemia chegou, mas a vida continua. O bebê e a mãe estão vivos, e
viva e presente está a observação.”
Semanalmente, os alunos se reúnem com os supervisores para apresentação de suas observações. Este lugar mostrou-se mais relevante durante a
pandemia, quando foi determinado o isolamento social. A função continente
do grupo permitiu a continuidade das observações. Ele foi capaz de acolher
as angústias primitivas vivenciadas pelas observadoras diante do impacto de
incertezas e perdas. Compartilhar, sentir e compreender a experiência emocional foi fundamental.
“Nunca vou me esquecer do esforço e empenho das minhas coordenadoras,
neste momento tão delicado, inusitado e até impensado, afinal, todos estávamos envolvidos e expostos a esta ameaça.”
“No dia e hora marcados, estava pronta para a mais nova experiência e, assim que o vídeo iniciou, uma tranquilidade tomou conta daquele momento, abrindo um novo caminho e um novo recorte para a manutenção deste
vínculo. Para minha satisfação e sorte, pude participar daquela nova modalidade e as observações se mantiveram com nossos encontros, mantendo
o mesmo ritmo que já apresentava anteriormente. Com muito entusiasmo,
inaugurei esse novo modo de observação, novo para todos.”
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Considerações finais
Os aspectos discutidos são particularmente pertinentes nesse momento. Nossa ousadia criativa foi desafiada pela presença da morte, pelas incertezas sobre
a sobrevivência profissional e pelas grandes transformações tecnológicas. Embora a utilização da comunicação remota já viesse sendo praticada em larga
escala na psicanálise, ela se tornou agora inevitável para dar continuidade à
observação de bebês.
O encontro psicanalítico, nas suas variadas funções, deve ser acolhedor e
coloquial, somos por natureza seres sociais afetivos com corpo e mente. O que
a pandemia trouxe foi o impedimento da plena experiência emocional que o
encontro presencial proporciona.
Restam perguntas: quais os limites da observação por via remota? Como
essa observação ajudará o aluno em sua formação? Quais serão os impactos
dessa observação para o bebê e a família?
Temos muito que aprender com as incertezas e, se pudermos fazer as
perguntas, estamos vivos! Continuamos...

The challenges of infant observation during the pandemic. The absent body.
ABSTRACT Suddenly we receive the notification of the pandemics and all the infant

observations are kept on hold. However, the families make themselves available to continue
the observations online. This article describes the experience of the students/observers and the
families in the transition from the presential infant observation with the Esther Bick method
to online observations. Through the vignettes of the observations scenarios provided by the
students, it was possible to highlight some of the challenges, and some of the difficulties in
adapting to the new setting. The group holding was crucial for the continuity of the program.
The use of the cameras by the families, the absence of the body and the feelings triggered in the
students with this online modality was discussed between the groups and coordinators.
Which are the limits of the online observation? How this observation will help the student in
his or her training? What kind of impacts would this observation have for the babies and the
families? These are questions which should be answered in future articles.
KEYWORDS psychoanalytic training, Esther Bick method, pandemic, online infant observation,

absent body.
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Los desafíos de la observación de bebés en la pandemia. El cuerpo ausente.
RESUMEN Repentinamente recibimos la notificación de la pandemia y todas las observaciones

presenciales fueron suspendidas. Sin embargo, las familias estaban dispuestas a dar continuidad
a las observaciones de forma virtual. Este artículo describe la experiencia de los alumnos/
observadores y de las familias en la transición de la observación de bebé - método Esther Bick
– de la manera presencial para online. A través de viñetas de observaciones, cedidas por los
alumnos, fué posible destacar los desafíos y las dificultades para la adaptación al nuevo setting.
La contención del grupo fué fundamental para seguir con el programa. El uso de la filmadora por
parte de la família, la ausencia del cuerpo y los sentimentos experimentados por los observadores
en esta modalidad online fueron discutidos en los grupos de alumnos y coordinadores.
¿Cuáles son los límites de la observación remota? Cómo esta observación ayudará al alumno
en su formación analítica? ¿Cuáles serán los impactos de esta observación para el bebé y la
familia? Son preguntas que se podrán responder en trabajos posteriores.
PALABRAS CLAVE formación analítica, método Esther Bick, pandemia, observación de bebés

online, cuerpo ausente
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O que há no fundo d’O POÇO? – algumas reflexões
Rebeca Nonato Machado1

