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Entrevista com Taciana Mafra 

 Taciana de Melo Mafra - Psicanalista, membro fundadora do Toro de Psicanálise em 

Maceió, editora da Revista Antígona, autora dos livros “Um Percurso em Psicanálise com Lacan”, 

“A Estrutura na Obra Lacaniana” e “A Transferência”, a ser lançado brevemente pela Editora 

Companhia de Freud.  

 

 Na sua opinião, como se dá  a formação de um psicanalista? 

T.M.  A Psicanálise, conquanto tenha como objeto de investigação o inconsciente, está 

imediatamente referida à Lei que funda o simbólico, portanto, o humano. Certamente, é por essa 

razão que sua prática consegue sustentar-se numa atopia, sem que isso a conduza a um 

distanciamento da Lei que rege a cultura. Em cem anos de história, a Psicanálise caminhou na 

direção oposta ao afrouxamento dos princípios fundamentais que regem sua prática. Temos, hoje, a 

mais rigorosa explicitação daquilo que regulamenta a Formação de um analista, apontada desde 

Freud e articulada por Lacan. Um analista é algo que se funda em uma análise. Com Lacan nos foi 

possível estabelecer um certo conjunto operatório que demonstra o que é a Formação. Se, com 

Freud, a formação foi circunscrita para instalar e garantir a Psicanálise na cultura, com Lacan fica 

posta a questão da Formação, a partir do avatar do conceito de DESEJO. Estabelecidos 

epistemicamente os conceitos de desejo, de objeto a, do RSI, relançam-se os elementos para 

formular o estatuto da análise e, logo, da Formação do analista. Lacan vai fazer isso à medida que 

situa o inconsciente estruturado como linguagem. 

A instituição de Psicanálise é um lugar onde se faz possível estabelecer um pilar da 

formação do analista, porque se é patente que um analista só se funda numa análise, não é 

igualmente verdadeiro que um analista aconteça apenas com o advento da análise. É preciso que um 

analista também articule teoricamente esse saber constituído numa análise para daí circunscrever os 

elementos de sua função e de sua intervenção. Nesse sentido, a instituição pode de diversas 

maneiras estabelecer o terreno para o trabalho científico. Além disso, a supervisão é outro termo 

fundamental do tripé da Formação, no qual a transferência articula a escuta da clínica pela via de 

um endereçamento que confere saber a um Outro suposto conhecedor das operações da clínica da 

Psicanálise. 

Aí se encontram os três pilares da Formação do analista, a análise, os estudos e a 

supervisão, considerando que o que faz a trança borromeana dos três é o que se produz como efeito, 

na análise, daquilo a que Lacan chamou de “a única Formação que existe”: as Formações do 

inconsciente. 
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A formação do analista poderia seguir um modelo universitário, acadêmico, como, por 

exemplo, cumprir um certo número de módulos em um tempo pré-fixado? 

T.M. – De maneira nenhuma. Eu sempre penso que, ao contrário de uma formação que vai 

se montando com o acúmulo de créditos, como na experiência acadêmica, a formação do analista se 

constitui a partir da articulação de uma dívida simbólica. A construção da função de analista é 

realizada numa extrema solidão, por meio do encontro com o que há de mais íntimo e devassado, a 

falta radical do humano. De modo que, para cada analisante, está posta a exigência de produzir um 

texto singular sobre os efeitos dessa falta, de onde pode advir a urdidura de um lugar, o de analista, 

que, ao contrário de ser uma qualificação aprendida, mensurável, modulável em um tempo 

determinado, é o saber fazer com a falta, com o sintoma, com o mais precário de si mesmo, com o 

fantasma que conduziu a análise, ao longo de um tempo que obedece a uma lógica própria. Isso 

nenhum mestre pode ensinar, nenhum analista pode transmitir, nenhum didata pode garantir, 

nenhuma instituição pode diplomar. 

 

Qual o papel de uma instituição psicanalítica? 

