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Na solidão de indivíduo desaprendi a linguagem 
com que os homens se comunicam.

Carlos Drummond de Andrade

O avanço da tecnologia tem contribuído para novos modos de comunicação en-
tre as pessoas. A internet nos aproxima ainda que estejamos distantes geografica-
mente. Os aplicativos nos conectam virtualmente, possibilitam acesso a todo tipo 
de informação e ultrapassam as fronteiras geofísicas. Diariamente, chegam-nos 
notícias online do mundo em que vivemos. E, ainda que, conscientemente, pro-
curemos nos afastar da abundância dessas novas formas de contato social, nossos 
pacientes nos comunicam situações vividas por eles que são fortemente marca-
das pela presença das redes sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp, Tinder, dentre 
outros).

A escrita e as imagens se tornaram a forma mais usual dessa comunicação. To-
dos e qualquer um de nós diz o que sabe (e o que não sabe), pensa (e não pensa), 
sente (e não sente) e publica nessas redes. Já não se sabe mais o que de fato ocorreu 
ou é produto dessas fake-news que pretendem distribuir desinformação por meio 
de notícias falsas e boatos. Nascido com o objetivo de enganar o outro, obtendo-se 
ganhos financeiros ou manipulações políticas, este modo consciente de propaga-
ção de mentiras incita e alimenta nossas mentes fantasiosas e produz, muitas vezes, 
movimentos de massa alucinatórios e delírios coletivos.

Nossa contemporaneidade cunhou novas expressões – “pós-verdade” e “auto- 
verdade” – em um contexto sociocultural e político onde os fatos objetivos deixam 
de ter relevância. O que determina as opiniões são as crenças e verdades pessoais, 
tendo nas autoproclamações o apelo às emoções de grupos e coletivos. Negar a 
realidade dos fatos é parte do jogo de forças presentes no interior do psiquismo 
(Zambonelli Nogueira, 2018).

Calibán - RLP, 18(1) - Volume 18-1, 240-251 · 2020

240 |  Maria Elizabeth Mori



242 | Observatório Psicanalítico Febrapsi: Atravessando fronteiras  | 243

Com Freud (1921/2010b) compreendemos os fenômenos psíquicos destrutivos 
decorrentes dos indivíduos pertencentes a uma massa anônima e irresponsável. O 
indivíduo – por influência e sugestão – experimenta uma mudança na sua ativida-
de anímica: afetividade intensificada e capacidade intelectual diminuída favorecem 
um nivelamento com os demais indivíduos pertencentes ao seu grupo. A crueldade 
e a intolerância são características predominantes em relação aos diferentes (os de 
fora), aqueles que não aderem à convocação da massa.

A polarização política estimulada pela alta circulação de fake-news no Brasil 
tem como forte protagonista o presidente do país com ataques autoritários e vio-
lentos aos vários segmentos sociais e pautas de desvalorização das conquistas po-
pulares nas questões: étnicas, de gênero, de orientação sexual, etc. A todo instante 
nos chegam falas dos ocupantes dos principais cargos do governo que legitimam 
todo e qualquer tipo de violência social contra o outro, com o uso das redes sociais. 
Encoraja-se, assim, o aumento de comportamentos fanáticos pautados pela injusti-
ça social e a exclusão do diferente (Mori, 2019).

Para muitos de nós, são ataques sentidos como algo da ordem da “catástrofe”, 
algo excessivo que faz irromper sofrimento subjetivo e coletivo (Nestrovski e Selig-
mann-Silva, 2000). Nós testemunhamos situações até então consideradas bizarras, 
incomuns na nossa vida cotidiana, e que denunciam a incapacidade de amar o 
outro, um desprezo ao diferente. Situações como racismo, homofobia, xenofobia, 
perseguição política, misoginia, violência extrema contra a mulher – como o femi-
nicídio – e maus tratos em geral (inclusive familiar) se apresentam rotineiramente 
na nossa vida em sociedade. O estranho, indispensável para sairmos de nosso en-
simesmamento, aparece como ameaça e perturbação.