No início de março de 2020, a necessidade de isolamento social se impôs
como realidade no Brasil, por conta da pandemia pelo novo coronavírus
Covid-19. As pessoas não podiam mais negar a radical interrupção de suas
rotinas, tal qual estavam acostumadas. A seus trabalhos não poderiam voltar
nas semanas seguintes, não levariam mais seus filhos à escola, muito menos
visitariam amigos e parentes. O abraço e o beijo, antes hábitos tão corriqueiros, se tornavam bens de luxo para aqueles de convivência obrigatória
e vivências persecutórias àqueles que não dividiam um espaço comum. Assim, instalava-se um cenário de incerteza e ameaça, tornando pungente as
ansiedades primitivas e, consequentemente, os mecanismos defensivos que
as acompanham em uma luta de sobrevivência de diversos níveis: psíquico,
familiar, social, econômico e biológico.
Em meio às avassaladoras informações sobre a inédita doença, às necessárias privações e às urgentes reinvenções da vida cotidiana, parecia não haver
espaço para o lúdico e nem mesmo para a possibilidade de momentos de “distração”, em tempos de vigilância máxima. Neste contexto, há a estreia do filme
“O poço” (“El hoyo”, no original; Gaztelu-Urrutia, 2019), lançado pela Netflix
no final de março, despertando atenção de muitas pessoas.
O thriller psicológico espanhol, com direção do cineasta Galder Gaztelu-Urrutia, passou a ocupar espaços de discussão na internet, devido a seu impacto provocante em seus espectadores, fosse pela sombria e indigesta estética do
egoísmo e sadismo humanos, fosse pela natureza realista e plural de mensagens
imersas n’“O poço”. A história, que inicialmente era uma peça teatral em dois
atos, se desenrola integralmente no contexto de uma “prisão” vertical chamada
El Hoyo (O Poço, The Hole) com 333 andares, na qual há um vão central que, se
por um lado, permite ver os níveis superiores e inferiores, por outro, impede de
identificar sua finitude devido à imensidão.

