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Tendo atravessado continentes e atingido todo o planeta, a pandemia que 

vivemos é a prova mais recente da incontornável globalização. Neste sentido, o 

COVID-19 não pediu licença e não apresentou passaporte para entrar em nenhum país; 

não pode ter sua entrada barrada e chega como invasor silencioso que causa devastação 

por onde passa. 

No entanto, positivamente, também através dessa globalização, somos capazes 

de não nos perdermos uns dos outros, de usarmos os meios tecnológicos que o 

progresso providenciou, para seguirmos juntos, apesar de geograficamente afastados.  

Por conta dessa situação, que consideramos puramente traumática, fomos 

convocados, abruptamente, a abdicar do convívio social, familiar e do setting analítico, 

e confinados ao isolamento, em nome de proteção recíproca, seja de amigos e parentes, 

seja de nossos semelhantes que desconhecemos. Fomos invadidos por um terror sem 

nome, que se apresentou sem se fazer representar; gerou angústia e adulterou o registro 

da temporalidade, paralisando nossos movimentos, deixando-nos temerosos de perder 

nossos referenciais e nossos lugares no mundo, na cultura. Fomos obrigados a deixar a 

zona de conforto de nossos consultórios e entrarmos na intimidade das casas dos 

analisandos, bem como deixarmos eles entrarem na nossa intimidade, cruzando as 

fronteiras tecnicamente estabelecidas pela neutralidade e abstinência, já que somos 

todos vítimas do mesmo trauma.   

Em outro momento histórico, pela ameaça à sua vida e à de sua família, 

infundida pela perseguição nazista, Freud foi movido a deixar a Áustria e migrar para a 

Inglaterra; não fossem a proteção de Marie Bonaparte e o reconhecimento que já 

conquistara, ele e sua família teriam tido destino comum a 6 milhões de judeus na 

Segunda Guerra. Hoje, a guerra é outra, mas, ao tempo em que destrói, propicia a união 

de esforços na ciência para encontrar um meio de frear este invasor que não é sujeito, 

nem objeto, como disse Luis Martín Cabré, psicanalista residente em Madrid, em 

webinar promovido pela IPA.  

                                                             
1 Atividade Científica no ITIPOA – 03/04/2020 
2 Psicóloga, psicanalista, membro efetivo com função didática pela SBPdePA,  
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No nosso ofício, é pelo uso da palavra que transpomos fronteiras psíquicas para 

ligar os afetos “perdidos” de representações antigas; estamos, porém, todos rendidos ao 

inimigo comum, sem palavras, analista e analisando, para traduzir o traumático. 

Sabemos que não será agora que seremos capazes de dar sentido para a brutal aptidão 

desse desconhecido para afastar e desconstruir. 

Se, até há pouco, o inegável e irrefreável avanço tecnológico não era suficiente 

para aproximar as pessoas e os povos, a presença de um inimigo comum nos faz usar 

todos esses instrumentos para não deixar que esse irrepresentável nos separe de fato. 

Esse avanço, hoje, se mostra capaz de incluir, também, muitos semelhantes que se 

encontram em estado de exílio de toda ordem: social, econômica, cultural e, 

consequentemente, psíquica. Porque, hoje, estamos todos exilados, uns dos outros. Em 

Mal-estar na cultura, Freud (1930) refere que o sofrimento nos ameaça a partir de três 

lados: do próprio corpo, do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças 

destruidoras, e das relações com os outros seres humanos. Esta última fonte seria, 

segundo Freud, aquela cujo efeito é mais doloroso. 

Por outro lado, assistimos a instituições reunirem esforços para oferecer 

atendimento às pessoas que vivem de modo particular a situação traumática, 

considerando-se sua subjetividade, acompanhando-as no sofrimento psíquico, através de 

uma escuta analítica que reconhece a circunstância real e o desamparo inevitável 

desencadeado.     

Meu propósito é chamar atenção para o padecimento dos vínculos sociais, para o 

que Agamben (2010) identifica como modalidade contemporânea de violência e 

degradação social e ética, atingindo a sociedade e gerando uma loucura coletiva, 

causada pela dissolução do nexo entre violência e direito.  

Nossa leitura de Freud, até então, dava pouca ênfase a alerta que ele fez No 5º 

Congresso Psicanalítico Internacional, em 1918, ocorrido em Budapeste, pouco antes do 

término da I Guerra Mundial: “[...] em algum momento, a consciência da sociedade 

despertará, advertindo-a de que o pobre tem tanto direito a auxílio psíquico quanto hoje 

em dia já tem às cirurgias vitais” (Freud, 2010/1919, p. 163). Acreditava que seria 

inadiável a criação de meios institucionais para atender à demanda dos menos 

favorecidos, cabendo aos psicanalistas adaptar a técnica às condições prementes, 
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mantendo seus ingredientes mais eficazes e importantes, com o rigor da psicanálise não 

partidária. 

 Muitos companheiros de Freud viram-se tocados por suas palavras e 

identificados com suas ideias, fundando clínicas de atendimento social em diferentes 

partes da Europa. Nessas clínicas gratuitas, alinhados ao pensamento psicanalítico, 

atendiam “neuroses de guerra”, diagnóstico aplicado ao trauma comum entre os 

soldados, naquele período, bem como entre seus familiares. Recentemente editado para 

o português, o livro “As clínicas públicas de Freud”, de Elizabeth Ann Danto, reúne o 

percurso das policlínicas desenvolvidas na época de Freud, e observamos que, 

curiosamente, a história dos ambulatórios se cruza com a migração de muitos deles, 

forçada ou voluntária. 