O traumatismo real e seu efeito perturbador

Após tantas guerras, terrorismo e massacres (étnicos, descolonização, fundamenta-
listas etc.) ocorridos no século XX, vivemos o momento da “pós-catástrofe”, sendo 
que o prefixo “pós” não deve nos levar a pensar que se trata de uma “superação” ou 
que “o passado passou” (Seligmann-Silva, 2018, p. 63). Viver a contemporaneidade 
significa habitar essas catástrofes. São tantos eventos violentos, um atrás do outro, 
que não nos permitem elaborar os traumas sofridos e sequer pensarmos numa mu-
dança de rumo. “A catástrofe choca-se sempre novamente contra nós” (p. 63). Segui-
mos “de encontro às catástrofes”. “Mais do que nunca o campo de guerra torna-se 
real” (p. 63). E a mediação, proporcionada pela TV e redes sociais, teatraliza cenas da 
catástrofe que ao serem reproduzidas excessivamente e indefinidamente multiplicam 
o trauma. A performance banalizada nos remete a “uma sociedade infantilizada”, 
“regredida” diante da situação catastrófica (Seligmann-Silva, 2018, p. 64).

Do grego, a palavra “catástrofe” significa destruição. Os gregos a utilizavam 
para se referir ao desfecho final de uma tragédia. Nos teatros gregos, era o ato em 
que os episódios atingiam o protagonista da trama numa ação realizada por todos 
os presentes da cena. Etimologicamente katastrophe é formada pelo prefixo kata 
“para baixo” e o radical strophein “virar”. Ou seja, literalmente significa “virada 
para baixo”, “fim súbito”. Também traduzida como “desabamento” ou “desastre”. 
Trata-se de um acontecimento que produz um “trauma”, do grego “ferimento”.

Nestrovski e Seligmann-Silva (2000) compreendem que para o entendimento 
da atualidade há que se reconhecer as contingências traumáticas da experiência 
relacionada com a catástrofe geológica, biológica ou histórica e, mesmo que não 
a vivenciemos diretamente, “o que aconteceu deixa marcas” e estas permitem que 
“o acontecido retorne” (p. 8). A palavra “trauma”, de raiz indo-europeia, possui um 
sentido antitético: “friccionar, triturar, perfurar” e, ao mesmo tempo, “suplantar”, 
“passar através”. Alguma coisa acontece que perfura, mas nos faz suplantar, reve-
lando “o paradoxo da experiência catastrófica” (p. 8).

O “traumatismo real” origina-se do exterior e seu efeito desorganizador é atual 
e evidente. A palavra traumatismo, desde o seu aparecimento em 1855, apontou 
primeiramente para “lesão corporal e depois, por extensão, o estado de choque ou 
comoção desencadeado por uma agressão exterior” (Brette, em Mijolla, 2005, p. 
1933).

Freud nunca abandonou totalmente a ideia do valor patogênico dos fatos 
reais violentos e sua brutalidade traumática ao olhar para o efeito traumático do 
pós-guerra nos soldados austríacos atormentados pelas lembranças e, ao mesmo 
tempo, incapazes de relatarem o que viveram; assim, definiu o trauma como uma 
experiência (externa ou interna) sentida como uma excitação forte demais para 
ser absorvida. Considerando os diferentes momentos de suas elaborações teóri-
cas – Conferências introdutórias à psicanálise (Freud, 1916-1917/2014), Além do 
princípio do prazer (Freud, 1920/1969), Moisés e o monoteísmo: Três ensaios (Freud, 
1939 [1934-1938]/2018), dentre outros –, o pensamento freudiano enfatizará que 
o trauma aponta para uma lembrança que o indivíduo esquece que sabe, não sabe 
que lembra, apesar da intensidade do vivido que o deixa mudo. Os efeitos desse 
silenciamento vão se manifestar em atos obsessivos sem ligação consciente com 
a atualidade (Nestrovski e Seligmann-Silva, 2000, p. 8). Os analistas contemporâ-
neos, apoiando-se na concepção econômica freudiana, enfatizam “o real, em sua 
brutalidade traumática, devido à natureza e intensidade que produz efeito demo-
lidor”, mas sem deixarem de elaborar a “atividade fantasmática que o real suscita” 
(Brette, em Mijolla, 2005, p. 1933).