1. Psicanalista, membro associado da SBPRJ e professora adjunta da PUC-RIO.
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Permanecem apenas duas pessoas em cada um desses andares, que, uniformizadas, possuem apenas um objeto escolhido por elas (faca, corda, espada,
cachorro, livro...), sendo este o representante da existência de alguma singularidade. Na rotina desse isolamento não há o que fazer senão esperar pela comida que vai sendo distribuída, andar por andar, em uma plataforma flutuante
no vão central, ficando insuficiente e ausente para os níveis mais inferiores.
A escassez de alimento aparentemente não é pela precária quantidade inicial,
mas pela voracidade e crueldade daqueles que, em níveis superiores, devoram
e destroem a possibilidade dos demais se alimentarem democraticamente. O
espectador entra em contato com um entorno no qual a dimensão humana vai
sendo eliminada e a dignidade destruída.
As imagens iniciais ocupam-se de mostrar uma equipe de cozinha que
parece funcionar sistematicamente impecável e vigilante, quando em um total
escuro emerge uma voz que classifica as pessoas em três categorias: “as de cima,
as de baixo e as que caem”. Claramente, podemos direcionar a discussão do
filme para a problemática das diferenças e discorrermos sobre a desproteção e
a insensatez implementadas pelos sistemas governamentais. O filme definitivamente ganha contornos ainda mais realistas para nós, brasileiros, por enfrentarmos um governo opressivo que, desde o início da pandemia, forçava a flexibilização do isolamento, apresentando um discurso materializado no escárnio
da vulnerabilidade humana e na denegação do risco viral.
Alguns espectadores não suportaram ver o filme até o final, nauseados
pela antropofagia exercida no limite da sobrevivência dos famintos em níveis
inferiores e da violência dos de níveis superiores. O diretor,em uma entrevista
(Bastos, 2020), explicou que uma das intenções era fazer o público se indagar
sobre quais atitudes teriam face a tais situações extremas, em que a própria
humanidade é colocada em xeque. A referente ficção transbordava as vivências emocionais neste período, potencializadas pela influência de um governo
nauseante e perturbador concebido na égide da necropolítica (Mbembe, 2018),
com sua premissa do “é aceitável deixar morrer”.
Para além da discussão “óbvia” (para quem viu o filme essa palavra ganha
um sentido especial), temos a oportunidade de acompanhar o despertar do protagonista Goreng, com seu livro “Dom Quixote” à mão, a partir dos encontros
vividos nesta prisão. Esses encontros lhe impactam, fazendo-o ingressar em
uma cadeia de transmissão e transição entre saber sobreviver e saber conviver.
Esta troca animalescamente humana convoca Goreng a reagir, se posicionar, se
envolver, se proteger e decidir ir à luta por alguma transformação. A trajetória
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desse personagem começa no nível 48 da plataforma. Ele voluntariamente decidiu entrar neste sistema, alegando querer parar de fumar, mas sem saber de
fato sobre a realidade que enfrentaria.
Inicialmente, o único interlocutor de Goreng é o Senhor Trimagasi,
personagem que vai apresentando a crueldade do funcionamento do Poço.
Trimagasi instiga Goreng a fazer-lhe indagações, e suas respostas são acompanhadas pelo gozo de dizer que tudo é “óbvio”, entretanto. É possível identificar
como Trimagasi ocupa a função de transmissão, sendo o porta-resposta aos
questionamentos do recém-chegado. O fenômeno da transmissão é profundamente poderoso por viabilizar a criação de sentidos sobre a experiência, dando corpo a um continuum que liga passado, presente e futuro (Granjon, 2001).
Os efeitos de uma transmissão pautada na premissa de obviedade e previsibilidade acabam impedindo o sujeito de pensar, neutralizando gradualmente o
impulso pela busca do conhecer (Klein, 1975/1997) e, por fim, ameaçando a
potência da criação.
A Goreng são ensinadas as regras sobre as relações entre os de cima e os
de baixo, bem como a não se horrorizar frente à realidade dos que caem – os
que se matam ou que são arremessados. Porém, ele constrói com Trimagasi a
experiência de uma realidade compartilhada, cujo sentido centra-se em desenvolver a disposição de um arcar junto (Bertin & Passos, 2003). Assim, preserva-se a constitutiva duplicidade do sujeito em sua condição de viver simultaneamente para um fim em si mesmo e ser um dos elos de uma corrente de vínculos
(Freud, 1914/1996).
O enredo vai sendo tecido entre os moradores da prisão e seus rivais-parceiros de nível, pressupondo investimentos recíprocos que transitam entre
o sobreviver e o conviver (Passos, 2019). Isso remete à noção de cuidado de
si que indelevelmente implica no viver como um lugar das práticas humanas
(Eizirik, 2013). O que vemos é a luta de Goreng no cuidado de si apoiado na
preservação e na governabilidade de sua humanidade em meio à crueldade. Em
seus encontros, buscava sempre saber o nome daquele que estava a seu lado,
desvendando suas histórias e trajetórias.
Mais três personagens se destacam. Uma delas é Miharu uma mulher
oriental que se arrisca a descer sentada na plataforma em busca de sua filha
perdida, ficando submetida a violência de alguns e impondo a sua a outros. Ela
se torna objeto de fantasia erótica de Goreng, talvez representando a complexidade das experiências emocionais mesmo em cenários mais terríveis. Muito se
poderia falar de Miharu, mas permanece aqui a impossibilidade de se esgotar
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as diversas facetas das relações e do sujeito. Imoguiri forma a segunda parceria
de convívio com Goreng, sendo aquela que também entra voluntariamente no
Poço, acreditando ser capaz de convencer os demais a comerem apenas o suficiente, construindo uma solidariedade espontânea. É possível identificar que
Goreng está transformado, demonstrando crenças constituídas em sua realidade compartilhada com Trimagasi, influenciado pela obviedade e descrença
da transformação. Contudo, acaba sendo tocado pela persistência de Imoguiri,
quem, pelo contrário, sucumbe ao ver a “solidariedade espontânea coberta de
merda”, segundo ela.
Por fim, há um terceiro “escudeiro” de Goreng chamado Baharat, um
homem forte negro que fica eufórico ao despertar no nível 6. Baharat carrega
consigo uma corda, tendo esperança de conseguir fugir dali, porém não consegue, devido à falta de ajuda daqueles que estão acima de seu nível, ficando
evidente o preconceito e a discriminação. O efeito dessa experiência é a melancolia de Baharat, que desacredita de sua força e esperança. Diante disso, Goreng
pede-lhe ajuda para lutar por uma transformação do sistema, convidando-o a
descer, a descobrir quantos andares existem e fazer as pessoas comerem considerando todos. A luta é imensa durante a descida e já não sabemos mais o que
é realidade ou fantasia. Tendo um final com diversas interpretações, o que me
faz pensar é que no fundo d’“O Poço” devemos encontrar a esperança de uma
continuidade transformada (Rojas & Sternbach, 1997).
Foi assim que muitos seguiram e seguem na luta pela vida face ao contexto pandêmico “merdificado” pela governança do “deixar morrer”. A preservação do contato social por qualquer modo, mesmo que fosse virtual, impediu
muitas pessoas de “caírem” (abatidas, doentes e resignadas), permitindo estar
com alguns Sancho Panças que pudessem dizer de alguma forma:
– Ai! – respondeu Sancho Pança, chorando – não morra Vossa Mercê, senhor meu amo, mas tome o meu conselho e viva muitos anos, porque a
maior loucura que pode fazer um homem nesta vida é deixar-se morrer
sem mais, sem ninguém nos matar, nem darem cabo de nós outras mãos
que não sejam as da melancolia. Olhe, não me seja Vossa Mercê preguiçoso, levante-se dessa cama e vamos para o campo vestido de pastores, como
combinamos. Talvez em alguma mata encontremos a senhora dona Dulcineia [...]. (Cervantes, 1615/2005, p. 912-913)
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Feche os olhos ou O negacionismo na pandemia
Bernard Miodownik1

