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RESUMO 

Considerando o aumento no número de pessoas que se veem obrigadas a deixar suas 

casas devido a guerras ou perseguições, objetiva-se conhecer a percepção dos 

terapeutas a respeito das fontes de sofrimento emocional decorrentes do processo de 

exílio do país de origem e recepção no país de destino a partir das narrativas de seus 

pacientes. Foram realizadas três entrevistas semi-estruturadas com psicanalistas que 

trabalham com esta população há, no mínimo, cinco anos. A análise dos dados 

sugeriu que o trabalho com exilados demanda um manejo específico, como a 

necessidade de ampliar a competência cultural do psicanalista, do conhecimento dos 

direitos dos exilados e da sua realidade, demandando articulação da escuta com as 

orientações de caráter mais objetivos, facilitando também o contato com centros 

multidisciplinares que forneçam cuidado plural a essa população, além de adaptar o 

setting para a presença do tradutor, e, adaptar-se a transferência e contra-

transferência a três. Por se tratar de pesquisa qualitativa, os resultados encontrados 

não se prestam à generalização. Neste sentido, sugere-se novas pesquisas a respeito 

do tema. 

1. INTRODUÇÃO 

O número de pessoas forçadas a deixar suas casas devido a guerras ou 

perseguições vem crescendo. O Brasil, se consolida como destino de imigrantes em 

busca de sobrevivência longe de seu país de origem. Já estima-se, de acordo com o 

Comitê Nacional para Refugiados -, que haja quase 9 mil refugiados de 79 

nacionalidades diferentes vivendo em solo brasileiro (CONRAE, 2017). Ao pensar no 

sofrimento que essas pessoas enfrentam e nas dificuldades que podem surgir em seu 

processo de adaptação, faz-se necessário refletir a respeito da escuta terapêutica, a 

partir do referencial psicanalítico como forma de auxílio aos refugiados, na tentativa 

de facilitar o processo de adaptação em um novo país.  

A violência estatal se expressa na desigualdade de distribuição do poder na 

discriminação e na injustiça. Ela não se define necessariamente como um processo 

deliberado, e pode revelar-se também pela ausência de proteção e garantia de direitos 

e necessidades, desembocando na impossibilidade de manutenção da própria vida 

dos cidadãos (ROQUE, 2016). Nesses casos, os direitos humanos, tal como o direito 

à vida, a liberdade e a segurança pessoal são desconsiderados e pode-se chegar ao 

extremo de não se prover as condições mínimas de sobrevivência à população 



(DUDH, 1948). Se assim for, em meio a uma realidade extrema muitos cidadãos se 

veem obrigados a migrar. Assim como afirmou Freud (1915, apud KOLTAI, 2013), a 

perda da pátria corresponde à perda de um ser querido, exigindo assim um trabalho 

de luto. 

Além do trabalho do luto pelo país de origem, a recepção no país de destino 

também se torna uma preocupação na vida do exilado. A forma como será recebido, 

poderá dificultar seu processo de adaptação. Muitas vezes os exilados desconhecem 

as legislações que regem o país de destino e os direitos que poderiam garantir 

condições de vida digna. Esse processo pode se mostrar como um doloroso processo 

incompatível com suas expectativas de acolhimento. A escuta terapêutica como 

ferramenta do dispositivo clínico denota uma das possíveis estratégias de auxílio no 

processo de adaptação, assim como um suporte emocional para os exilados. A 

possibilidade de um trabalho terapêutico, onde se pode falar e ser escutado sobre as 

perdas e possíveis traumas sofridos e ao mesmo tempo conhecer e habituar-se à nova 

cultura e realidade, pode auxiliar a lidar com as dores e a vulnerabilidade que o exilado 

enfrenta, além de auxiliar na promoção de seu bem estar físico e emocional. 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral residiu em conhecer e analisar a percepção dos terapeutas a 

respeito das fontes de sofrimento emocional decorrentes do processo de exílio do país 

de origem e recepção no país de destino de acordo com as narrativas de seus 

pacientes. Os objetivos específicos, consistiram em conhecer as especificidades da 

clínica psicanalítica com exilados; conhecer as diferentes estratégias de intervenção 

diante do sofrimento dos exilados; analisar o conhecimento dos terapeutas a respeito 

dos direitos, deveres e diferentes equipamentos de apoio aos exilados.  

3. METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa de caráter qualitativo, pois segundo Maria Cecília Minayo 

(2001), a abordagem qualitativa responde questões muito particulares, se 

preocupando com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

correspondendo a um espaço mais profundo das relações e dos fenômenos. Um dos 

importantes instrumentos de investigação qualitativa é a entrevista, pois a partir dela 

é possível considerar aspectos do contexto social e valores dos sujeitos estudados. 

Neste sentido, foi utilizado um roteiro para a elaboração de uma entrevista semi-

estruturada. Essa modalidade embora flexível, destaca os pontos de fundamental 



importância a serem contemplados em consonância com os objetivos da pesquisa. 

Por outro lado, a flexibilidade possibilitou não só uma rápida adaptação da dupla 

pesquisador-entrevistado diante dos temas destacados como também permite que 

outros possíveis temas relevantes fossem revelados.  

A amostra foi composta por conveniência, após a apresentação da Carta de 

Informação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos 

colaboradores. Foram entrevistados três psicanalistas que trabalham, há no mínimo, 

cinco anos, com pacientes que sofreram processo de exílio. O registro da entrevista 

foi feito por meio de gravação para que esta pudesse ser posteriormente transcrita de 

forma fidedigna. Os possíveis benefícios aos participantes residiram na possibilidade 

dos terapeutas refletirem de forma crítica a respeito de sua prática e, julgando 

pertinente, elaborar novas estratégias de intervenção. Vale destacar, que os exilados 

também puderam ser beneficiados, ainda que de forma indireta, na medida em que 

seus terapeutas se viram diante de uma oportunidade de aprofundar seus 

conhecimentos naquilo que toca às estratégias para a promoção de saúde e inserção 

social de seus pacientes. A análise dos dados foi elaborada através da análise de 

conteúdo, ou seja, uma interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação 

às informações obtidas. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O primeiro aspecto destacado no Roteiro de Entrevista elaborado foi conhecer 

as especificidades da clínica psicanalítica com exilados. Segundo E1, trabalhar com 

o setting analítico clássico, com sala fechada e hora marcada, não tem êxito, uma vez 

que os exilados não dão continuidade ao processo. Por isso, é preferível os 

atendimentos nos corredores das instituições que prestam diferentes tipos de 

atendimentos e orientações a esse público. Assim, os exilados procuram os 

terapeutas para conversar e se interessam por quem são, “começa uma conversa e 

de repente aquilo vira um atendimento” (E1). E1 ainda ressalta a importância de 

“sessões que se fecham em si” (E1), considerando a instabilidade que esses exilados 

muitas vezes apresentam, impossibilitando dar continuidade ao processo por mais de 

uma sessão. Já E2 destaca a presença do tradutor como uma das especificidades 

dessa clínica, segundo ela, “o tradutor é alguém que se aprende a conviver e a 

valorizar muito” (E2), pois sem ele o trabalho não poderia ser realizado. E2 ainda 

acrescenta que se o tradutor for bem treinado e bem escolhido, “ele se torna a voz do 



terapeuta e a voz do paciente, criando um vínculo muito grande” (E2). Ainda de acordo 

com a entrevistada, é preciso ter confiança no tradutor, formando assim um grupo, 

uma unidade, que cria um vínculo grande entre o terapeuta, o tradutor e o paciente. 

Essa ideia é também afirmada por E3, reforçando que quando funciona bem, “o 

interprete faz a voz do pré-consciente do paciente” (E3).  

Porém, E3 também apresenta as complicações que essa relação pode trazer. 

