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Brasil acima de todos: 

Sobre a prática psicanalítica diante do peso esmagador da realidade brasileira 

 

Rodrigo Alencar 

Mas meu compadre, que fase, o mundo tá no fim 

e cada frase que eu falo, tô falando de mim. 

Black Alien, Chuck Berry 

 

 Se olharmos para o período de cinco décadas da construção da teoria freudiana, 

bem como a localização geográfica de seus pioneiros, chama atenção que a psicanálise 

não seja um saber constituído como manual para o enfrentamento de catástrofes. Freud 

presenciou a gripe espanhola, perdendo uma filha para o vírus. Foi, inclusive, 

contaminado pela doença e se curou, tendo suspeitado ao longo de boa parte da vida, se 

uma arritmia que sentia periodicamente não seria consequência tácita da infecção. 

Também trabalhou e produziu enquanto acontecia a primeira guerra mundial, com seu 

filho lutando no front. Nessa época, relatou que os cigarros ajudaram bastante a manter a 

concentração no trabalho durante as madrugadas geladas impostas pela escassez de 

recursos para aquecimento, algo típico dos períodos de guerra. Além desses grandes 

episódios históricos, testemunhou, ao longo de toda a sua vida, o pegajoso antissemitismo 

europeu que culminou na ascensão nazista, da qual Freud se tornou refugiado, pouco antes 

de sua morte. 

 É fato que Freud não viveu alheio aos grandes acontecimentos históricos de sua 

geração. Podemos testemunhar em sua obra diversos trabalhos que versam sobre os 

acontecimentos da época. O artigo sobre os caminhos possíveis para o desenvolvimento 

da teoria psicanalítica é claramente um texto pautado sobre a experiência europeia do fim 

da primeira guerra mundial, no qual podemos testemunhar um clima de abertura e 

renovação de projetos sociais, levando em consideração as revoluções que vinham do 

Leste e as supostas lições que a guerra havia legado às possíveis novas democracias 

europeias. 

 Os dramas de seus pacientes também misturam o sofrimento da esfera privada 

com os grandes acontecimentos sociais. Na Interpretação dos Sonhos, um homem sonha 
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que é guilhotinado, como se estivesse na Revolução Francesa. No mesmo livro, temos 

um dos sonhos mais profícuos da teoria psicanalítica, na qual um pai tem um pesadelo 

enquanto vela o filho morto, acometido por uma gripe incurável. Seu paciente conhecido 

como o Homem dos Lobos, Sergei Pankejeff, era de uma família aristocrata russa, 

migrada após a Revolução Russa. Já o paciente apelidado como Homem dos Ratos, Enst 

Lanzer, era militar, narrava torturas e manobras de campanhas e, ironicamente, morreu 

lutando na primeira guerra mundial, alguns anos após o seu tratamento com Freud. 

 Não faltaram fatos sociais relevantes, mudanças de fronteiras, quedas e ascensões 

e diferentes regimes políticos. Também não é coincidência que a psicanálise, que se 

desenvolverá na Europa, após a segunda guerra mundial, versará largamente sobre temas 

do pós guerra, como a maternagem dos órfãos, e até mesmo sobre os refúgios, com seu 

processo subjetivo teorizado por Winnicott como placement. 

 É também no contexto pós-guerra que vemos ganhar vigor as práticas de 

psicoterapia breve e as terapias de grupos, construídas com grande esforço de estruturação 

teórica visando uma grande massa de sequelados com fortes limitações físicas e psíquicas. 

 Freud, em uma situação que parece ter sido escrita para um filme de 

entretenimento, chegou a ser acionado por Einstein como interlocutor gabaritado para 

encontrar meios de frear a Segunda Guerra Mundial. Momento em que Freud demonstra 

conhecimento dos limites do campo teórico que impulsionara, e, responde à Einstein que 

tamanho problema não seria verdadeiramente passível de solução. 

 É importante percebermos que tudo sobre o que falamos detém uma localização 

geográfica e temporal: a Europa do século XX. Essa história também diz respeito ao que 

aconteceu no Brasil e na América Latina, mas não nos enganemos, o que se passou por 

aqui foi significativamente distinto e o que temos teorizado na psicanálise, no momento 

em que alcançamos a segunda metade da década de 2010, guarda suas diferenças com as 

produções marcadas pela realidade europeia. 

