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  Foi com imenso prazer que aceitei estar aqui junto a vocês para falar sobre o nosso novo Real. 

Assim estamos nomeando esse tempo, na  tentativa de simbolizarmos esse momento presente. 

 Notificados de uma Pandemia de Saúde Pública Mundial, nossas vidas tiveram uma mudança 

abrupta, intensa, inesperada, passamos a ficar confinados em nossas casas, alguns pararam de  

trabalhar, outros perderam seus empregos e passaram a contar com as políticas de auxílio do Estado. 

Fomos atravessados pelo traumático, sem chance de elaborção, afinal naquele momento o instinto de 

sobrevivência como esperado, falou mais alto e optamos pela manutenção de nossas vidas. 

 Infelizmente, após cinco meses de abre e fecha, chegamos a um número de  mortes que vai 

além de cem mil seres humanos que compunham famílias, é com muito pesar que falo desses 

números, entretanto não podemos nos calar, o único silêncio aqui será o de respeito as vítimas, seus 

familiares e amigos. 

  Janine Puget, em um texto sobre subjetividade social diz: “uma complexidade maior surgiu a partir 

da percepção que o espaço social é permeável a eventos políticos, sociais, culturais e climáticos, esperados e 

inesperados, que modifiquem sua organização e tragam problemas novos e desconhecidos.” Com esse breve passear 

pela teoria vincular, vamos nos aproximando do que proponho pensarmos. O impacto desse novo 

Real em  nossas vidas privadas,  na clínica, formação, futuro e no social. 

  Vou ler um texto de Eduardo Galeano, no intuito de introduzir minha tentativa de costurar 

essa fenda, a qual demarca um espaço vazio que poderá ou não ser preenchido com a linguagem, 

dependendo é claro das possibilidades levantadas hoje e outras impensadas, afinal não podemos 

esquecer que  nossa grande aventura é a tentativa de desvelar o Inconsciente, e nem sempre é possível. 

 

Celebração da Voz Humana/2 

 

 Tinham as mãos amarradas, ou algemadas, e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. 

Os presos estavam encapuzados; mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha, por baixo. E embora 

fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. 

 Pinio Ungerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que aprendeu na prisão sem professor:   

 Alguns tinham caligrafia ruim – me disse. - Outros tinham letra de artista. 

 A ditadura Uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém: nas cadeias e quartéis, 

e no país inteiro, a comunicação era delito. 

 Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde, sem 

escutar outras vozes além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernández Huidobro e Mauricio 



Rosencof, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiam converar, com batidinhas na parede. Assim 

contavam sonhos e lembranças, amores e desamores; discutiam, se abracavam, brigavam; compartilhavam certezas e 

belezas e também dúvidas e culpas, perguntas que não tem resposta. 

 Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontrará quem a detenha. Se 

lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, temos algo 

a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. 

 Um belo texto, faz uma boa articulação com nossos questionamentos de hoje, o social, o 

político e seus atravessamentos, além é claro de ilustrar a importância da palavra, do nomear, do 

ocupar lugar e do vir a ser sujeito de seu próprio desejo, como pondera Lacan. 

 Michael Pollak, um sociologo, com interesse nas relações entre política e ciências sociais, 

desenvolve todo um estudo sobre Memória e Identidade Social, o qual trarei alguns pontos para 

reflexão: Partimos da idéia que nossa identidade vêm  sendo tecida pelas nossas memórias ou histórias 

contadas e vividas por nós mesmos e por outras gerações e assim vamos construindo todos os 

episódios do cotidiano até que juntos compõe uma série. Para ele, a história oral tem tanto valor 

quanto a escrita. 

  Vou trazendo novos interrogantes; Como atravessados pelo trauma, vivendo em mundos 

superpostos, como sugere Puget e Wender (1982), seremos capazes de responder algumas questões 

sobre como será esse novo normal? Como estão os atendimentos analíticos em tempo de  pandemia?  