Seguindo sua peregrinação nos estudos sobre as origens da organização social, 

iniciados em “Totem e Tabu” (1912/1913) e “Psicologia das Massas e Análise do Eu” 

(1921), Freud se viu às voltas com “Moisés e a religião monoteísta”, escrevendo-o entre 

1934 e 1938. O artigo versa sobre o exílio do povo judeu e sobre as origens de seu 

condutor, se judeu ou egípcio, coincidindo com sua vivência pessoal de ter que deixar a 

Áustria, para exilar-se em Londres. Viveu, assim, a condição de exilado, sentindo-se um 

judeu errante, estrangeiro em sua nova casa, como Moisés.  

Yolanda Gampel, analista de origem argentina que vive há mais de 50 anos em 

Israel, desenvolve a ideia de inscrição do trauma no psiquismo, gerado por violência 

social, não unicamente como repetição do vivido previamente, mas como decorrência 

de uma “transmissão radioativa”, sem acesso à consciência e à temporalidade, sem 

palavras que possibilitem dar representação. A metáfora da radioatividade é utilizada 

como forma de compreender a catástrofe imposta pelo homem a outros homens. Para 

ela, “A identificação radioativa circula de forma imprevista, não se refere a uma pessoa 

em particular, opera a distância, modifica as relações entre os indivíduos e entre os 

estados, e seus efeitos não se limitam a um tempo fixo” (Gampel, 2002, p. 25). 

Pensando em nossa clínica, quantas pessoas que nos procuram encontram-se em 

situação de exílio e isolamento psíquico, à deriva num mundo caótico, traumatizadas 

pelas agressões aos seus desejos, reeditando espaços vazios de desamparo primário que 

podem retornar como fantasma perseguidor? Ao não saber o que buscar, vão atrás do 

que já foi vivido, caindo na emboscada da compulsão. Na clínica, aparecem sob a sigla 
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do silêncio, silêncio ruidoso que denuncia um segredo daquilo que constitui sua 

existência. Que posição adotamos frente a situações de desamparo extremo, 

acompanhado de um sentimento de desesperança descrito como “uma perda de sentido” 

na vida?  

Frente a uma cultura de desapropriação da subjetividade, somos convocados a 

ampliar a escuta e discernir o discurso paranoico e ameaçador de circunstâncias que 

atingem a sociedade e geram uma loucura coletiva, sob ameaça de um inimigo comum.  

Diante dessa realidade, deparamo-nos com a necessidade de ampliarmos nosso 

espectro de ação, de defendermos uma Psicanálise EXTRAMUROS. Compete-nos sair 

da zona de conforto que nossos consultórios representam ou, nas palavras de Fabio 

Herrmann (2005/2003), colocar em prática a “clínica extensa”. A clínica extensa 

consiste na aplicação do método psicanalítico a situações internas e externas ao 

consultório, isto é, a hospitais, clínicas universitárias, consultas médicas, escolas, além, 

é claro, da prática junto à população desprovida de recursos. Não se refere 

exclusivamente à extensão a outros domínios, mas também à ampliação para a 

psicanálise da cultura e da sociedade. 

Para Herrmann (2005/2003), “[o] analista que procura encontrar seu caminho 

na presente extensão da clínica, só contando com a escola que o atraiu, é como se 

navegasse com um imã no bolso, enquanto tenta ler a bússola: a agulha aponta sempre 

para si, e o barco anda em círculo”.  

Evidenciando a premência dessa ampliação, testemunhamos milhares de 

pessoas que decidem entrar em uma embarcação insegura e superlotada, submetendo-se 

a fome, a sede e ao clima adverso, para realizar uma travessia, sem a certeza de chegar a 

terra firme. De acordo com o relatório de 2018 da organização Médicos Sem Fronteiras, 

realizaram-se 10.212 consultas individuais de saúde mental e 18.358 sessões em grupo 

na tentativa de auxiliar a encontrar formas de lidar com as feridas psicológicas. Trata-se 

de uma massa de pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente crianças e 

adolescentes, que sofrem as consequências do mundo caótico moldado pelos adultos. A 

evolução dos meios de comunicação nos possibilita acompanhar a rota de fuga; 

entretanto, se assistimos a essa empreitada passivamente, como meros telespectadores, o 

que diferencia, desde o nosso ponto de vista, a realidade desses indivíduos da ficção do 

cinema ou das séries do Netflix? 
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As grandes tragédias do mundo, sejam quais forem os povos, religiões e países 

envolvidos, sempre fazem renascer o tema da migração, da abertura de fronteiras, do 

acolhimento daqueles que, para (sobre)viver, tomam a difícil decisão de ir em busca do 

desconhecido – que há de ser melhor do que o conhecido. A este desejo e esperança de 

mudança, interpõem-se as particularidades daqueles a quem cabe a decisão de acolher 

quem pede abrigo e daqueles que compartilharão todos os efeitos da chegada de 

imigrantes.  

O desconhecido e estranho que chegou é bem mais ameaçador que o estrangeiro, 

unheimlich a que Freud se refere, descarrega seu veneno, deixando-nos perplexos ao 

não se fazer entender. Somente à posteriori, talvez, possamos dar algum sentido, ainda 

que saibamos que para a pulsão de morte, não há representação. Hoje, apesar de 

confortáveis, não nos encontramos seguros em nossa própria casa, pensando no país, 

nossa segurança foi abalada pelo alheio, irrepresentável, despertando a sensação de 

invasão e inquietação tremendas. No entanto, fomos despertados com a mesma 

intensidade, pelo interesse e cuidado com o próximo, que não é familiar, mas que, ainda 

assim, é um semelhante.  

Esperemos que, passada a tempestade, quando nos encontramos tão vulneráveis,  

não esqueçamos de seguir humildes e solidários, com relação aos que ainda são mais 

desprotegidos. 
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