 Para entendermos com clareza essa diferença, é importante que possamos 

diferenciar como as duas regiões, Europa e América Latina, se organizaram após a 

segunda guerra mundial e atravessaram a Guerra Fria. 

 

A américa Latina e uma guerra não tão fria 
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 A América Latina, no período entre guerras e mesmo após a Segunda Guerra 

Mundial, se tornou um largo território de acolhimento de refugiados; dentre os que 

buscavam asilo em um novo país, tivemos a primeira psicanalista didata formada pela 

IPA no Brasil, Adeheid Koch, refugiada judia e analista da primeira mulher psicanalista 

no Brasil: Virginia Leone Bicudo. Por aqui, passaram e se instalaram os que temiam a 

morte no chamado velho mundo e os que buscavam maior estabilidade para prosperar. 

Mas, nem só as vítimas da guerra vieram para o continente americano. Também 

recebemos criminosos de guerra que fugiam dos tribunais internacionais, como generais 

nazistas que gozavam da simpatia de homens que detinham autoridade política, e que 

permitiram o anonimato e, por vezes, até mesmo proteção jurídica1. 

 Assim se formou a psicanálise sulamericana, com destaque para a psicanálise 

argentina e brasileira. Foram poucas décadas depois, no auge da Guerra Fria, enquanto a 

Europa investia fortemente em bem-estar social para poder fazer frente aos avanços e 

conquistas do comunismo soviético, que a América Latina se encaminhou para uma 

estratégia distinta. Por aqui, ao invés dos direitos sociais, difundiu-se o porrete e a tortura. 

Com a eclosão em série de golpes de Estado e regimes ditatoriais, a psicanálise 

sulamericana conheceu novos desafios. As práticas e teorias em saúde mental, que se 

expandiam como crítica radical aos manicômios na Europa, tendo forte influência da 

contracultura que marcava a juventude do hemisfério norte, produziu seus marcos na 

Inglaterra, França e Itália. Mas chegou debaixo de vigilância e perseguição nos tristes 

trópicos. Boa parte da inovação e abertura nesse campo era lida como subversão 

comunista e ameaça às tradições familiares. 

 Os manicômios no Brasil funcionavam como máquinas de morte e linha auxiliar 

do desaparecimento e da tortura como prática de Estado. Como ter uma produção teórica 

unívoca em contextos tão diferentes, num campo tão caro à psicanálise, como à saúde 

mental? É nesse período que o trabalho psicanalítico no Brasil opera em chave dupla; nos 

consultórios particulares, os psicanalistas recebem os pacientes que possuem condições 

financeiras e psíquicas de bancar o próprio tratamento2. Já nas instituições asilares, 

 
1https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/02/procurador-geral-pai-do-chanceler-ernesto-araujo-

dificultou-extradicao-de-nazista.shtml 
2 Considerando as exclusões preconizadas pela Sociedade Brasileira de Psicanálise: psicóticos, usuários 

problemáticos de drogas e grávidas, por exemplo, poderiam não ter seu acesso a análise garantido, mesmo 

se pudessem pagar. 
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começam a se formar psicanalistas que farão, de parte de seu estudo e repertório, uma 

atuação militante que lutará por mudanças na forma como lidamos com a loucura e com 

a dissidência política. 

 Também nessa época, a psicanálise brasileira ganha um sotaque portenho, cujas 

produções se somarão à já consolidada literatura da psicanálise inglesa. Concomitante a 

esse processo, os sigilos das sessões ficam ameaçados pela arapongagem de olheiros e 

perseguidores e o tratamento da paranoia e outras formas de adoecimento são acometidos 

por encruzilhadas que passam a requerer maior robustez teórica. Nesse mesmo contexto, 

alguns analistas passam a ser privados do status de “cidadão comum” circulando dentre 

os demais que se veem em situações que ou encobrem e apoiam uma ditadura ou se 

comprometem com seus críticos.  

