
 

Impasses da Formação na Instituição 

Taciana de Melo Mafra 

 

 Em 1907 a correspondência Freud-Jung é marcada por uma questão inquietante de Freud 

sobre a transmissão da psicanálise: "Que temos a dizer?..." 

 A prática da psicanálise em seu advento atrelava-se ao exercício da clínica de Freud, que 

para os "novos", a lançarem-se nessa aventura desconhecida, aconselhava experimentar os efeitos 

do inconsciente de outrem, sem que necessitasse de uma análise pessoal, podendo num momento 

específico pedir uma ajuda de análise a ele próprio. O fundamental era dar contas do mecanismo 

do recalcamento, visto que nessa época recalque e inconsciente eram conceitos que se confundiam. 

A partir daí, pode-se dizer que, inicialmente, o Outro que respondia pela autorização era Freud. 

 Os avatares da caminhada da psicanálise fazem com que a maturação da técnica seja 

edificada através do princípio que demarca o requisito fundamental para se "vir a ser analista": a 

análise pessoal. 

 Freud preconizava que todo saber já sabido, constituído, antecipado, este saber deveria ser 

posto em "esquecimento" para se poder escutar "o novo", ou seja, aquilo que ele ainda não sabia: o 

inconsciente . Novo: "o que ainda não é sabido". 

 Seriam assim "os novos" a quem Freud se refere em sua correspondência a Jung: aqueles 

que ainda não são sabidos? Sabidos de quê? 

 A psicanálise é uma ciência do desejo e, como tal, marcada pela imparidade que a torna 

distinta das ideologias. Sua história é repassada por inúmeras cisões que indicam a barra da 

divisão do sujeito e o registro das diferenças. 

 A paternidade da psicanálise é freudiana e a morte de Freud inscreve uma filiação. 

 Esta horda fraticida, no entanto, debate-se ao longo dessa história através de suas cisões 

que pretendem tornar factual uma "verdadeira psicanálise". 

 As diferentes escolas de psicanálise formadas a partir das contribuições de analistas em 

suas pesquisas científicas deixam claro em suas bibliografias que há diferenças radicais na forma 

de ler os conceitos freudianos. 

 É premente, no entanto, uma questão de fundo e de base: a questão da formação do 

analista. 

 Para dar início a um exame dessa questão é relevante algo discutido com afinco, a saber, 

que a psicanálise não é uma profissão reconhecida juridicamente, pressupondo, para haver 



 

reconhecimento ao nível social, que haja uma formação acadêmica que legitime seu exercício. Qual 

seria, portanto, a formação acadêmica mais articulada com a prática analítica? E o que se 

estabelece com as diferenças das anteriores formações dos analistas? 

 Durante anos a história da psicanálise esteve marcada pela célebre "Questão da análise 

leiga". Muito importante destacar que ser leigo é não ser médico, formação acadêmica que marca 

os primórdios da psicanálise, desde que são os sintomas histéricos que deram origem às questões 

freudianas da mente humana, e estes estavam até então sob os encargos dos médicos, que por eles 

nada puderam fazer com seus instrumentos científicos. 

 A proposição de 9 de outubro de 1967 retoma o artigo de Freud sobre a análise leiga de 

1926, no qual é postulado o caráter genuinamente leigo da psicanálise. 

 É no âmbito dessa discussão que o poderio dos doutores considera o leigo profano. 

 A posição de Freud era clara, estava lá seu artigo de 1926, assim como afirmações que 

fazia em respostas a indagações jornalísticas, como por exemplo nessas duas falas: 

"Estou escrevendo uma defesa da análise leiga, da psicanálise praticada por leigos. Os doutores 

querem tornar a análise ilegal para os não-médicos. A história, essa velha plagiadora, repete-se 

após cada descoberta. Os doutores combatem cada nova verdade no começo; depois procuram 

monopolizá-la".  

"Os médicos, nos Estados Unidos, e, ocasionalmente, também, na Europa, procuram monopolizar 

para si a psicanálise. Mas seria um perigo para a psicanálise deixá-la exclusivamente nas mãos dos 

médicos. Pois uma formação estritamente médica é com frequência um empecilho, quando certas 

concepções científicas tradicionais ficam arraigadas no cérebro estudioso". 

 Nos Escritos, Lacan alude com precisão às concepções freudianas sobre o piso 

epistemológico propício à construção de um saber da psicanálise, enquanto este abrange e catalisa 

com amplitude uma cultura universal: "Como esquecer, com efeito, que Freud manteve 

constantemente e até o seu fim a exigência primeira dessa qualificação para a formação dos 

analistas, e que ele designou na Universitas Litterarum de sempre o lugar ideal para sua 

instituição?"(1) 

 Talvez o leitor esteja se perguntando se essa discussão sobre a análise leiga já não é 

demasiado anacrônica. Talvez; é possível que essa questão já tenha sofrido algum deslocamento. 

Porém, é a análise de uma certa faceta desse contexto que nos interessa no momento. E ela reside 

na operação da qual Freud participa, e justamente quando esta questão já lhe é tão óbvia, que é 

mesmo a de assinar esse estatuto que defende a psicanálise como patrimônio da medicina. 



 

(1) A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud p. 224 - Escritos - Edição 1978 - 

Editora Perspectiva S.A. São Paulo. 