Já sabemos avaliar o impacto do virtual na nossa clínca? Quais serão as modificações a nível social, 

tanto em nosso país como mundialmente? 

 Nós que estamos na contrução de nossa carreira como Psicanalista estamos vivendo um 

momento histórico e crucial. Parece importante pensarmos, que além da instituição como um 

regulador importante de nossa pratica, haveremos de manter o caráter subversivo de um analista,  

buscando pensar o inpensável,  sem jamais esquecer que haverão perguntas sem respostas. 

 Enquanto os companheiros de reclusão, como descreve o Galeano buscam no imaginário 

alternativas de manter a saúde mental, mesmo sobre tortura, manter seu livre pensar. Nós temos essa 

possibilidade, eles fizeram com que os dedos dançacem e a linguagem tomasse forma. O que nos cabe 

como analista em tempos de mãos atadas?  

  Freud, quando em seu  texto sobre A histórica do Movimento Psicanalítico, descorre sobre 

todas as alianças necessárias para criação da IPA e inclusive a importância de orientações geográficas 

por suas influências políticas necessárias para a propagação da Psicanálise.  Acompanhando a 

cronologia de seus artigos e estudando um pouco a história de vida do mestre,  sabemos que a 

Psicanálise vem sendo pensada e difundida bem antes da primeira guerra mundial e seguiu seu 

percurso de desenvolvimento, obviamente enfrentando as contingências desse o tempo, com a  

chegada da segunda guerra houve momentos de muita tensão e ameaça a Freud e sua família, 



chegando ao ponto de ser necessário planejamento de sua mudança de Viena para Londres . Nesse 

caso, a própria psicanálise sofria tentativas ferrenhas de supressão.  

 Trago todo esse olhar para a contextualização da criação da psicanálise, pois proponho que a  

memória seja pensada como um fenômeno coletivo e social, assim vamos sendo influenciados e 

constituídos pelos seus atravessamentos políticos e sociais, os quais criam nossos registros. Em 

setembro de 1918 houve o quinto Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste, onde Freud 

demosntrou sua preocupação com políticas de saúde pública, inclusive se cogitou em criar clínicas 

Psicanalíticas para atendimento das neuroses de guerra. Ou seja, as questões que nos trazem aqui 

hoje,  já vinham sendo pensadas por ele, há mais de cem anos atrás e assim surgiram muitos dos textos 

sociais de sua obra. 

Primeiramente viajamos ao passado, agora os convido a  pensar nos tempos atuais, o quanto 

todo esse isolamento social, além de tantas outras restrições impostas  que nos remetem a um cenário 

de guerra, onde muito de nós estão sós, outros confinados entre muitos, alguns com conforto, mas 

certamente todos permeáveis ao medo e ao  inimigo que hoje é invisível. 

  Muitos dos que perderam entes queridos nessa catástrofe de saúde Pública foram impedidos 

de realizar rituais de despedida, que auxiliam tanto na elaborção do luto. Como será vivido e 

representado esse adeus? 

 Nos contentarmos com o não saber?  É de extrema importância, afinal estamos escrevendo 

juntos os arquivos desse momento histórico e precisamos de  nossas vivências para futuramente 

tentarmos formas de elaboração, inclusive para sermos criativos e pensarmos em novos dispositivos 

de auxílio para a atualidade.  Creio que o primeiro semestre ensinou algumas coisas para nós, como 

o cansaço que sentimos pelas novas exigências, como por exemplo: do olhar atento na tela de 

celulares, computadores, as atividades que estamos em condições de assumir ou não, pois  estamos 

em casa com acúmulo de tarefas, sobrecarga dos trabalhos domésticos, excesso de atividades digitais 

e a falta de entretenimento. 

 Pensando na obra Lacaniana, arriscaria  dizer que esse é o instante de ver, viver e após virá o 

tempo de compreender e com esperança no trabalho analítico chegará o momento de concluir, 

sabemos que há um hiato entre um e outro e, nosso maior desafio será tolerar os tempos, tal qual nos 

propomos nas nossas análises pessoais e como analistas. 