Na clínica, percebemos o aumento de queixas e sintomas relacionados a es-
ses acontecimentos atuais que, pela intensidade, tornam o indivíduo incapaz de 
responder de maneira adequada a eles, ameaçando a eficácia dos mecanismos de 
defesas.

Escutamos as pessoas tomadas pela angústia deste desemparo social, pela lite-
ralidade deste excesso de ataques sofridos (em si e no outro). Acontecimentos que 
pela violência de sua intensidade limitam a capacidade de simbolizar do sujeito. 
Nesses ataques, o modo como são ditas e escritas as palavras – e o caráter excessivo 
das imagens exibidas – impedem a ampliação de significados e, como consequên-
cia, o caos interno se estabelece. A desorganização psíquica oriunda deste processo 
estabelece o traumático.

Neste sentido, o mundo em que vivemos pede olhar, escutar, ou seja, pede 
cuidado clínico. E, nós, psicanalistas – herdeiros da tradição freudiana – somos 
convocados a responder à pergunta: “É possível tratar a alma do indivíduo sem 
tratar a alma do mundo? As abordagens analíticas não estariam sofrendo de uni-
lateralidade, preocupadas com a psiquê individual e descuidando das vicissitudes 
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de suas relações com um mundo conflitado por problemas econômicos, sociais e 
políticos?“ (Gui, 2006, p. 26).

Somos convocados a lançar nosso olhar psicanalítico para o que está “lá fora” 
em busca de pensamentos a serem pensados, e preservamos, como nos lembra De-
gani (2019), “o papel do psicanalista como um dos guardiões do laço social” (par. 
9) ao nos questionar se sustentamos a ética no fazer analítico quando no sofrimen-
to relatado de nossos pacientes escutamos um ato racista, por exemplo, sem levar 
em conta o contexto social.

O congresso como representação da comunidade psicanalítica

A temporalidade do acontecimento traumático envolve construções que entrecru-
zam passado e presente. Confunde-se o que se lembra com o real do acontecido, 
“o saber com o não saber”, pois são histórias que não se deixam capturar tão fa-
cilmente. “Não contar perpetua a tirania do que passou; e, sua distorção gradual, 
à distância do tempo, acaba pondo em xeque as certezas da memória, precárias 
como são” (Nestrovski e Seligmann-Silva, 2000, p. 9).

“Se no sentimento de angústia podemos figurar fantasmas, no horror, na dor, 
há o vazio representativo, vazio de forma, vazio onírico” (Nosek, 2020, par. 12). 
Como fazer, portanto, para sustentar o acontecimento traumático sem descaracte-
rizá-lo, distorcendo ou traindo a natureza do vivido?

Para Nestrovski e Seligmann-Silva (2000) os escritos sobre a Shoah (um even-
to sem testemunhas) nos ensinam sobre a importância de ampliarmos as lições 
aprendidas.

A experiência da catástrofe ao dificultar ou até mesmo impedir a sua represen-
tação – e sem um outro a quem se dirigir – deixa sem parâmetros as possibilidades 
de narrativa e produz uma falta de esperança do indivíduo em ser reconhecido 
como humano. “O desafio, portanto, do relato do trauma é se tornar narrativa, 
articulando memória e história” (Lazzarinni, 14 de agosto de 2019).

Neste sentido, proponho um olhar atento para a riqueza que nos é oferecida por 
nossos congressos profissionais ao se constituírem como espaço de representação 
de testemunhos, possibilitando a consciência daquilo que precisa ser dito. Em par-
ticular, penso nos congressos da Federação Psicanalítica da América Latina (Fepal) 
que se propõem a acolher e a integrar o pensamento de psicanalistas de duas línguas 
(português e espanhol) originários historicamente de uma única língua, a latina. O 
Congresso da Fepal nos convoca, como habitantes que somos da América do Sul e 
América Central, a olhar para o outro lado da barreira linguística que nos separa. 
Temos percebido o desafio que nós – brasileiros, lusófonos e colegas hispanófonos 
– enfrentamos ao nos comunicarmos apesar desta diferença de línguas. Atravessar 
esta fronteira significa ocupar cada vez mais “o entre” que nos aproxima, nos enten-
dermos em “portunhol” (mistura de palavras e elementos fonéticos das duas línguas) 
e buscar significados nos nossos atos de contar sobre o que nos atravessa, sobre o que 
temos em comum nas nossas histórias, também psicanalíticas.