 A que concerne essa contradição de Freud se não ao que é do cerco do político? É 

importante ressaltar que os melhores discípulos de Freud eram leigos. 

 A história da psicanálise contém no episódio da constituição de sua primeira instituição as 

razões pelas quais Freud, diante do anúncio de sua morte, a desejava. E essas eram razões 

imperativamente políticas. A preservação e a difusão de sua doutrina eram o que estava no cerne 

dos interesses em instituir.  

 Freud jamais associou o "passe" à passagem por essa instituição. Reconhecia seus 

discípulos leigos como analistas e no entanto estes estavam execrados de tal agrupamento de veias 

juridicamente burocratizadas. 

 Instituição no Direito implica nomear, designar, e Lacan afirma: "Nós não instituímos 

senão no funcionamento". 

 A adjetivação da instituição analítica é um arriscado escudo que contém no lugar de uma 

pretensa especificidade suas maiores mazelas e a marca de sua perversão, conquanto pretenda com 

essa adjetivação a expiação das mortíferas relações de poder que atrelam qualquer instituição, 

criando assim um campo minado onde o que quer que seja seu propósito deve se constituir. 

 Essa montagem nepotista presente na história das instituições e recorrente, apesar de tão 

exaustivamente prevenidas elas estejam, é o abrigo de uma difundida trama de jogos políticos sob o 

qual ocorreram com frequência ataques ao psicanalítico. 

 É ululante a extorsão que sofrem os fundamentos da psicanálise quando são solvidos pela 

massa burocrática que circunscreve o instituído. 

 Lacan, porquanto não escape repetir esse inevitável drama da instituição psicanalítica, 

decanta o lugar da formação, abrindo suas questões sobre o "passe", tomando como princípio o 

aforismo: "o analista não se autoriza senão por si mesmo". 

 Em sua proposição Lacan insiste em colocar a Formação Analítica num campo ético e não 

ao nível técnico. 

 Como fazer reunir essas duas dimensões de naturezas tão distintas numa mesma estrutura 

quando sua nomeação é dada a partir de apenas uma delas? 

 Nem Freud nem seus discípulos estabeleceram uma conceitualização da passagem 

analisante-analista que pudesse efetivar um dispositivo institucional capaz de preservar o 

psicanalítico em detrimento do estatutário. 



 

 A instituição deveria ser o lugar onde o que é pretendido é a  "palavra de passe", no que 

diz respeito a fazer passar a psicanálise enquanto passador de Freud, assim, ela não visa produzir 

o nome próprio do analista. 

 No entanto, a instituição não escapa de se constituir a partir dessa demanda da nomeação 

do analista, o que promove um descompasso advindo da ilusão de que possa ela inscrever o 

psicanalista, quando a psicanálise é que deverá ser inscrita. 

 Defrontamo-nos com um sincopado entre essas duas dimensões na instituição, que tratadas 

como uma só promovem sérios impasses que se cristalizam nas sucessivas quimeras das e entre as 

instituições de psicanálise. 

 O que pretende então garantir ou proteger uma instituição psicanalítica com um processo 

de seleção, ainda mais quando os critérios obtusos dessa seleção ferem o que há de realmente 

imprescindível nas formações analíticas: as análises? 

 Lacan dizia que a única formação possível é a formação do Inconsciente. Essa só é dada 

nas análises. 

 "O lugar de aprendizagem, ensino e formação de analistas constitui um lugar de incômodos 

por não dar os créditos que dão as instituições de ensino, onde o saber é creditado. A psicanálise 

institui um discurso de débito, fazendo da fala um lugar da verdade, ou seja: do que falta à 

constituição do saber. É como território particular dos neuróticos que ela representa para estes um 

bem supremo à medida que responde à magistral suposição de um saber que lhes falta" (Nanete 

Freje). 

 Portanto, como uma instituição sabe antecipadamente quem não poderá ser analista? E 

depois, quem são seus analistas? 

 Miríades de questões... 

 A prática da psicanálise através de uma ética própria remete a outra cena de dimensão 

simbólica, os significantes a serem articulados numa escuta da imparidade. 

 Nenhuma ordem ou lei externa é capaz de colocar alguém numa instituição e formá-la 

como analista. O que realmente está em jogo na transmissão da psicanálise é o inconsciente, o qual 

se trata de alguma coisa que se marca por uma falta radical, uma hiância essencial, uma fenda, 

uma ruptura que só se transmite na análise. 

 A inquietação que a prática analítica suscita convida os analistas a falarem de suas 

clínicas, procurando nas alteridades dar conta das questões que nela emergem. 



 

 É, portanto, nessa relação que se passa o testemunho da prática da psicanálise e um 

possível reconhecimento da comunidade analítica. 

 A passagem de analisante a analista se dá num processo metafórico da análise com o 

evento da autorização, que se inscreve quando um lhe confere um lugar de suposto saber. 

 Ser analista, portanto, é uma Formação advinda da primazia significante, da destituição 

narcísica: formação de um sintoma, que como tal é operado no inconsciente e não nas instituições 

analíticas. No entanto, é legítimo que todos peçam contas do "Si mesmo" que autoriza um analista, 

e isso só pode ser dado através das produções de trabalhos que com constância podem ser 

testemunhados. 


