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I- Agradecendo 

Agradeço Dr. Ricardo Cruz pelo convite, que me oferece o privilégio de participar com 

Benilton Bezerra e meus caros colegas, da primeira Sessão Humanidades virtual! 

II-  O vírus que nos confina e a saúde mental   

Tomei como ponto de partida a menção do Benilton dos impactos da quarentena sobre o 

cotidiano – negativos (abalos à saúde mental, negacionismo) e positivos (transformações 

subjetivas, fortalecimento dos laços afetivos e sociais, surgindo empatia e solidariedade). 

Sei que há imensa quantidade, quase diária de estudos e textos produzidos sobre a situação que 

vivemos, de vídeos e lives  interessantes, mas em poucos minutos, a  minha contribuição possível 

será desde meu lugar de Analista,  na minha clínica e no meu próprio registro emocional como 

analista e pessoa, sofrendo os mesmos impactos.  

Dois meses já... mas, parece uma eternidade desde que tudo começou, um novo vírus longínquo, 

até explodir rápido numa pandemia inédita... e a vida, o mundo sofreu um abalo, ainda 

imensurável,  e que nos afeta a todos, indistintamente ! 

Frente a isso estamos e estaremos todos sujeitos a adoecer, física e psiquicamente.  

Eu noto, e creio que todos colegas também, a diferença na nossa  prática clinica usual.  Antes, 

discursos e narrativas com as marcas identitárias próprias de cada sujeito, com sua história, 

conflitos, defesas, seus sofrimentos “personalizados” – o de um, nada ver com o de outro. 

Mas agora, a partir dessa realidade surreal covid19, que se infiltrou nas nossas vidas e nos fez 

reféns no isolamento social e mandatório dos atendimentos em sessões virtuais, a clínica mudou 

e impera em quase todos pacientes, um como que de uniformização, um leit motif que se replica 

e repete nas queixas, nos enredos de falas dos pacientes.  

Que escuta posso ter então, de subjetividades que se repetem em relatos e angústias do aqui e 

agora, num desamparo frente ao que virá,  e que vão ao encontro das minhas próprias angústias? 



O trabalho de analista vai buscar transformar a uniformidade dos discursos e queixas, em 

especificidades: onde cada sujeito pode reencontrar sua história e sua singularidade, traçar seus 

próprios caminhos de enfrentamento da angústia, de elaboração psíquica criativa, para poder 

conservar o equilíbrio ameaçado e a sanidade, pressionada pelo medo. 

Os conceitos de trauma e luto – tão caros aos analistas, são evocados na compreensão dos 

efeitos das perdas que nos estão sendo impostas: desde aquela da rotina e hábitos do cotidiano 

mais simples, até aquelas perdas traumáticas da saúde e de pessoas queridas.  

Depois – um dia haverá um depois... mas, mesmo já agora está havendo e se pode observar – 

haverá um  adoecimento psíquico, pela desorganização emocional  pela fratura do funcionamento 

mental até aqui satisfatório e integrado. 

Para muitas pessoas tão dramaticamente afetadas por perdas e traumas, poderá haver um luto 

quase impossível de se fazer.  

 

O covid19 pôs o mundo nu e de joelhos. 

Na minha experiência, e na de muitos colegas, daqui e da Europa afetada, o que tem sido notado 

nesse primeiro tempo do impacto do isolamento social, é a absoluta prevalência do Real, do 

concreto dos relatos factuais. 

Há pouca riqueza de associações, de produção onírica, fantasmática,  

Trabalhamos com o esvaziamento mental que mostra seus efeitos no que a psicossomática da 

escola francesa  do IPSO, conceitua como pensamento operatório e depressão essencial.  

Nota-se aí a prevalência da pulsão de morte, no conceito freudiano das forças mais primitivas 

instintuais, que atacam Eros e a pulsão de vida.  Medo, pânico e angustia emergem com força, 

certeza perturbadora que o vírus é um inimigo insidioso que traz, de fato, a morte!   

Disto só sabíamos pela história das pestes antigas (negra, amarela, bubônica) e novas (EBOLA, 

SARS, H1N1), pela literatura das guerras de todos os tempos, e da ficção com Camus, 

Saramago, Garcia Marques... 

A consciência da finitude, para quem estava até então plenamente são, ativo e produtivo, 

desarma nossa onipotência e mostra o desamparo humano, o horror à solidão.  

Menos para aqueles que se refugiam e se defendem em estados de negação e prevalência de 

pensamento mágico infantil, que decreta que as coisas são como quero que sejam, ou que não 

são como não quero que sejam...  

