
 

 

 

“Essa questão de prosseguirmos ou não a nossa prática analítica, 

dentro desse novo contexto, seria, então, uma decisão pessoal?” 

         

Nesses momentos de mudanças radicais em nossas práticas de trabalho, lembrei-

me dos ensinamentos do psicanalista francês André Green, que nos dizia que o 

setting interno do analista é a condição para que as regras práticas do dispositivo 

sejam eficientes. Nesse sentido, nosso desejo que uma análise aconteça é indistinto 

de uma ética, podemos criar uma situação analisante, apesar de, ou num contexto 

que a priori não seria o ideal. 

O isolamento social que nos está sendo imposto pela pandemia causada pelo novo coronavírus 

fez com que propuséssemos, aos nossos pacientes, sessões por telefone ou por Skype, mesmo 

que, a priori, não sejamos favoráveis a essa modalidade. Como fator complicador, acho que 

poderíamos incluir também, se seria possível dentro do contexto psicanalítico, iniciarmos uma 

psicanálise utilizando-nos desses métodos acima propostos. Provavelmente só teremos uma 

possibilidade de respostas a essas várias questões num « après-coup ». 

Todas essas decisões certamente têm a ver não apenas com a contratransferência, assim como, 

onde nos encontramos em nosso percurso profissional e social. Suportar as perdas advindas 

desse contexto, durante um tempo ainda não previsível, nos interrogarmos mais firmemente 

sobre a nossa contratransferência são questões importantes. Contudo, a necessidade de 

trabalhar para podermos sobreviver, é no mínimo reveladora de nossas desigualdades pessoais 

nesse momento de crise aguda. 

Essa questão de prosseguirmos ou não a nossa prática analítica, dentro desse novo contexto, 

seria, então, uma decisão pessoal? 

François Richard, psicanalista francês, num texto recente nos diz que nessas práticas 

alternativas, virtuais, atualmente utilizadas, os dois protagonistas da situação analítica não se 

encontram mais. A proximidade entre o Nebenmensch freudiano e a criança desaparece, mesmo 

se houver comunicação virtual. Não é apenas uma questão de privação deste ou daquele aspecto 

de percepção sensorial (visão, olfato, etc). Dois sujeitos não estão mais em sua comunidade 

humana de estar juntos no mesmo lugar, dos quais nada pode reivindicar ser o equivalente, 

porque essa comunidade é antropológica: co-presença da criança e seus pais, co-presença dos 

amantes e, mais particularmente dos pais na cena primária.  

 

 



 

Na clínica psicossomática psicanalítica costumamos dizer que pensar dói, e que só sentimos 

nosso corpo quando afinal ele se impõe a nós. Nietzche nos lembra que a doença não só é um 

tônico de vida como nos força a sair da zona de conforto e pensar a partir dela. Pensar a partir de 

uma catástrofe não deixa de ser um ato de coragem, nos lembra Edgar Morin no alto de seus 90 

anos de vida. 

Assim, colocar a filosofia como um auxiliar importante na nossa prática psicanalítica, parece-me, 

nesse momento, útil. “O tempo nos constitui, não apenas cronologicamente, em sequência linear 

de passado, presente e futuro, mas, também, como oportunidade de realização de um sentido 

próprio: a possibilidade de ser único, cada vez”. 

Estamos diante de uma oportunidade histórica! Nossa fragilidade e finitude expostas em praça 

pública, tanto com a ameaça da morte rondando iminente e incerta, como da perda de sentido do 

mundo como havia sido até agora! Para o horror dos arrogantes e pavor dos aflitos o mundo 

também não mais nos assegura em nada: instala-se O MEDO, precursor da ANGÚSTIA. 

Creio que nessa pandemia mundial que estamos vivendo, a multiplicação de hipóteses e 

questionamentos feitos pelas perspectivas científicas, políticas e econômicas serão muito 

provavelmente amalgamadas nessa resposta tão esperada por todos nós. 

Admar Horn, médico, psicanalista da SBPRJ, membro da Sociedade de Psicanálise de  
Paris – SPP, membro titular do Instituto de Psicossomática Pierre Marty- IPSO-Paris,  
membro do Comitê da International Psychoanalytical Association: IPA-HEALTH. 
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