T. M. – A instituição monta um exercício da partilha entre pares, um campo de 

convergência para o testemunho de uma prática. Mas, a meu ver, e isso acho que Lacan nos 

ensinou, não é uma instituição que produz um analista, não é uma instituição que garante que 

alguém é analista. Uma instituição oferece a possibilidade para a formulação de um terreno onde os 

analistas irão comutar, trocar a experiência de suas clínicas e de suas produções teóricas. Um lugar 

para ampliar as questões e os estudos do texto psicanalítico, fazendo a leitura na diferença, 

sublinhando o estilo. 

Se formos pensar, do ponto de vista da história da Psicanálise, nos primórdios, ficou 

reservada à instituição a tarefa de formar o analista. A IPA estatuiu que ao final de uma série de 

tarefas burocráticas, instituídas e estabelecidas, incluindo aí a análise, garantiria, enfim, a alguém a 

condição de analista. Acho que com Lacan essas coisas se recolocaram e o lugar da instituição 

passou a ficar muito claro, ultrapassando os equívocos. Mas, como é que Freud, estando presente na 

fundação dos primeiros estatutos da IPA, na Alemanha, deixou que isso acontecesse?  Quem lê a 

obra de Freud, quem lê a autobiografia de Freud, as conversas nas correspondências, entende 

imediatamente que ele tinha uma visão muito além do seu tempo, de modo que sua preocupação 

naquele momento era a de estabelecer uma circunscrição para a Psicanálise, alguma coisa que 

definisse um certo campo que, paradoxalmente, era o campo de uma clínica, da fundação de uma 

clínica, e que fazia, a partir de suas proposições, um corte muito preciso, fundador de um novo 

campo do saber, uma nova ciência, como ele chamava. Assim estabeleceu a clínica do inconsciente. 
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Mas será Lacan quem vai articular e demonstrar os elementos dessa prática, que até então careciam 

de um dispositivo epistêmico. Por esse caminho encontra os termos para colocar claramente o que 

deve ser uma instituição de Psicanálise. Se ela não é mais o lugar de produzir o analista, Lacan dirá 

que o analista acontece nesta dimensão da análise, e então é preciso pensar que é o analista quem 

produz a instituição, para produzir a Psicanálise. Isso foi alguma coisa ressaltada por Freud todo o 

tempo e ratificada por Lacan, de modo que, a cada dia, é preciso que cada analista se comprometa a 

indagar-se, fazendo de suas questões o trilho para ampliar a transmissão da Psicanálise.  

 

 Na proposição de 9 de outubro de 1967, sobre o psicanalista da escola, Lacan disse: 

“Primeiro, em princípio, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, este princípio está escrito nos 

textos originais da Escola e decide sua posição”. Qual a sua opinião a respeito dessa frase? 

T. M. – É preciso pensar que quando Lacan diz isso, ele diz: um analista só se autoriza de si 

mesmo. Não é que o analista egoicamente se autorize, porque este “si mesmo”, contido nessa frase, 

é alguma coisa que remete ao campo do sujeito do inconsciente, campo que, na análise,  é radical 

exigência de articulação. Eu acho que essa frase de Lacan é uma das coisas preciosas que ele legou 

aos analistas, na qual aponta com toda precisão o campo absolutamente singular de uma análise. 

Mas é preciso evitar o equívoco de pensar que essa dimensão do autorizar-se de si mesmo seja 

alguma coisa que qualquer um possa dizer a qualquer hora: eu sou analista! É preciso entender que 

essa questão de ocupar a função do analista não é uma questão de ser.  

A Psicanálise vai nos demonstrar o quanto o sujeito é dividido, ultrapassando a hipótese 

ontológica de uma certa unidade suficiente do ser, pois isso se mostra perdido com a revelação da 

falta radical. Então, é preciso deixar bastante claro que o que faz com que alguém ocupe a função de 

analista é uma operação muitíssimo complexa. Sem que se produza essa operação, não haverá 

analista. Ninguém precisa se preocupar com uma pessoa que abre um consultório e anuncia que é 

analista, pois isso não vai dar em Psicanálise. É claro que aqui e ali poderemos, e algumas vezes 

devemos, como cidadãos, fazer nossas denúncias sobre uma coisa ou outra que acontece em clínicas 

absolutamente delinquentes, muitas vezes perversas. Porém, fazemos isso como faríamos com um 

dentista, um médico; é uma questão de responsabilidade social poder deixar muito claro que uma 

determinada clínica é algo que ofende a ética do laço social, mas do ponto de vista da construção de 

uma clínica que progride, que acontece, levando em consideração a ética do desejo, a Ética da 