Por muitas vezes pertencerem a mesma comunidade, o interprete e o paciente podem 

se conhecer, o que dificulta a fala deste que pode ter medo de se expor. Segundo E3 

é importante também que o tradutor se mantenha em seu lugar de interprete e não de 

mediador cultural, tentando assim, intervir em conflitos. Por isso, E3 ressalta que 

outros recursos, além do interprete, são válidos. Se possível usar outras línguas ou 

até ferramentas como Google Tradutor, segundo ele isso é uma forma de ampliar o 

laço terapêutico, “porque bem rapidamente os pacientes percebem que o terapeuta é 

alguém que quer acompanha-los e ajuda-los no que podem e não é alguém que está 

numa posição de saber tudo” (E3). Para E2 o laço terapêutico também vai além da 

fala, “o paciente percebe no seu jeito, no seu gesto, no seu olhar, no seu tom de voz 

alguém que quer ajuda-lo” (E2). 

Ao considerar as diferentes estratégias de intervenção diante do sofrimento dos 

exilados, E2 traz a questão do trauma como a mais urgente, sendo necessário ajuda-

los na elaboração de tudo que foi vivido no exilio. Para isso, E2 utiliza técnicas de 

relaxamento, respiração e a higiene do sono. “A ideia do trabalho é um atendimento 

agudo, emergencial, a ideia não é fazer uma análise a longo prazo e sim atender 

naquele momento do trauma recente para evitar que aquilo se torne um transtorno 

pós traumático no futuro” (E2). Considerando o exílio como uma condição social, E1 

traz a importância de se trabalhar em rede. Para isso, oferece-se um amparo social 

para que os exilados consigam estabelecer boas relações com as pessoas. “Todo o 

manejo é para que se estabeleça uma boa transferência entre o paciente e os 

profissionais, um amparo mínimo para que aquela pessoa possa se relacionar” (E1). 

Ao pensar na cautela necessária na clínica com exilados, E3 alerta sobre o risco de 

preencher lacunas da vivência do paciente com estereótipos, “esquecendo que cada 

paciente tem sua subjetividade e acabar o confundindo com a sua cultura” (E3). Além 

disso, E3 traz a importância da adaptação e da revisão dos conceitos pré-

estabelecidos, como por exemplo a psicopatologia, “cada sofrimento é um ponto de 



singularidade, e as vezes esse sofrimento é humanamente necessário e não 

patológico” (E3).  

O terceiro aspecto destacado no Roteiro de Entrevistas elaborado foi analisar 

o conhecimento dos terapeutas a respeito dos direitos, deveres e diferentes 

equipamentos de apoio aos exilados. E1 destaca que antes da criação de centros de 

referência como o CRAI, os exilados que vinham para o Brasil ficavam em centros 

com pessoas em situação de vulnerabilidade social. “É diferente trabalhar com 

população de rua e migrantes, eles têm especificidades muito particulares” (E1). Por 

isso E1 ressalta a importância de centros como o CRAI, que oferecem abrigo, 

alimentação e higiene por 24 horas, além de contar com apoio jurídico, psicológico e 

oficinas. Porém, E1 também ressalta que por conta da precariedade do serviço 

público, esses auxílios aos exilados acabam ficando à mercê de ONGS, serviços 

voluntários e Igrejas. “Isso pode complicar a situação, porque muitas vezes essas 

pessoas querem ajudar, mas não sabem como fazer” (E1). E3 ainda ressalta que para 

que um país seja realmente considerado pela ONU um estado nação, ele precisa 

responder a seus deveres enquanto um estado que governa seres humanos, sendo o 

dever de acolhimento a estrangeiros e refugiados fundamental. Além disso, E3 

também destaca o aspecto simbólico das políticas públicas para essa população, o 

confronto com as diferenças. “Ao pensar nas diferenças com quem está chegando ao 

país, quem está precisando, é preciso pensar e administrar as próprias diferenças da 

população dentro desse mesmo país” (E3). 