Marilia Aisenstein, psicanalista da Escola de Psicossomática de Paris, costuma dizer que “pensar 

dói”.  

O evitamento, a negação são bem conhecidos nossos.... 

Mas pensar é exatamente o que tentamos fazer aqui hoje, pois justamente, há que se pensar 

sobre o traumático pra elaborá-lo, pensar como uma catástrofe pode trazer encapsulado o germe 

que faz brotar coragem. 

E qual será o efeito de tudo isto, desse confinamento? 



O time after será como o rescaldo de um imenso incêndio, como um pós-guerra  com a terra 

arrasada para refazer 

Esse acontecimento  NovoCorona  trará uma mudança positiva para o mundo como um todo, 

uma virada no sentido de que ele veio a desnudar nossas fragilidades, a desmontar certezas 

onipotentes e auto suficientes, e desconstruir verdades, como a de que prescindimos do Outro – 

desde que não seja extensão narcísica de mim, como minha família e meu grupo.  

Solidariedade. Empatia.  

São palavras que readquirem um sentido mais profundo e pleno, como diz o Rabino Nilton 

Bonder : “o mundo dará um salto na compreensão de valores, pois os ativos mais valiosos não 

serão dólar ou papel higiênico, mas com quem podemos contar !” 

Benilton nos fala que no mundo atual não mais podemos prescindir das ciências políticas e 

sociais, que devem ser integradas para se pensar o homem como um todo bio-psico-social.  

Certamente algo maior e mais forte em termos de laços e de consciência da imensa desigualdade 

social que nos ofende pelo absurdo dos milhares de co-cidadãos confinados nos seus 

guetos/favelas, tal como se fosse um campo de refugiados na Síria e outros lugares no mundo, 

privados de água e saneamento básico, de oportunidades. E isto não é um vírus, o da 

indiferença. 

 

Encerrando 

A primeira vez que atravessei o Túnel Rebouças direção Lagoa, habituada aos túneis de SP, 

pouco extensos e bem iluminados à época, estranhei, fui tomada de um pânico claustrofóbico: 

“Deus, isto não acaba nunca?!” perguntava a cada tanto.  

Acabou, mas entrei na outra parte, bem mais extensa.  

Pensava que ficaria “para sempre  confinada naquele escuro” .  

E eis que me deparo com, literalmente, a luz no fim do túnel.  

Ela existe! 

E recebi a visão do céu do Rio de Janeiro e a visão esplendorosa da Lagoa à frente na amplidão 

do espaço que se revelava! 

Foi um Ó! e um Ah! de alumbramento, e essa é a imagem que me acompanha, e que deixo aqui 

encerrando minha pequena contribuição nesta conversa.   

 

Obrigada! 

Sonia Bromberger, abril, 2020 

Pacientes no Confinamento – comentários breves em paralelo 

  

   



Diante da mesma situação para todos _ isolamento, ameaça, restrições de toda ordem – as reações 

comportamentais, as repercussões na saúde física e mental serão diversas segundo os recursos internos de 

cada um, segundo sua história pregressa, segundo  sua  capacidade de  estar só (Winnicott), de  sua  

capacidade criativa do brincar e fantasiar , e a depender principalmente do seu nível de resiliência 

(conceito fundamental surgido da experiência radical do psicanalista e psiquiatra francês e judeu Boris 

Cyrulnik, exposto a situações traumáticas de perda e horror inimagináveis quando garoto de 7 anos e 

adolescente órfão durante a Segunda Guerra, seus pais enviados ao campo de concentração). 

Pude observar 2 grupos, grosseiramente falando,  de reações e de  produção ideacional, temores e 

angústias bastante distintas: 

 Quem está “bem”. Quem está  “mal”.  

Humildade: frente ao que não domino, não conheço, não tenho controle versus Arrogância da negação 

denial dos indícios e fatos.  

Não creio que esses balizadores da saúde mental de cada um sejam apenas uma questão de “força de 

vontade”  e nem da eficácia das  técnicas – tantas e ótimas (yoga, meditação, práticas corporais e 

respiratórias, etc.), sem dúvida bem-vindas e bem-fazejas.  

“Ficar bem” ou “ ficar mal”  requer um substrato, algo mais profundo e subjacente que era anterior ao 

nefasto advento da pandemia, e sempre caracterizou uma organização e  funcionamento mental prévio e 

estruturado. É com esse equipamento psíquico que cada sujeito irá contar em situações de impacto, 

pressão, desafio, ameaça... .  

  

Sonia Bromberger, psicóloga, psicanalista membro da SBPRJ e do núcleo Rio do IPSO-Paris. 