Psicanálise, certamente que essa clínica só se sustenta se tiver havido análise, e muita, do analista, 

logo um analista instrumentado para sustentar, com esses princípios, na transferência, a escuta da 

narrativa da existência de um que demande análise.  
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Portanto, penso que Lacan com essa frase abre o campo da articulação sobre a Formação, 

inexistente até então, e define os princípios e as operações que conduzem um sintoma em análise 

pelas vias do real, simbólico e imaginário, produzindo aí a subjetivação da falta. Isso faz com que 

ser analista lacaniano, como se diz, torne-se algo muitíssimo exigente. As análises da IPA duravam 

cinco anos porque o princípio que as sustentavam era o princípio burocrático: ”são cinco anos de 

análise para poder ser analista”. As análises lacanianas são bastante longas, e isso é inevitável; é 

preciso ir muito longe na posição de analisante, operando a transferência em todos os seus tempos 

lógicos, até que se produza o termo capaz de sustentar a função de analista: o nome próprio que 

deverá se fazer inscrever entre os nomes dos analistas. 

 

Como a pessoa pode escolher um psicanalista? E que critérios você pode estabelecer para 

que alguém possa dar credibilidade a um analista? 

T. M. – É uma pergunta exigente, porque, veja bem, o analista não opera no nível de sua 

pessoa, o que vai colocando sempre a problemática das especificidades da Psicanálise. Por isso 

Lacan apontava a atopia da Psicanálise. Nos primórdios da IPA, Ferenczi dizia, insistentemente, 

que o analista tinha de ter bom caráter, ter princípios éticos, ter ultrapassado sua neurose, ter 

extinguido os seus sintomas. Lacan é muito rigoroso a esse propósito; ele vai dizer: é preciso ir 

muito além, é preciso destituir esse campo egóico e imaginário de um analista. O analista opera em 

sua escuta a partir de seu próprio sintoma, portanto, não é possível dizer que há um bom analista 

onde houver um cara legal, uma pessoa decente, em que eu confio, em que eu acredito etc. Porque 

se dissermos que essas noções do laço social são suficientes para escolher um analista, devemos 

apontar que será apenas na medida em que tais atribuições sejam forjadas pela transferência. Lacan 

nos ensina que a transferência é algo que se estabelece pela via do endereçamento a um significante 

qualquer. Então, alguém, às vezes, escolhe seu analista por um traço de suas feições ou por uma 

palavra que lhe foi dita por eles, ou por uma coisa que ele fez ou que o viu fazer, ou por alguém que 

faz análise com ele, ou pela pessoa que fez a indicação, ou seja, por qualquer termo que funde a 

âncora dessa atribuição. Isso é enigmático e absolutamente particular, mas é a única coisa capaz de 

fazer uma análise operar. Portanto, eu acho que sempre que pensamos em estabelecer esta lógica de 

endereçamento ao analista, devemos tomar como princípio o que Freud e Lacan nos ensinaram: a 

transferência. Todavia, não é simples dizer, desse ponto de vista para a instalação da análise, que 

alguém é um bom analista. Agora, outra coisa é dizer, entre nós pares, como nós nos reconhecemos. 

Deve ser alguém comprometido com a Psicanálise, com os princípios da análise, sobretudo, com a 

Ética da Psicanálise. Penso que podemos sempre aferir sobre alguém que se inscreve no campo 

psicanalítico a partir de sua produção, sobre o que escreve, sobre o que pensa e formula a respeito 
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das questões teóricas e de sua clínica. Por esses caminhos fala dos efeitos de sua análise, o que é 

diferente de falar de sua análise. 