Um dos exemplos mais emblemáticos pode ser encontrado na formação de Maria 

Helena Bresser Vianna3, aluna em formação na Sociedade de Psicanálise do Rio de 

Janeiro. Maria Helena foi capturada e presa durante a ditadura; na ocasião, o homem que 

a torturava contava com o auxílio de um médico, que diria se Maria Helena suportaria 

seguir sendo torturada ou se estava sob alto risco de morte. Esse médico, que trabalhava 

como assistente do torturador, era Amílcar Lobo, também aluno em formação na mesma 

instituição. 

O caso foi emblemático pela problemática defesa de Amílcar Lobo, a princípio 

empreendida por seu analista e pela Instituição, recorrendo à importância da “neutralidade 

analítica”; no entanto, posteriormente, a mesma instituição viria a repudiar o 

envolvimento de analistas em formação com a prática de tortura.  

 É a partir de toda essa bagagem que envolve fluxos migratórios, violência política 

e um grupo de familiares sobreviventes dos assassinatos e desaparecimentos cometidos 

pelo Estado que a psicanálise sulamericana avança sobre o tratamento do trauma e cria 

novos dispositivos como as clínicas do testemunho4. Como elaborar o luto de um 

desaparecido? Como lidar com um familiar assassinado do qual não há possibilidade de 

investigação do crime e nem mesmo pode ser considerado uma baixa de guerra, visto que 

não houve aqui, sequer, uma guerra declarada? 

 
3 Um artigo com uma breve discussão sobre o episódio pode ser encontrado no link: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-48382015000100003 
4 Um dos projetos que integram a clínica do testemunho é o Margens Clínicas, mais informações no link: 

https://www.margensclinicas.org/ 
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 É no contexto da reabertura democrática no Brasil que podemos identificar a 

composição de modalidades de tratamento em saúde mental com características regionais, 

no qual a teoria psicanalítica participa com protagonismo nas instituições e nas formações 

universitárias, compondo seus saberes com outras áreas e imiscuída em debates 

multidisciplinares, que vão desde a escolha coletiva acerca de uma conduta ou 

intervenção clínica até as formas de como preservar os direitos e a circulação de pacientes 

que possam estar vulneráveis pelas ambíguas e porosas instituições brasileiras. 

 No processo de abertura democrática e fortalecimento das instituições, a 

psicanálise brasileira teve importante papel não só na construção de projeto que pudessem 

acolher a loucura, mas também na importância de inscrição da memória em um passado 

recente. É importante destacarmos que o projeto de Clínicas do Testemunho5 teve forte 

aporte psicanalítico e a Comissão Nacional da Verdade6, conduzida na gestão de Dilma 

Roussef, também vitimada pela tortura no período ditatorial, contou com a presença da 

psicanalista Maria Rita Kehl. 

  

Nomear afetos e sobreviver às guerras não nomeadas 

 

 Se a teoria psicanalítica nos ajuda na compreensão da história, não é sem surpresa 

que testemunhamos o retorno do discurso colérico e anticomunista que pavimentou o 

caminho para a ditadura brasileira, ressurgir com forte apelo público no Brasil na última 

década. É sob o esforço de parte da classe empresarial e política para retomar e pôr em 

prática um dos episódios mais violentos de nossa recente história política que recebemos 

e nos tornamos um território difusor de coronavírus. A pandemia que acometeu o mundo 

todo no primeiro semestre de 2020, encontrou seu maior aliado no governo de extrema 

direita brasileiro, convertendo nosso território e nossa política em um exemplo de exceção 

a qualquer racionalidade compreensível sobre gestão, saúde pública, economia ou 

qualquer tema adjacente que seja afetado pela pandemia.  

Se formularmos a questão: “Por que se permite que o vírus mate tanto, de forma 

tão difusa e aleatória?”. Será difícil encontrar resposta razoável, mesmo que buscando os 

raciocínios mais improváveis. Os inimigos do governo são enunciados há muito tempo e 

 
5 Para saber mais sobre o projeto: https://www.justica.gov.br/acervo_legado/anistia/clinicas-do-

testemunho-1 
6 http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/ 
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já é ponto pacífico que seus apoiadores não se importam com a vida de seus adversários 

políticos. Mas, por que submeter todos, de modo indiscriminado, a uma roleta russa que 

elimina aliados e inimigos? Mesmo saindo do conforto das próprias convicções, buscar 

construir alguma lógica das ações do governo brasileiro se torna um trabalho infernal. 