Um sono intranquilo o atormentava desde a chegada da peste. Mais uma vez
o despertar súbito, a respiração ofegante. O grito, porém, conseguia conter na
origem gutural, movimento aprendido na repetição incessante do estado agônico, noite após noite. Dessa forma, evitava o acordar assustado de sua mulher,
como era no início. O despertar dela tornara-se um alvorecer em camadas.
Revirava na cama, espreguiçava, vagarosamente voltava-se para ele, entreabria
os olhos, fechava-os, entreabria, imaginando-o mais seguro e controlado, um
forte capaz de abrandar dentro de si aquele grito saído das entranhas. Infinito
tempo até que, protetora, o abraçasse.
O mesmo sonho? Ela, tranquila, perguntará.
Sim, o mesmo sonho, será a resposta que ela sabia. Sempre o velho cego
apoiado em um cajado bradando para a multidão que um crime terrível era
a causa da peste, e somente quando o criminoso fosse encontrado e punido, a
peste terminaria. A multidão ouvia o velho cego e entoava um cântico monótono, lúgubre, quase um sussurro evocativo de presságios, para que ninguém
se considere feliz antes que os olhos se cerrem para sempre e possa dizer que
não conheceu a profunda tristeza.
Feliz ele fora, até conhecer a profunda tristeza, a grande dor, visceral
como o grito contido todas as noites. E a imensa raiva também. Os pais que ele
tanto amava contaram sobre a adoção. Trazido por uma boa alma que o salvou
da morte certa, o acolheram. A ira indomável se apossou dele, irracional, acima do amor que os pais haviam lhe dedicado por anos. Quis matá-los, e antes
que o ódio assassino se fizesse realidade fugiu.
A morte não o deixou. Saiu matando. Quando pediam, quando mandavam, quando pagavam, ou por conta própria. Matou por pouco, matou
por muito, matou até por nada. Crimes não lhe faltavam, azar de quem lhe

1. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ)
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atravessava o caminho nas muitas encruzilhadas que se cruza por aí. E continuaria se não a encontrasse. Quinze anos mais velha, lhe apaziguou a alma.
Não houvessem gerado os quatro filhos, dois meninos e duas meninas, diria
que foi a mãe que lhe causou a colossal tristeza de um abandono e anos depois trazia a cura, o que sua mãe adotiva, afetiva e amorosa, não foi capaz.
Apesar das conquistas, a antiga felicidade jamais retornara. Feridas profundas nunca cicatrizam por completo e sempre encontram os resquícios da
dor. O passado não passa e não perdoa, alguém deve ter dito isso. A peste
viera atrás dele, tinha certeza. As incontáveis mortes, o ódio aos pais adotivos, o que a peste lhe cobrava agora? Aflito, esperava o despertar completo
dela, a voz consoladora.
O filho que me levaram nos meus quinze anos parece que voltou para
cobrar a minha paixão por um bandido, na época um rei para mim, que tratou
de fugir logo que o menino nasceu. É o que penso cada vez que finjo acordar
pausadamente até que ele se veja amparado pelos meus abraços, pelas minhas
palavras. Disfarço a vigília alerta de quem antevê a desgraça, o medo do que a
peste veio me fazer pagar. Não tivesse inventado que fui forçada pelo bandido
que, soube depois, foi morto numa encruzilhada das muitas que se cruza por
aí, minha família não daria o bebê sei lá para quem. Eu o teria amado como
amo os meus quatro filhos, dois meninos e duas meninas. Agora tenho essa
criança, pai dos meus filhos, que não consigo acalmar. Nada me contou da
sua história, a conversa de que o passado não importa, já passou. Faltou-lhe
um lar que nem um oceano de amor preenche a carência? Como o bebê que
abandonei, que ironia. Teria o meu menino encontrado pais amorosos ou foi
simplesmente largado por aí? De que vale atormentar-me com esses pensamentos? O passado não passa, é o que a peste vem lembrar para retirá-lo do
fundo da memória, onde se queria deixá-lo quieto, cego ao presente.
Como poderei acalmá-lo se também sonho o pesadelo dele? O velho
cego que anuncia à multidão que um crime cometido causou a peste. O que
posso argumentar? Quem não tem crimes, quem não tem pecados no seu
passado? Podem os sonhos modificar o que está feito? Há que se acreditar no
que os sonhos dizem, nas mensagens que trazem nas entrelinhas? Pode um
ser humano se culpar se acaso no sonho vier a dividir a cama com a própria
mãe? Não é o que os bebês fazem? Chega de dar importância a sonhos,
quero gritar. O que um velho cego consegue enxergar mais do que os outros?
O melhor é fecharmos os olhos para tudo isso, meu amor. Feche os olhos,
dormiremos melhor.
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teórico e clínico da psicanálise e às suas articulações com outros campos do saber. Os artigos
sobre clínica são necessariamente acompanhados por uma discussão teórica e/ou crítica. As
edições podem ser organizadas tematicamente e sua periodicidade é semestral. Publica, ainda,
conferências, entrevistas, traduções, artigos de valor histórico e resenhas de interesse para o
campo da psicanálise.