5. RESULTADOS 

Ao considerar as diferentes estratégias de intervenção diante do sofrimento dos 

exilados, Miriam Debieux Rosa (2012), destaca a dor e a humilhação que os exilados 

são expostos, trazendo questões sobre a ética e culpa que esta população sente a 

respeito do destino dos seus familiares. Estas situações geram angústia frente à perda 

de laços afetivos fundamentais à segurança subjetiva, muitas vezes relacionada à 

culpa (Debieux, 2012, p.71). Sendo assim, crises de angústia, desejo de morte e 

tentativas de suicídio são comuns nos exilados, demandando intervenções urgentes. 

Para a autora, o manejo clínico deverá ser direcionado em busca de relançar o sujeito 

em sua trajetória. E2 concorda com a autora, “do ponto de vista da saúde mental, 

primeiramente é preciso lidar com o trauma, que é a questão mais urgente” (E2). E2 

ressalta que alguns pacientes conseguem se beneficiar da clínica apenas elaborando 



o trauma vivido, sendo este aspecto suficiente para conseguirem retomar a vida. Para 

Debieux (2012) uma direção possível de tratamento é transformar o trauma em 

experiência compartilhada e, na construção da posição de testemunha, considerar o 

exilado como um transmissor da cultura, sendo a oferta de escuta um meio do 

analisando entrar em contato novamente com o traumático, promovendo a circulação 

e elaboração dos afetos.  

Debieux (2012) ressalta ainda a importância de “sintomatizar” o silêncio de 

muitos exilados, ou seja, entender porque esse aparece e qual sua função na vida do 

paciente. Há um tempo subjetivo no qual o trauma toma conta de toda possibilidade 

de apropriação subjetiva, encontrando como resposta a repetição do silêncio, a 

perpetuação da angústia ou o impedimento de processos subjetivos do luto (Debieux, 

Berta, Carignato, Alencar, 2009). Para Debieux (2012) são necessárias intervenções 

que localizem o exilado e dê valor e sentido à sua experiência de dor. Além de situar 

o sujeito e seu lugar de fala, é preciso também assistir essa fala, uma vez que há certa 

submissão no campo das palavras dos exilados, o que gera um empobrecimento na 

relação com o outro (Debieux, 2018, Comunicação pessoal). E1, em concordância 

com a psicanalista, também evidencia a necessidade de manejar o silenciamento que 

os exilados estão inseridos para assim oferecer-lhes um amparo social, possibilitando 

uma melhor relação com as pessoas. Para E1, “todo o manejo é para que se 

estabeleça uma boa transferência entre um e outro, que se estabeleça um amparo 

mínimo para aquela pessoa poder se relacionar” (E1). 

Considerando o amparo social citado por E1, é importante ressaltar que ao lidar 

com pessoas que sofreram o processo de exílio é inevitável deparar-se com as 

necessidades básicas que essa população padece, sendo necessário oferecer uma 

forma plural de cuidados médicos, jurídicos e assistenciais. Essas necessidades não 

devem ser ignoradas na escuta clínica, portanto, o papel do psicanalista é articular 

sua escuta com as orientações de caráter mais objetivos, como a retirada de 

documentos, indicações de instituições que auxiliam na aquisição de direitos, moradia, 

trabalho, entre outros. No caso dos entrevistados, estes aspectos não foram 

mencionados de forma direta, possivelmente por conta do contexto em que estes 

realizam seus atendimentos, a saber, centros de acolhida multidisciplinares que 

ofertam os cuidados e serviços necessários para a promoção de inserção cultural e 

social dos exilados.O oferecimento de serviços representa um importante aspecto 



diretamente relacionado ao processo de inserção cultural. Outro aspecto importante 

deste processo e diretamente relacionado à construção e especificidades do setting 

analítico com exilados reside na compreensão- e conhecimento- que o profissional 

deve ter, ou obter a respeito do contexto cultural de origem de seu analisando. Dito 

de outro modo, ao pensar em uma clínica psicanalítica com exilados é necessário 

pensar também em uma escuta cuidadosa sobre a política, a língua, a cultura e as 

experiências trazidas pelo exílio (Carignato, 2013).  