A palavra “congresso” tem origem no latim congressus e desde sua origem apre-
senta o mesmo significado da palavra que conhecemos hoje “reunião”, “encontro” 
sendo este hostil ou amigável. Este vocábulo latino, deriva-se de congredi, compos-

to por com “junto” e gradi “caminhar” e pode ser traduzido tanto como “encontrar 
com” quanto “lutar com”.

O nosso Congresso da Fepal, portanto, para muitos de nós tem sido um es-
paço potente de encontro, de criação, fazendo-nos explorar mais esse campo do 
“estrangeiro” e juntos – na diferença, lado a lado, incluindo as inquietações que 
nos habitam – caminhar no exercício da produção de um “comum” (como um) 
explorando um campo novo, uma “terceira língua” derivada das outras duas. Nesta 
aproximação, no contato com o outro, realizamos trocas de experiências que nos 
retiram da anestesia de nosso isolamento e nos transformam em testemunhas des-
ses acontecimentos sociais e coletivos que nos têm traumatizado.

Refiro-me, mais especificamente, ao modo em que temos constituído coleti-
vamente – na América Latina – os nossos territórios, mas tendo em comum um 
trauma histórico de nossa colonização (descolonização) e seus desdobramentos na 
forma de ocupar a vida pública e fazer política. A crise democrática de cada país, 
na sua particularidade, tem aberto espaço para o surgimento de líderes autoritários 
e de seguidores “dispostos a atacar consensos e instituições para consolidar seu 
poder e o dos seus” (Galindo, 5 de agosto de 2019, par. 2).

Em 2016, no 31º Congresso Latino-americano de Psicanálise (Fepal) – em Cartage-
na das Índias, na Colômbia – o tema da cultura, da política e do social na interface com a 
psicanálise esteve presente, não somente em algumas salas do evento, mas também nos 
corredores, nos bate-papos dos momentos informais; inclusive chamava atenção a preo-
cupação de todos com o que se passava naquele momento com a crise da democracia, 
a migração forçada, guerras civis e religiosas em países da Europa e da América Latina.

Como participantes de uma mesa sobre “Verdade, memória e psicanálise”, 
junto com colegas de outros países latino-americanos, pudemos conversar sobre 
nosso passado comum, mais especificamente, sobre os efeitos traumáticos da ca-
tástrofe produzida pelas ditaduras civis-militares ocorridas em muitos dos nossos 
países. Uma história com traumas que atravessa as fronteiras na América Latina e 
tem deixado marcas profundas em nossas culturas pelos atos de violência contra 
o diferente, tais como: as censuras, as perseguições, as torturas e os assassinatos.

Para Bernardo Carvalho (Nestrovski e Seligmann-Silva, 2000), a catástrofe 
“traz em si um problema de representação, pois quanto mais intensa e direta é, 
menos parece dar conta de ser representada” (p. 237). E sabendo, portanto, que o 
“não contar perpetua a tirania do que passou” (p. 9), testemunhamos no espaço de 
trocas do Congresso da Fepal as cenas violentas promovidas pelas ditaduras ocor-
ridas em diversos países da América Latina.

Ali, naquele encontro proporcionado pelo congresso, dialogamos também 
sobre nossas formas particulares de lidar com os desdobramentos desta trágica 
violência que ainda hoje produz seus efeitos perversos. No Brasil, após o golpe 
militar de 1964 que perdurou até 1985, vivemos ainda hoje silêncios e tentativas 
de desmentidos sobre os horrores da ditadura e de seus efeitos, com a consequente 
falta de elaboração desse sofrimento o que nos parece ter permitido a repetição de 
outro golpe em nosso processo democrático que se iniciou em 2014, logo após a 
reeleição democrática da presidenta.

