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“Nós e Desdobramentos: Covid-19, mal-
estar, sofrimento e sintoma. 

  

Lázaro Tavares 

Psicanálise, saúde e contextualidade. 

 

O objetivo não é falar especificamente do coronavírus. Procuramos, 

através de leituras e pesquisas diversas à luz da psicanálise, bem 

como, de artigos publicados, trazer uma reflexão sobre este momento 

da atualidade frente ao Covid-19 e as manifestações do inconsciente, 

que podem ser consideradas, do ponto de vista individual, como 

coletivo.  Segundo a psicanalista Laura Martins, “este vírus, que é 

novidade até para a ciência, que pode infectar animais e pessoas, 

causando principalmente doenças respiratórias como gripes, resfriados 

e até pneumonias, cujos sintomas apresentam-se sob forma de febre, 

tosse, dificuldade para respirar, e pode evoluir para pneumonia e, em 

alguns casos, pode ser letal”. 

 

O que pretendemos fazer é um pensar, um dizer e desdizer sobre o 

mal-estar, sofrimento e sintoma nos viés da psicanálise. O objetivo é 

apresentar a noção de forma de vida como conceito útil para a 

recontextualização da diagnóstica psicanalítica. Não podemos permitir 

que a crise do coronavírus alcance a escala de uma nova configuração 

do mal-estar de uma forma de vida, pela negatividade que a constitui.  

Dunker, em “Mal-estar, sofrimento e sintoma releitura da diagnóstica 

lacaniana a partir do perspectivismo animista”, diz que: “Todo 

diagnóstico, seja ele formal ou informal, clínico ou crítico, disciplinar ou 

discursivo, reconhece, nomeia e sanciona formas de vidas entendidas 

como perspectiva provisória e montagem híbrida entre exigências de 
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linguagem, de desejo e de trabalho”. Esclarece que,  forma de vida, 

sendo “[...] entendida alternativamente como incapacidade do sujeito 

de reconhecer-se em sua própria história particular ou como dificuldade 

de estabelecer formas sociais universalmente compartilháveis. 

Alienação e fetichismo seriam duas figuras fundamentais de nomeação 

desse bloqueio da experiência”. Acrescenta, dizendo que: 

“[...]Definimos uma forma de vida tanto pela negatividade que a 

constitui como pelas formações de recomposição, unidade ou 

identidade que lhe são características. Contando com essas formações 

de retorno e com essas experiências de constituição é possível propor 

um diagnóstico social que inclua tanto formas de sintoma, como 

modalidades de sofrimento e de mal-estar”.  

 

Assim, justifica-se a utilidade clínica e crítica do conceito de forma de 

vida, pulsão de vida, princípio do prazer e sujeito do desejo, no sentido 

de realizarmos uma “redescrição de algumas oposições fundamentais 

da racionalidade diagnóstica psicanalítica: falta e excesso, produção e 

improdução, determinação e indeterminação” (Dunker) e, etc. O 

princípio do determinismo psíquico e a psicopatologia da vida cotidiana, 

principalmente com seus atos falhos, permeiam o cosmos da 

coletividade e de sua individualidade. A questão envolve controle e 

está relacionada ao sintoma e a sua pulsão (separar pulsão e 

necessidade, bem como, considerar o conceito de fracasso da 

instalação do circuito pulsional em certos casos): o momento 

emocional, pulsional - você e o seu emocional, sua ansiedade, seu 

pânico, sua depressão, seu mal-estar. Trata-se de uma questão, que 

com certeza, no olhar de Freud, sobre a psicopatologia da vida 

cotidiana, mesmo tratando-se de uma pandemia, envolve o conhecer-

se, o lidar com sua inibição, sintoma e angústia. 
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Pandemia, conforme nota da Coordenação do IBCP “é uma palavra 

impactante, ainda mais associada a um vírus novo. Causa pânico e 

fragiliza. E por isso neste momento trazer a razão para junto da 

emoção é fundamental pois esse movimento mantém o equilíbrio 

mental e preserva vidas, além disso há segmentos sociais, como as 

crianças, os idosos e convalescentes que dependem de um apoio 

consciente e coerente para garantir seu bem estar”. Logo, é 

fundamental que coloquemos em prática o que aprendemos a partir de 

nossa era anal (fase anal do desenvolvimento biopsicosexual): 

controle! Exercitar o controle e buscar a homeostase psíquica (fator 

econômico e sobretudo o papel do sistema homeostático e do princípio 

do prazer). “Devemos assumir o volante e dirigir em segurança, 

olhando o caminho a frente, o retrovisor, os espelhos laterais (nota da 

coordenação do IBCP”, e cuidar para não pormos o pé no acelerador 

de forma estressora e desesperadora. 

 

Assim, podemos acrescentar a ênfase dada pela psicanalista Laura 

Martins: “A Psicanálise tem contribuído, cada vez mais, para que haja a 

elaboração de conteúdos internos que auxiliam na construção de 

indivíduos autônomos e responsáveis. Com o tratamento analítico, há a 

possibilidade de escolher de forma consciente. E, isto inclui tanto a 

escolha da prevenção a qualquer vírus físico como também a 

prudência na disseminação de outro vírus, o mental”. 