O psicólogo que atua neste contexto deve ter o que o psicanalista Luis Claudio 

Figueiredo (1996) define como uma “competência cultural”, ou seja, se ele pouco 

conhece a realidade cultural do exilado estará “surdo” para vários fenômenos culturais 

de seu analisando. Esse aspecto fica claro na fala de E2: “Por exemplo, para mim 

pegava muito a questão da poligamia, ver os homens casando-se com várias 

mulheres. Mas você tem que entender que naquele contexto a poligamia faz todo 

sentido, tem muitas mulheres e poucos homens. Os homens vão para as guerras e 

morrem, em certas sociedades se uma mulher está desacompanhada de um homem 

ela não está protegida, então essa é uma forma de garantir que as mulheres tenham 

um apoio. Estando em um contexto feminista isso é bem difícil de aceitar, mas no 

contexto que eles vivem é o que faz sentido para aquelas mulheres” (E2). 

Ao refletir ainda a respeito das especificidades da clínica com exilados, um 

ponto importante destacado pelos entrevistados foi a presença do tradutor no setting 

analítico. Trata-se de um aspecto pouco debatido na literatura pertinente ao tema, 

porém, ao se pensar a relação transferencial com a presença de um terceiro envolvido, 

surgem questionamentos importantes. A transferência e contra-transferência neste 

cenário ocorre além da dupla terapeuta e paciente, ou seja, é preciso considerar a 

relação paciente e tradutor, assim como tradutor e terapeuta. “O tradutor é alguém 

que aprendemos a conviver e valorizar muito, sem ele não conseguiríamos trabalhar, 

ele se torna sua voz e a voz do paciente, se cria um vínculo muito grande” (E2). E2 

também ressalta a importância da confiança na figura do tradutor em seu trabalho.  

Para E1, a presença do tradutor é como uma técnica de intervenção, “pensando 

em termos mais metapsicológicos, quando funciona bem, o intérprete faz as vozes do 

pré-consciente desse paciente” (E1). A fala do paciente passa pelas associações do 

tradutor, um está ligado ao outro. “É quase como se as falas do paciente saíssem da 

boca do tradutor, como um cabo de telefone, as vezes você até esquece que há um 



terceiro ali” (E1). Porém há a preocupação de que se mantenha o mesmo tradutor 

durante as sessões com o mesmo exilado, o que nem sempre é possível, segundo 

E1. Quando ocorre a troca de intérprete há também a ruptura no enquadre terapêutico, 

que para E1, pode ser positiva ou negativa dependendo do setting. A elaboração da 

transferência e da escuta nesses casos permite que os exilados recuperem e usem 

seus recursos simbólicos, permitindo que eles se expressem de diferentes formas que 

não sejam por meio de sintomas psíquicos e somáticos (Carignato, 2013).  

A questão do tradutor levanta ainda outros pontos importantes. A tradução não 

é simplesmente transferir palavras de uma língua para outra, a cultura dos povos que 

falam a língua em questão fica implícita. Portanto, não basta transferir significantes de 

uma fala para a outra, é preciso transferir todo o significado cultural latente na 

expressão em questão, o que nem sempre é possível. Daí surge a máxima “tradução 

é traição”. Em relação a clínica psicanalítica com exilados, é preciso pensar como 

esses ruídos aparecem. E2 ressalta novamente a importância de confiar no tradutor e 

em seu trabalho, “às vezes o paciente fala uma frase enorme que é traduzida por uma 

palavra apenas, precisa ter muita confiança” (E2). Já que não há o domínio lingüístico, 

o critério de julgamento de bom ou mal tradutor parece se resumir ao caráter 

transferencial. A confiança deriva da transferência positiva entre o tradutor e o analista 

e é um deslocamento de afeto entre essas duas figuras. Essa transferência positiva 

se constitui de sentimentos amigáveis e ternos que permitem que o paciente fale mais 

facilmente sobre suas angústias e favorece o processo de elaboração no setting 

terapêutico.  