Decorridos quase trinta anos da redemocratização do país, em 1984, Dilma 
Rousseff – primeira mulher a exercer a presidência do Brasil, presa e torturada 
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de 1970 a 1972 – instituiu em 2011 a Comissão Nacional da Verdade (CNV) para 
investigar e esclarecer os crimes, tais como as mortes, os desaparecimentos, os abu-
sos e as violações de direitos humanos ocorridos no período de setembro de 1946 
a 1988. Outros países da América do Sul e Central formaram também suas CNV 
para investigar crimes semelhantes: Uruguai, Argentina, Chile, Peru, El Salvador, 
Guatemala, Paraguai, Bolívia. Cabe ressaltar que o Brasil, em 1979, havia perdoado 
os crimes de motivação política com a Lei da Anistia.

O relatório final da CNV foi entregue em 10 de dezembro de 2014, no dia in-
ternacional dos direitos humanos, dois meses após da reeleição de Dilma e quando 
o Brasil reconheceu que a prática de detenções ilegais e arbitrárias foi resultado de 
uma política estatal considerada como crime contra a humanidade. A partir daí, 
num processo de acordos entre os ocupantes de nossas instituições públicas – o 
Parlamento e a Justiça – e com apoio da grande mídia privada, um processo de im-
peachment foi instalado em 2015 levando ao afastamento definitivo da presidenta 
em agosto de 2016.

Este acontecimento traumático para a democracia brasileira culminou com a elei-
ção, em 2018, de um capitão aposentado do Exército que tem sua história ligada aos 
porões da ditadura. Uma eleição baseada unicamente na comunicação direta com seus 
seguidores por meio de fake-news enviadas pelo aplicativo Whatsapp, e com a recusa 
do candidato a participar de debates públicos com os outros presidenciáveis.

Nasce o Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanáli-
se (Febrapsi)
Após o Congresso da Fepal, em 2016, mantivemos o compromisso de continuar 
a conversa com outros colegas psicanalistas sobre os acontecimentos que dizem 
respeito ao modo em que nos ocupamos da pólis e de nossas instituições, in-
terrogando-nos sempre sobre o nosso fazer analítico ao levar em conta a esfera 
pública.

Nesse mesmo ano, tomamos conhecimento de alguns movimentos de abertura 
de trabalho junto às comunidades, tanto na Febrapsi, quanto na Fepal. No âmbito 
da Febrapsi, na gestão 2015-2017, a Diretoria de Comunidade e Cultura (DCC) 
recém-criada preparava-se para “coordenar e articular ações de interface da psica-
nálise com o social e o cultural” (Febrapsi, 2017, par. 1). A proposta era estimular a 
“expansão da psicanálise para além dos consultórios, inserindo-a cada vez mais na 
cultura e na comunidade” (par. 1).

A pesquisa Psicanálise a céu aberto realizada também em 2017 (parceria da 
Febrapsi e Fepal) apontava questões que passaram a ser objeto de atenção e apro-
fundamento: 

Como temos nos colocado frente a isso? Estariam os psicanalistas atentos a essa demanda? As 
instituições psicanalíticas estão examinando a si e aos acontecimentos sociais, políticos e econômicos 
de nosso tempo? Quais os projetos existentes e quantos psicanalistas estão envolvidos? Há espaço insti-
tucional para uma discussão sobre esta questão? (par. 5)

Entendemos, então, que o clima interno entre nós – psicanalistas brasileiros e 
também latino-americanos – era favorável para nos colocar a pensar em interven-

ções possíveis que nos mantivessem num movimento permanente de abertura para 
a cultura e as comunidades. Mais especificamente, a Febrapsi se colocava disponí-
vel para escutar o que ocorria para além de nossos consultórios, num movimento 
extensivo da psicanálise.