 

No dizer de Cristian Dunker, “é hora de arrumar a casa”. Isso é Saúde 

mental. “Em tempos de isolamento, as pessoas devem estar abertas 

para ouvir as angústias e temores do outro”, afirma Dunker. 

 

Covid-19 ou vírus mental? 
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As pessoas estão se desesperando devido ao momento. O que pode 

ser disseminado é a síndrome de pânico por causa do coronavirus. Se 

alguém sente febre, entra-se em desespero. Em outro momento, esse 

desespero não seria vivenciado. Logo, é hora de exercer o controle.  

 

As informações que não param de chegar sobre o novo coronavírus e a 

incerteza sobre o futuro causam ansiedade e angústia em muitas 

pessoas. É fundamental manter a normalidade, não se isolar 

emocionalmente. Evitar que o coronavírus não ative a produção de 

depressivos. Precisamos estar atentos, pois, diferente do senso 

comum de que depressão é apenas tristeza, esta doença se 

caracteriza por um desequilíbrio nos neurotransmissores (serotonina, 

dopamina e noradrenalina) – mensageiros químicos em nosso cérebro 

responsáveis por nossas emoções, incluindo as sensações de bem-

estar, prazer, disposição e serenidade. Os níveis baixos de 

neurotransmissores afetam também a percepção da dor. Lembrando 

que a possibilidade da dor é experimentada por aquele que, neste 

momento, se tornou o sujeito da pulsão. 

 

Existe uma certa confusão entre o psiquismo e o corpo biológico. Freud 

sempre procurou situar a relação da mente com o corpo. A construção 

da depressão não se dá na mente, mas está conectada a ela através 

de uma rede de significantes muito bem elaborados no psiquismo. 

Quando não damos conta em análise de compreender estes 

significantes e o corpo físico encontra-se em sofrimento procuramos a 

ajuda de medicamentos, e é muito importante, mas também, em muitas 

situações, é possível viver sem eles. Precisamos evitar que com a 
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pandemia do Covid-19 haja uma paralisia da vida, o que realimenta a 

depressão. 

 

Volto a citar Dunken: “É hora de arrumar a casa. De vez em quando a 

gente precisa descer aquelas caixas do armário, tirar o pó do cobertor” 

disse ele, metaforicamente, uma vez que para combater a ansiedade e 

os riscos de depressão por conta do isolamento em função da 

pandemia de coronavírus, é importante criar práticas saudáveis, que 

estimulem o corpo e a mente. 

 

Dunker diz que, em situações como essas, as pessoas tendem a ter 

dois tipos de comportamento. Ou tentam negar a realidade, fugindo 

para um mundo de fantasias, ou se projetam na realidade, se expondo 

excessivamente aos fatos apresentados pelo noticiário. São reações 

normais, assim como também é o medo, e não devem ser 

menosprezadas.  

 

Use a ansiedade a seu favor. Ocupe o seu tempo e preocupe-se 

menos. E não se esqueça que as chances de viver são bem maiores 

do que as de morrer, e que o estresse baixa a imunidade. O 

fortalecimento interno, que vem através do autoconhecimento, é chave 

mestra para que haja o discernimento na vida das pessoas. O contato 

consigo mesmo pode despertar a consciência necessária para se viver 

em um mundo tão globalizado e cheio de informações e possibilidades.  

 

Não sejamos hipocondríacos! Quarentena não é solidão, não é coisa 

infernal! O que torna seu corpo, literalmente, um corpo estranho e um 

inimigo íntimo a ser severamente vigiado. Por isso, usa-se o termo 

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/03/unicamp-cria-rede-de-combate-as-fake-news-sobre-coronavirus/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/12/dunker-governo-bolsonaro-abala-nossa-capacidade-de-sonhar/
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isolamento social para caracterizar uma ação consciente visando o seu 

bem-estar e a erradicação desta pandemia. 

 

Concluo, desdobrando nós, no sentido de mostrar que “tempos de 

incerteza e indeterminação são muito bons para revermos nossa 

arrogância e nossa expectativa de controle sobre a realidade. É 

possível que com calma e circunstância o coronavírus faça com que 

nós deixemos nossa coroa narcísica de lado e nos tornemos mais 

humildes diante de forças mais poderosas da natureza”, afirma Dunker.  

 

A psicanálise não mudou, porém avançou, tentando construir as 

estruturas que condicionariam os diversos sintomas. Para a 

psicanálise, o que revelaria a estrutura do Sujeito, seria a defesa frente 

angústia. Ou seja, frente ao sintoma que o Sujeito apresenta. Deve-se 

acrescentar a posição que ele assume frente ao seu sintoma, o que é 

feito a partir do seu dizer e não dos seus ditos. Isto leva o sujeito a 

estar preparado para enfrentar uma epidemia ou pandemia sem deixar-

se ser dominar pela mesma. 

 

A psicanálise é ética. Não há clínica sem ética. À ética da psicanálise 

pode-se acrescentar uma ética do desejo, que não é uma ética da 

liberação do desejo, mas de sua resolução, o que, devido a 

incompatibilidade do desejo e da palavra, coloca o problema do "bem-

dizer". O coronavírus será derrotado, não podemos deixar que ele 

derrote o nosso psiquismo, que nos leve a entrar nessa crise de não 

enxergar mais o sentido ou propósito da vida, se transformando em um 

vírus mental.  

 

Procure um analista e não desista de acreditar em você! 
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