O tradutor pode exercer a função de facilitador da comunicação entre o 

terapeuta e o paciente, sendo assim, essa figura pode ser interpretada como o objeto 

transicional descrito por Winnicott (1951). Enquanto o objeto transicional é um 

mediador entre mãe e filho, o primeiro objeto não-eu, que possibilitará a transição do 

mundo interno para o mundo externo, acredito ser possível defender o argumento que 

o tradutor possa realizar essa mesma mediação no setting analítico. O objeto 

transicional auxilia a criança a experimentar e lidar com afeto e situações entre seu 

mundo interno e externo, possibilitando que ela vá demarcando seus próprios limites 

mentais em relação ao ambiente. O tradutor, quando inserido numa dinâmica 

transferencial positiva, poderá proporcionar as confiança e segurança necessárias 

para que o paciente se desenvolva, ou seja, compartilhe suas angústias, seus medos 



e suas dores, possibilitando também a elaboração de seus afetos. O paciente enxerga 

na figura do tradutor alguém que o escuta e compreende, ajudando-o na comunicação 

com o analista.  

Na prática clínica com exilados, é na dor da angústia que surge a necessidade 

de falar e compartilhar. A utilização da escuta, com o auxílio do tradutor, representa 

uma tentativa de servir de amparo e valorizar o exilado como sujeito que busca e é 

capaz de se desenvolver. É uma estratégia de comunicação essencial para a 

compreensão do outro, pois é uma atitude positiva de calor, interesse e respeito sendo 

assim, terapêutica (Mesquita; Carvalho, 2014). A escuta se alicerça em realmente 

compreender o discurso e os sentimentos daquele que fala, podendo minimizar as 

angústias e diminuir o sofrimento. Isso é possível uma vez que o exilado ouve aquilo 

que está expressando, possibilitando uma autorreflexão. Escutar significa reconhecer 

o sofrimento do paciente, pois assume-se que há algo para ser ouvido, oferecendo a 

este a oportunidade de falar e expressar-se. O trabalho terapêutico é no sentido de 

criar condições para que o próprio paciente compreenda sua história e exerça sua 

capacidade de decisão e autonomia.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do trabalho realizado pode-se defender o argumento que a clínica 

psicanalítica com exilados é uma das possíveis estratégias de auxílio a essa 

população, oferecendo suporte emocional e promovendo seu bem estar. Nessa clínica 

abre-se um espaço no qual o migrante ganha voz e é escutado, possibilitando a 

circulação dos afetos e a elaboração do que foi vivido, podendo auxiliar o trauma, 

minimizar as angústias, a culpa e o sofrimento.  

Esta clínica se difere da clínica psicanalítica “clássica” principalmente pela 

presença de um terceiro, o tradutor, que muitas vezes se faz necessário. Ele é quem 

permite a comunicação entre psicanalista e analisando, sendo a voz que facilita a 

interação de ambos. O tradutor pode ser entendido como um objeto transicional 

(WINNICOTT,1951), podendo proporcionar a confiança e segurança necessária para 

que o paciente compartilhe suas angústias em um setting digno de confiança. Além 

disso, merece destaque o fato de que a dinâmica transferencial também circula por 

três diferentes polos, neste sentido, é preciso analisar as projeções e introjeções 

destes três personagens que compõem a clínica. Outro aspecto importante dessa 

clínica é a compreensão que o psicanalista deve ter a respeito do contexto cultural de 



origem de seu analisando, ou seja, é preciso uma escuta cuidadosa sobre a política, 

a língua, a cultura e as experiências trazidas pelo exílio. É necessário também a 

articulação com orientações de caráter mais objetivos, uma vez que, o analisando 

muitas vezes necessita de uma forma plural de cuidados que vão além do suporte 

emocional. Assim, constata-se a importância dos centros multidisciplinares de apoio 

aos exilados, que oferecem os diversos cuidados necessários.  
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