Ao recorrermos à teoria do inconsciente, conforme construída por Freud e 

aprimorada por Lacan, podemos identificar uma série de montagens ricas em neuroses 

infantis e discursos rudimentares - cabem diversos conceitos e articulações, 

principalmente dada a toda escatologia e obscenidade que marca o discurso presidencial. 

No entanto, é inevitável questionarmos: qual o objetivo? Qual sua razão econômica? 

Ainda que se queira atropelar qualquer oposição para poder subjugar determinados 

interesses, de que adianta o esforço, se o preço da vitória for o país pelo qual se disputa? 

O que se espera colher de uma terra seca, devastada pelo fogo, com seu subsolo 

contaminado pelo excesso de cadáveres? O bolsonarismo se apresenta pragmático num 

curto prazo e completamente caótico e carente de qualquer lógica em longo prazo. 

Os campos de concentração do nazismo, com seus ideais higienistas abomináveis, 

possuíam um método dotado de cálculo tão minucioso que sua imoralidade técnica se 

tornou objeto de investigação e debate a ser explorado por décadas. A morte detinha 

finalidade racial e econômica, descartando os corpos e sugando com o máximo de 

velocidade e sua capacidade de trabalho. Os interesses e toda a violência colonial já 

podem ser desmascarados com precisão nos tempos atuais, todo o processo de 

escravização, apagamento de memória e controle de territórios além-mar serviu 

largamente ao chamado progresso da Europa Ocidental. Mas o que quer o governo 

brasileiro em 2020 e 2021? Por que empurrar não só os seus inimigos como também seus 

próprios apoiadores para um colapso sanitário? 

Vivemos uma guerra na qual algumas instituições brasileiras atacam ou 

consentem com os ataques a população civil; porém, é uma guerra não declarada e não 

nomeada e parte desse apoio institucional vem de sua escamoteação, de suas 

manifestações de otimismo, de sua capacidade performática de normalidade. Qual nome 

os sobreviventes usarão para se referir ao período que configurou sucessivos ataques 

biológicos do governo brasileiro contra a sua população? Como classificaremos 

instituições de saúde que foram colaboracionistas com o morticínio? Já são usados nomes 
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como assassinato em massa, genocídio, mas ainda não sabemos qual será o grande 

sinônimo de bolsonarismo que perdurará nas próximas décadas. 

Quantas vezes testemunhamos um governo misturar elementos de 

conservadorismo revolucionário com messianismo de seitas suicidas? 

O que pode a psicanálise nesse contexto? O que pôde a psicanálise em contextos 

alhures e de outrora? 

 

Sobre os tempos de pandemia e morte 

 

A psicanálise no Brasil de 2020 e 2021 consistiu em um exercício que se reinventa 

por meio de vozes metálicas e salas que não podem mais contar com o isolamento acústico 

dos ambientes fechados. A pactuação de cuidado e prevenção do vírus assume um 

neoliberalismo perverso, de modo que poder exercer e praticar trabalho envolve paciência 

e diálogos que podem ser breves ou exaustivos. Esses diálogos podem ir desde a 

necessidade de se usar uma máscara ou fazer um atendimento a distância até os avisos de 

contaminação e afastamento que atravessam os processos de tratamento. Não há diretriz 

comum, não há orientação geral de conduta que seja confiável e partilhada por ampla 

maioria. Em suma, lidamos com a pandemia com o simbólico recuado entre a constante 

presença da morte com seu “garoto propaganda” na presidência e a inconstância das 

breves constatações científicas acerca do comportamento do vírus. 

Lidando com uma severa precariedade simbólica, passamos a apostar que o 

paciente possa ser um conterrâneo político, que não seja um negacionista obstinado, que 

se esforce em nos expor o seu ponto de vista carregado de gotículas que possam transmitir 

o vírus, e, porventura, privar o analista de sua prática. Ou seja, vemo-nos obrigados a 

sacrificar aspectos que costumam ser valiosos para uma análise, como a ambiguidade e 

as incertezas, diante disso que é chamado de realidade e que costuma ser destituído, de 

modo contundente, na prática analítica. 