No entanto, como fazer para que a voz do psicanalista pudesse chegar a um 
maior número de pessoas considerando a convocação freudiana em Caminhos da 
terapia psicanalítica (Freud, 1919/2010a) ao se referir à “abundância da miséria 
neurótica que há no mundo” (p. 290) e o limite de alcance da terapêutica psicana-
lítica “para as amplas camadas populares” (p. 290)? Que tipo de estratégia clínica, 
portanto, poderíamos ofertar considerando que a palavra clínica, etimologicamen-
te, deriva de klinikós – que, no grego, se refere ao ato de inclinar-se sobre o leito de 
quem sofre, mas é também derivada de clinamem, cujo significado no latim aponta 
para a ideia de produzir desvios? (Mori, 2018).

Sob este ângulo, como pensar numa oferta de escuta psicanalítica que se en-
gaje, se implique e procure produzir efeitos nos diferentes sujeitos e na produção 
de subjetividades em curso em nosso país neste contexto de pós-catástrofe, senão 
equivocando certezas e permitindo que a palavra (falada ou escrita) encontre um 
espaço aberto, livre, público onde possa circular favorecendo a manifestação dos 
diferentes sujeitos, das diferentes vozes, diversas constituintes do psiquismo que, 
silenciadas, produzem sintomas e sofrimento?

Considerando, ainda, que somos psicanalistas e que pertencemos aos diferen-
tes núcleos, grupos e sociedades da Febrapsi localizados em diferentes pontos de 
nosso país com uma enorme extensão geográfica, como incluir a possibilidade da 
palavra de todos aqueles que querem se manifestar pela oferta de seu olhar psica-
nalítico para o social, mas utilizando uma prática de escuta do Brasil, e do mundo, 
para além de nossos consultórios? Como nossa atuação seria possível ocupando 
as fronteiras que nos separam – imaginárias ou reais – com discussões muitas ve-
zes inócuas (e que nos afastam) sobre o lugar de privilégio da clínica privada em 
detrimento de uma clínica do (no) social? Que outro formato poderia garantir 
que nossa intervenção psicanalítica consiga alcançar, independente da condição 
socioeconômica, aqueles que nos escutam? Como cuidar dessa intervenção esta-
belecendo uma prática comum da Febrapsi assegurando que qualquer colega possa 
participar independentemente de sua localização e inserção na estrutura de nossas 
instituições? Em outras palavras, como garantir a democratização da participação 
de psicanalistas considerando os diferentes saberes, correntes, vertentes, escolas e 
lugares que nos caracterizam?

Neste sentido, fazia-se necessário a criação de um dispositivo psicanalítico que 
respondesse a estas questões potencializando nossos afetos em encontros perma-
nentes, mesmo que virtuais; encontros de conversas e escritas garantindo a consti-
tuição de uma grupalidade e, ao mesmo tempo, ocupando espaços das redes sociais 
e se contrapondo às fake-news no que diz respeito ao compromisso da psicanálise 
com a verdade, ou seja, interrogando o sujeito quanto a sua verdade.

Esta foi nossa aposta. Pensar psicanaliticamente sobre o nosso cotidiano socio-
político; pensar como aquilo que produzimos na nossa cultura nos ajudaria a pro-
duzir sentidos para os acontecimentos catastróficos que clamam por falas (escritas) 
e que nos auxiliam a continuar vivendo nas fronteiras do impensável.
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O Observatório Psicanalítico da Febrapsi, portanto, nasce como ideia de “um 
exercício de clínica extensa para quem escreve e para quem lê nos termos pro-
postos pelo pensamento de Fabio Herrmann, na esteira freudiana de clínica do 
mundo” (Herrmann, 2019, par. 4) ao estender o olhar psicanalítico ao mundo que 
habitamos e às instituições psicanalíticas que produzimos.

Em parceria com os colegas e amigos Cintia Xavier de Albuquerque (na época, 
diretora da Diretoria de Comunidade e Cultura da Febrapsi), Carlos Frausino, to-
dos nós pertencentes a Sociedade de Psicanálise de Brasília (SPBsb), e com o apoio 
da Diretoria da Febrapsi, tendo como presidente Daniel Delouya, realizamos este 
feito.