  Como decidi usar o texto do Galeano como base desse pronunciamento hoje, trago um fato 

social e político daquele momento que foram as Ditaduras Militares vividas nos países da América 

do Sul. 

  Janine Puget em seu livro: Subjetivacion Discontinua y Psicoanálisis, pois descreve que tanto 

a violência social e política devem ser pensadas e discutidas por nós psicanlistas. Se recortarmos um 

trecho do texto supracitado, onde esta escrito que nos tempos de ditadura a comunicação era vista 



como um delito e eram proibidos de falar, estamos encarando de forma nua e crua um ato de violência 

social, além de entrar em discordância com a regra fundamental da Psicanálise. Será que como 

Psicanalistas não somos convocados, como se sentiu Janine Puget e outros contemporâneos a estudar 

e buscar lugar de expressão? Seja pela linguagem escrita ou falada. 

 Puget, pontua ainda,  que a intolerância frente as diferenças de ideias estão gerando os 

discursos dicotomizados que parecem, tentam suprimir os efeitos da singularidade, diversidade e 

tornando o diálogo insustentável. Alerta para quando a opinião e ideologia de nossos analisandos 

vierem de forma binária, nossa função é manter nossa escuta livre  e tentando integrar partes.  

 Num breve recordar, começou a fazer sentido eu estar aqui falando sobre o tema, não vamos 

fugir do foco;  O quanto o social e o político estão compondo a formação de um candidato a analista.  

Iniciei minha formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre em 2017, o primeiro 

ano é aquele onde vamos nos ambientando e conhecendo a Instituição, já em 2018 fiz parte da 

Diretoria da Associação de Membros do Instituto (AMI)  juntamente com as colegas Aline Santos e 

Silva, Siana Pessin e Lisa Magalhães e logo no início conversamos sobre um encontro entre nossos 

fundadores, onde eles contavam como tinha surgido nossa Sociedade. Rapidamente pensamos em 

uma atividade para proporcionar aos colegas que vão chegando o apropiar-se dessa história, criando 

a possibilidade de identificações e sentimentos de pertencimento. Foi assim que surgiu o “Fale-me 

mais sobre isso”, no meu entender um ato político no qual criamos um lugar de contar a história 

individual de nossos fundadores ou analistas didatas e assim fomos nos familiarizando com a 

instituição. A gestão atual da AMI, mantém a atividade e assim ocupamos nosso lugar na fenda. 

 Outra grata lembrança nos remete há um ano atrás, eu estava aqui apresentando um trabalho 

com enfoque no social, realizado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise e Associação Cultural Vila 

Flores, idealizado e executado por mim e pela conterrânea e amiga  Sandra Fagundes. O projeto 

chamava–se: “Asas para voar em busca de um ninho para se aquerenciar”, era na perspectiva da 

clínica estendida, extramuros. Nosso público-alvo foram os Imigrantes, nossa perspectivas “Somos 

todos Imigrantes”, fizemos grupos, os quais encontramos senegaleses, colegas, jornalistas, pessoas 

de diversas áreas interessadas e envolvidas com o tema, terminamos trabalhando com os refugiados 

da Venezuela, estavam morando na grande Porto Alegre e precisavam ser incorporados no social, sem 

desrespeitar toda bagagem cultural que traziam, afinal, não esqueçam, isso compõe nossa identidade. 

 Esses encontros eram chamados por nós como “voz do extrangeiro” , portanto entendo que 

assim  finalizo minha contribuição citando o texto do poeta onde ele fala da necessidade de dizer e 

celebrar a palavra está aí o lugar que merece nosso olhar, nosso cuidado e zelo, como vem fazendo a 

IPA, investindo em comites para a comunidade e o social.  



 O social vêm se impondo como algo que não podemos fingir o quanto sensibiliza nossa 

singularidade propõe o aceite as pluralidades, que tanto enriquecem nossa construção de Identidade 

de Psicanalista. 

 

  

  

 

 

 

  

 