É no contexto da escuta analítica, com voz metálica ou abafada, que desfilam os 

significantes que nomeiam nossa condição comum: distanciamento social, isolamento, 

testagem, negacionismo, internação, intubação, aglomeração, dentre tantos outros que, 

assim como o vírus, não circulavam por aqui anteriormente. Como bem apontado por 
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Isabel Tatit7, a pandemia nos impele ao risco de perdermos a qualidade de escuta 

estrangeira que torna a psicanálise possível. Isso nos põe a caminhar em uma banda de 

moebius na qual, por vezes, buscamos o deslocamento de uma cena a outra, como o 

trabalho analítico nos exige, e, em outros momentos, percebemo-nos oferecendo uma 

palavra que estanque a hemorragia produzida por traumas inomináveis, os rituais de lutos 

impedidos, os familiares que, quando não estão internados ou intubados, estão 

incomunicáveis em função das divergências políticas e, consequentemente, sanitárias. 

É nesse contexto que os psicanalistas estão se desterritorializando, tendo sua 

mobília desmaterializada, os silêncios ou reações corpóreas, mesmo respiratórias, 

aspectos tão importantes na técnica psicanalítica, subsumidos pela possibilidade de uma 

“falha na conexão”. Já é um grande desafio garantir o sigilo e há pacientes que se 

percebem imbuídos em apostar no pacto pela palavra de que o seu familiar, tantas vezes 

narrado em suas sessões, não colará o ouvido atrás da porta do cômodo em que a análise 

acontece. Outros passaram a fazer análise em suas garagens, substituindo o divã pela 

poltrona do automóvel e alguns chegam a arriscar praças e calçadas, falando enquanto 

caminham. 

Assim como os grupos estruturados no pós guerra e a clínica do testemunho, 

criada no Brasil após a ditadura militar, ainda precisaremos de novas invenções, 

constructos clínicos e teóricos que contemplem os analistas que são ao mesmo tempo 

globalizados e marginais, atendendo pessoas que habitam diferentes países em diferentes 

fusos horários, sob a mesma condição de improvisar meios para atender os que estão 

impossibilitados de sua privacidade e, às vezes, impossibilitados de se proteger do vírus, 

como muitos moradores de favelas e cortiços. 

A psicanálise dos próximos anos tem uma árdua tarefa que consiste em poder 

preservar o que é fundamental em sua teoria e prática, enquanto busca sobreviver ao que 

Freud constatou como o que há de mais resistente à prática analítica: a estupidez humana8 

e o fracasso das instituições que foram criadas para sanar o mal-estar social e 

inevitavelmente o reproduzem. 

 
7 Apresentação oral (por videoconferência) realizada no Laboratório de psicanálise, política e sociedade do 

IP – USP. 
8 Talvez o trabalho que aborda com maior profundidade esse problema no contexto atual seja o livro do 

psicanalista Mauro Mendes Dias: “O discurso da estupidez”, publicado em 2020. 
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É certo que dos trabalhos já iniciados, teremos referências importantes como as 

pesquisas sobre sonhos9, iniciadas por diversos grupos desde o início da pandemia e os 

projetos de atendimento aos atingidos pelo vírus e seus familiares. É certo que os 

próximos anos serão importantes para as pesquisas sobre luto e sobre os efeitos do grande 

contingente que não pôde enterrar seus mortos adequadamente. A grande ironia dessa 

segunda parte é que o lastro possível para esse tipo de estudo estará nos desaparecidos 

políticos das ditaduras já mencionadas anteriormente e nas cerimônias fúnebres 

impedidas ou descaracterizadas pela repressão política. 

Não temos dúvida de que teremos muitas dores e enganos (com toda a qualidade 

psicanalítica que essa palavra comporta) a serem nomeados nos próximos anos.  

Que possamos chorar nossos mortos, testemunhar o julgamento dos responsáveis 

e que a realidade perca o seu peso esmagador, para que as elaborações vindouras se 

tornem possíveis! 

 

 
9 Já começam a surgir suas produções, dentre as quais podemos destacar: “Sonhos confinados: o que 

sonham os brasileiros na pandemia”. 