A palavra “observatório” advém da astronomia. Sua finalidade é a de observar a 
posição e o movimento dos astros na abóboda celeste, delineando mapas e permi-
tindo análises astronômicas. Ao possibilitar maior conhecimento sobre os astros, 
oferece recursos de orientação para os navegadores. Analogamente, um observató-
rio psicanalítico busca identificar numa vertente os acontecimentos relevantes para 
o contexto sócio-histórico em que vivemos, propondo-se como um dispositivo de 
atenção psicanalítica para os fatos, os fenômenos socioculturais e os políticos do 
Brasil e do mundo. Ajuda-nos a ganhar consciência sobre onde estamos e como 
nos movimentamos no espaço sociopolítico. Numa outra vertente, o Observatório 
pretende produzir um olhar psicanalítico para dentro de nossas instituições em 
busca da ampliação do diálogo interno.

De maneira ambígua, a instituição, às vezes é um lugar potente de encontros 
como foi a constituição do Observatório. Mas, outras tantas vezes, torna-se um 
lugar persecutório, de conflitos e cisões, com certa tendência à intolerância para 
condutas, opiniões ou posicionamentos diferentes daquela norma que se considera 
como cultura institucional. Trata-se de um olhar para a nossa vida institucional; 
abrindo conversas sobre nosso envolvimento com as nossas instituições e, desta 
maneira, fortalecendo o que vem sendo chamado, por muitos, do quarto eixo da 
formação (Luz, 2019).

Considerando o psiquismo em todas as suas manifestações, individuais e so-
ciais, como objeto da psicanálise, busca-se estimular o pensamento psicanalítico 
sobre o que ocorre no nosso quotidiano, incrementando o diálogo dos psicanalis-
tas com a sociedade externa e interna. Neste sentido, o Observatório constitui uma 
estratégia de intervenção clínico-política fundamentada na psicanálise.

Entendemos que as palavras dos psicanalistas, no Observatório Psicanalítico, 
debruçam-se analiticamente (klinikós) sobre os sintomas que atravessam a vida 
contemporânea, procuram produzir desvios (clinamen) chamando-nos a atenção 
para os modos instituídos que afetam o processo de subjetivação e que demandam 
significação pelo sujeito. A psicanálise, então, interfere publicamente, virtualmen-
te, sobre a potência do vir a ser dos sujeitos. A essa forma de dar significado às 
coisas por meio de um pensamento psicanalítico crítico, como um ato político, nós 
viemos nomeando de uma “clínica das ideias” (Mori, 2018).

Considerações finais

Como uma clínica das ideias, a exemplo de Nietzsche que se considerava um “mé-
dico da cultura”, nós – psicanalistas da Febrapsi – tentamos, por meio das pala-
vras, tratar dos sofrimentos advindos da pólis realizando uma clínica do mundo. 
O Observatório Psicanalítico tem se tornado um lugar criativo para a elaboração 
de ideias sobre a vida sociopolítica e institucional, oferecendo intervenções de psi-
canalistas às demandas de inclusão de novos olhares para os velhos problemas do 
encontro entre os sujeitos.

Assim, essa clínica, na forma de um observatório, sinaliza e intervém por meio do 
olhar atento e da livre palavra iniciada pelo psicanalista sobre as formas de viver, bem 
como sobre ataques sociopolíticos que produzem mal-estares subjetivos e coletivos e 
continuam nos traumatizando. Desvelam-se conflitos e abrem-se possibilidades de pen-
samento sobre os encontros humanos, reduzindo o sofrimento e o assujeitamento.

Assim, escrevemos ensaios e crônicas sobre os acontecimentos sociopolíticos 
e culturais que nos atravessam quotidianamente de maneira traumática. Esses es-
critos, de responsabilidade de seus autores, são publicados no site e na página do 
Facebook da Febrapsi com o objetivo de promover um diálogo com o nosso públi-
co. Como dispositivo complementar, criamos um Grupo Google (GG) de e-mails 
onde as produções são debatidas apenas com os colegas interessados em participar 
desse canal de comunicação e, desta forma, compartilhamos e debatemos os assun-
tos pautados, vivenciando a possibilidade de um “congresso permanente”.

