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A  Pandemia  de  coronavírus  traz  para  nós  as  marcas  de
experiências dolorosas profundas: a ameaça sobre a continuidade de
nossa existência nos chega não apenas pelo risco de doença e morte
pelo  vírus  em si,  mas pela  perda do  contatos  sustentadores  mais
diretos entre as pessoas, em função do necessário isolamento social.
As análises são online, e se por um lado apontam para uma prática
psicanalítica  ainda  possível,  a  falta  do  contato  presencial  com os
pacientes nos faz sentir a precariedade também em nosso trabalho . 

Ao mesmo tempo todo esse potencial traumático que sentimos
não  pode  ser  separado  do  contexto  neoliberal  que  esvaziou
paulatinamente as proteções sociais. Assim a ameaça do vírus e do
isolamento social encontra, muitas vezes, sociedades como a nossa,
já profundamente adoecidas pela perda de suportes estáveis e pela
defesa  do  ideal  de  autonomia  total  do  sujeito,  por  governantes
fanáticos. 

O desafio atual  para o  analista  é  não perder  contato com a
dimensão potencialmente traumática da experiência que pode atingir
seus pacientes, seus parceiros sociais , ou a ele próprio. Sobre isso,
algumas  reflexões  de  Stolorow,  expoente  da  teoria  da
intersubjetividade, podem ser usadas para refletir sobre as defesas
que podemos acionar contra o pleno reconhecimento do traumático.
Ele enfatiza o quanto a experiência da própria existência não pode
acontecer  fora  de  contextos  intersubjetivos  sustentadores  que
respondam às necessidades afetivas do sujeito,não só na infância ,
mas por toda a vida. Com isso, aponta para o risco sempre presente
da  falta  dessas  condições  sustentadoras,  e  para  as  defesas  que
acionamos,  especialmente  nas  sociedades  modernas,contra  esse
risco , e que compõem o chamado“ mito da mente isolada”.

Como  alternativa  a  esse  mito  de  autonomia  proponho  uma
apropriação das teorias de Winnicott , Kohut e do próprio Stolorow
para pensarmos as necessidades afetivas do self que precisam ser
atendidas não apenas pela família durante a infância, mas ao longo
de toda a vida, pelos contextos intersubjetivos e sociais. Uma dessas
necessidades  seria  justamente  o  compartilhamento  da
vulnerabilidade traumática do indivíduo com um outro que reconheça
em si  próprio  semelhante  vulnerabilidade  -  compartilhamento  que
pode ser hoje fundamental nos tempos difíceis de pandemia .


