
 

 

 

Vamos pensar Juntos? 
 

 
Gostaríamos, neste momento de tantos temores e incertezas, de nos reportarmos a vocês, 
dizendo que acompanhamos, incondicionalmente, a nota da Sociedade Brasileira de 
Infectologia que afirma: ".... Do ponto de vista científico-epidemiológico, o distanciamento 
social é fundamental para conter a disseminação do novo coronavírus, quando ele atinge a 
fase de transmissão comunitária....".  

 
Para nós, psicanalistas, o desamparo constitutivo do ser humano, quando encontra na realidade externa 
este assolamento de impotência e do inimaginável, nos faz pensar nos desafios que nossa capacidade 
psíquica encontra para esta situação de ameaça da sobrevivência.  
 
A solidariedade, entre todos nós, é peça fundamental para compartilharmos nossas angústias, assim como 
nossas experiências de resistência e resiliência, visando a troca de ideias que nos possa ajudar na luta 
contra esta flagrante pandemia. Neste sentido, a SBPRJ inaugura, nesta semana, um espaço dedicado à 
publicação de diversos pensamentos de psicanalistas: Vamos pensar juntos? Reflexões  psicanalíticas 
sobre este tempo da pandemia, COVID-19. 
 
Também iremos oferecer, através do trabalho voluntário de psicanalistas da SBPRJ, um acolhimento 
pontual on-line e gratuito para a população em geral, e o oferecimento desta escuta humanitária 
para  enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos e demais profissionais da área de saúde 
que desejarem este apoio, neste momento de intensa vulnerabilidade pelo qual passamos. O Projeto 
Travessia, acreditando ser importante estar próximo, mesmo que de longe, realizará “rodas de conversa”, 
on-line, com professores e diretores de escolas da rede pública municipal, já participantes do Projeto, com 
a coordenação de psicanalistas voluntários do Travessia. 
 
O provisório e o incompleto nos constitui, e em Laços: entre o Eu e o mundo, próximo tema do Congresso 
da FEBRAPSI, num futuro, esperamos não tão longínquo, estaremos juntos para ratificarmos que os nossos 
enlaces são fortes e repletos de solidariedade.  
 
Com a esperança de momentos melhores, convidamos você a acessar nosso site 
https://www.sbprj.org.br/, facebook https://www.facebook.com/SBPRJ/ e instagram: @sbprj_rj 
 
Com um fraterno e esperançoso abraço, 
 
Ana Sabrosa 
Presidente SBPRJ, psicanalista de adultos, crianças e adolescentes, mestre em Psicologia - FGV 
06/04/2020. 
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