Pensamos, assim, o Observatório Psicanalítico como uma ferramenta clínica. 
Um dispositivo, um conjunto de elementos que combina campos de saber, relações 
de poder e modos de subjetivação, segundo proposto por Foucault em 1977, numa 
entrevista à IPA (Foucault, 2008). Um modelo de intervenção que, quando aciona-
do – colocado em ato – é capaz de modificar, em certa medida, o funcionamento 
psíquico pessoal, intragrupal e intergrupal, explorando os ditos e os não ditos (ana-
lisadores) por meio de um campo de conceitos oriundos da própria psicanálise. 
Trata-se, portanto, de um movimento de cunho democrático, no qual todos os 
sujeitos – em grupo, por meio da palavra – produzem novos instituintes, adotando 
novas práticas (Rosso e Passos, 2014).

Com o Observatório Psicanalítico atravessamos algumas fronteiras que histo-
ricamente nos separaram, tais como aquela existente entre a clínica praticada nos 
consultórios – considerada por alguns como a “verdadeira psicanálise” – e outros 
modos de clinicar psicanaliticamente; o pensamento clínico versus o pensamento 
social dos psicanalistas, ou seja, o confronto entre os diferentes pensamentos psi-
canalíticos referentes ao clínico e ao social; o compromisso com a verdade para a 
psicanálise ao procurar interrogar o que causa a verdade no sujeito e as mentiras 
autoproclamadas e das fake-news; a elaboração dos traumas provocados pelas ca-
tástrofes e “o imaginário reservou à psicanálise o lugar de interprete de significa-
dos” versus a compulsão à repetição social (Nosek, 2020, par. 11).

A reflexão sobre essas barreiras coloca em questão o pensamento estabeleci-
do nas nossas instituições que, frequentemente, compromete o envolvimento dos 
novos psicanalistas com elas, ansiosos por uma psicanálise extensiva que inclua os 
cuidados com o mundo.
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Resumo

O Observatório Psicanalítico é um espaço da Federação Brasileira de Psicanálise (Fe-
brapsi) para a elaboração de ideias sobre a vida sociopolítica e institucional, oferecendo 
escritas de psicanalistas às demandas de inclusão de novos olhares para os velhos pro-
blemas do encontro entre os sujeitos na pólis. Como dispositivo psicanalítico combina 
elementos dos vários campos do saber social, relações de poder e modos de subjetivação. 
Um modelo de intervenção que, quando colocado em ato, é capaz de modificar, em certa 
medida, o funcionamento psíquico pessoal, intragrupal e intergrupal explorando os di-
tos e os não ditos por meio de conceitos oriundos da própria psicanálise.

Trata-se, portanto, de um movimento de cunho democrático, no qual a co-
munidade de psicanalistas da Febrapsi, por meio da palavra, produz instituintes 
adotando novas práticas. Por meio do Observatório, a psicanálise interfere publi-
camente sobre a potência do vir a ser dos sujeitos expostos aos acontecimentos 
sociais, políticos e culturais que produzem sofrimentos individuais e coletivos.

Palavras-chave: Subjetivação. Candidatas a palavras-chave: Observatório psi-
canalítico, Intervenção psicanalítica, Sofrimento psíquico, Trauma social.

Abstract

The Febrapsi Psychoanalytic Observatory is a space for the elaboration of ideas 
about sociopolitical and institutional life, offering psychoanalysts’ answers to the 
demands of including new perspectives on the old problems of the encounter be-
tween the subjects in the polis. As a psychoanalytic device, it combines elements 
from the various fields of social knowledge, power relations and modes of subjec-
tification. An intervention model that, when put into action, is able to modify, to a 
certain extent, the personal psychic functioning, intragroup and intergroup, explo-
ring the said and the unspoken, through concepts originating from psychoanalysis 
itself. It is, therefore, a democratic movement , in which the Febrapsi community 
of psychoanalysts, by means of the word, generates  instituting processes , adopting 
new practices. Through the Observatory, psychoanalysis publicly interferes with 
the potential of the subjects to be  exposed to social, political and cultural events 
that produce individual and collective suffering.

Keyword: Subjectivation. Candidates to keywords: Psychoanalytic observatory, 
Psychoanalytic intervention, Psychological suffering, Social trauma.
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