PROCEDIMENTOS DO CORPO EDITORIAL
Os editores apreciarão os artigos quanto à sua originalidade e adequação à linha editorial, podendo, a seu critério, submetê-los à apreciação de consultores ad hoc sem divulgação da identidade dos autores e vice-versa. Após análise do artigo, os autores recebem por escrito o resultado
da avaliação: recomendado; recomendado com modificações; ou não recomendado para publicação. Caso seja necessário fazer modificações no texto, o autor será encarregado de providenciá-las, devolvendo o artigo reformulado no prazo indicado pelos editores em comunicação
escrita. Caberá ao Corpo Editorial a decisão final acerca da publicação ou não do manuscrito,
bem como a data de sua publicação. O Corpo Editorial reserva-se ainda o direito de introduzir
pequenas modificações no texto aceito para publicação, com vistas a adequá-lo aos critérios de
coerência, clareza, fluidez, correção gramatical e padronização editorial adotados pela revista.
O artigo enviado para publicação deverá ser encaminhado de acordo com as instruções abaixo
enunciadas. Recomenda-se a todos os autores que guardem consigo uma cópia do trabalho,
uma vez que a TRIEB não se responsabilizará por devolvê-lo, mesmo no caso de artigos não
aceitos para publicação.

DIREITOS AUTORAIS
O conteúdo do material enviado para publicação deve ser inédito e não pode ser submetido
simultaneamente para publicação em outros locais. A exatidão das informações é de respon-
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sabilidade do autor. Os artigos aceitos e publicados tornam-se propriedade da TRIEB, sendo
vedada sua reprodução. Para serem publicados em outros locais, ainda que parcialmente, necessitam da autorização por escrito dos editores. Os autores deverão anexar ao artigo uma
carta de autorização, que trata do termo de transferência de direitos autorais. Deverão constar
também nome completo, endereço postal, telefone, fax, e-mail de todos os autores e a(s) sua(s)
respectiva(s) assinatura(s).

APRESENTAÇÃO DO ARTIGO
O artigo deve ser encaminhado à Revista TRIEB em arquivo eletrônico Word, letra Times New
Roman, corpo 12, entrelinha 1,5, formato *.doc. Deve ter no máximo 40 mil caracteres, incluídos os espaços. Deve ser enviado por correio eletrônico para o endereço revistatrieb@sbprj.org.
br. A apresentação do artigo deve obedecer às regras e normas que estão disponíveis no site da
SBPRJ http://www.sbprj.org.br/publicações-trieb.
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Números avulsos
R$ 40,00 (Em caso de envio pelos correios haverá o acréscimo das despesas postais)

Forma de pagamento
Cheque nominal à Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro
Rua David Campista, 80 – Humaitá – CEP 22261-010
Tel. (21) 2537-1333 – FAX: (21) 2286-5292
E-mail: revistatrieb@sbprj.org.br
(Enviar o cheque em um envelope junto a este cupom para a SBPRJ)
Depósito bancário para a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro
Banco Itaú– Agência 0311 – Conta corrente 38725-2
CNPJ 33.599.390/0001-17
Enviar para a SBPRJ o comprovante de depósito – ou cópia do mesmo – junto com as suas
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REVISTA TRIEB
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