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  O anúncio do câncer de Freud em 1923 opera entre os analistas uma urgência pela “rigidez” do 

processo da formação e das leis que determinam a institucionalização, a qual se constitui de uma 

construção narcísica da estrutura, decorrente da impossibilidade da simbolização da morte de Freud. 

 Os trâmites pelos quais os enquadramentos são montados são carentes de suportes teóricos, e os 

únicos argumentos que circulam têm razões calcadas numa preocupação com uma seleção que parece ter 

uma aspiração de tornar os membros da IPA, assim como ela própria, uma espécie de entidade constituída 

por uma “perfeição ortopédica”. É de acordo com este espírito que Ferenczi proclama que a análise 

didática tem a finalidade de conferir ao analisante um “bom caráter” e o protótipo do candidato ideal seria 

ser dotado de: inteligência, cultura, curiosidade sobre a vida psíquica e emocional, desejo de ajudar, 

respeitador do indivíduo, intuição, provido de retidão científica, sempre à procura da verdade psicológica, 

ter resolvido seus próprios conflitos psíquicos, livre de ansiedade inconsciente e capaz de suspender seu 

julgamento, sistema emocional aberto, estar em estado espontâneo de análise contínua. 

 A custódia da formação sob esses preceitos é o que vai provocar a cisão de Lacan com a IPA a 

partir de sua oposição à vigência desse sistema de institucionalização e formação. Para Lacan o discurso 

analítico deveria ser capaz, por si só, de assegurar a transmissão da psicanálise, sem que fosse necessário 

utilizar um tipo de formação ligado ao discurso universitário, incompatível aos seus apontamentos sobre 

DES-SER, destituição subjetiva, realização da castração e subjetivação da morte. Em sua Proposição de 9 

de outubro de 1957 afirma: “há um real em jogo na formação do psicanalista e consideramos que as 

sociedades existentes se fundamentam sobre esse real (...). (...) o fato não é menos patente e para nós 

concebível – que este real provoque sua própria ignorância, e produza verdadeiramente sua negação 

sistemática.” 

 Síntese Panorâmica da Cronologia Histórica da Institucionalização e da Formação: 

1882 / 1894 - Freud e Breuer 

1887 / 1904 - Freud e Fliess 

1902 - Fundação da “Sociedade Psicológica das Quartas-feiras”: Max Kahane, Rudolf Reitler, Wilhelm 

Stekel, Alfred Adler e Freud. 

1907 - O grupo reunido com Freud tinha a formação como a leitura dos textos de Freud e o contato com 

ele. 

 * Fazia-se a análise mútua dos sonhos ou um pouco de análise com Freud no decurso de algum 

passeio. 



1908 - A Sociedade Psicológica das Quartas-feiras passa a se chamar “Sociedade Psicanalítica de Viena”. 

1910 - É constituída a IPA e as sociedades locais a ela, ligadas no congresso de Nuremberg, iniciativa de 

Freud e Ferenczi. Jung é o presidente. 

1911 - Rompimento com Adler. 

1912 - Constituição do Comitê: Ferenczi, Abraham, Jones, Rank, Sachs e Freud. 

 * “O que capturou imediatamente minha imaginação é a sua idéia da formação de uma sociedade 

secreta composta dos melhores e dos mais dignos de confiança entre os nossos, a fim de cuidarem do 

desenvolvimento da Psicanálise e de defenderem a causa contra as pessoas e os acidentes quando eu não 

mais existir (...)”. 

 * “Atrevo-me a dizer que seria mais fácil viver e morrer para mim se soubesse da existência de tal 

associação velando pela minha criação” (Freud a Jones). 

 Rompimento com Stekel. 

1913- Freud presenteia cada membro do Comitê com um entalho grego antigo de sua coleção cravado por 

cada um em um anel de ouro (a cabeça de Zeus). 

1914- Rompimento com Jung. 

1918- Numberg, no Congresso de Budapeste, lança a idéia de que todo analista deveria ter sido analisado. 

1919- Entrada de Eitingon no Comitê.  

1920 - Primeiro instituto de formação de analistas em Berlim. 

Depois da Primeira Guerra, a análise estava em toda parte na Alemanha e na Áustria (imprensa, 

cabarés, teatros, movimentos de juventude, sindicatos etc.). Sucesso que apavora os velhos analistas, que 

passam a se exigir outros recursos que o simples heroísmo dos primeiros tempos. A análise estava em toda 

parte, salvo no seio da profissão médica, apesar da simpatia dos jovens psiquiatras. 

 Põe-se em evidência o desejo de respeitabilidade dos psicanalistas, que queriam se instalar no seio 

da profissão médica. 

 Trava-se uma barreira contra a heterodoxia, que consolida o que Freud sempre quis evitar: fazer 

da análise um anexo da medicina. 

 Dessa forma está feito o acting-out sobre o qual se montam as bases do regimento de uma 

instituição. A análise passa a ser um curso a cumprir, no sentido em que se efetiva um curso preparatório 

de anatomia para se tornar médico. 

1923- Descoberto o câncer de Freud. 

 Os analistas berlinenses sentem necessidade de uma análise. Sachs vai de Viena para Berlim, 

tornando-se o primeiro analista didata. 

1923 / 1924 - Monta-se um regimento pela comissão de ensino de Berlim. 



 *Bernfeld divide a história da análise didática em 2 períodos: 1) Dos primórdios a 1923/1924; 2) 

1924 em diante. 

1926- Freud escreve “Psicanálise e Medicina”, de modo que a análise de analistas tinha o caráter de 

demonstrar a realidade dos processos inconscientes, o que Balint chamava de didática-demonstração. 

1927- Para Ferenczi uma análise didática seria uma superterapia que controlaria as mais obscuras 

fraquezas do caráter. 

 Instala-se a obrigatoriedade do controle em toda parte. 

1929- Eitingon felicita-se por ter patrocinado a unanimidade a respeito desse sistema. 

 Acirram-se as oposições aos leigos. 

 Freud posiciona-se a favor dos não- médicos. 

1930- O Sistema torna-se mais rígido. A admissão dos candidatos exige: maturidade da personalidade, 

firmeza de caráter, dons psicológicos, exclusão dos neuróticos graves, conclusão da medicina ou cursos 

superiores em domínio próximo a psicanálise. 

1932- Retirou-se das sociedades locais toda responsabilidade bem como todo o poder de decisão. 

1931- Lacan forma-se em medicina e agita a intelectualidade francesa com seu trabalho sobre a paranóia, 

marco de sua aproximação com a psicanálise. 

1934- Após análise com Loewestein, Lacan entra para a Sociedade de Psicanálise de Paris (SSP). 

1936- Lacan apresenta a primeira versão do que vem a ser sua teorização sobre “Estado do Espelho”, 

fundamental para suas consecutivas produções. 

1939- Morte de Freud. 

1945- Depois da guerra reaparecem as produções de Lacan: “O Tempo Lógico e a o Asserto da Certeza 

Antecipada”. Torna-se um membro influente da SPP. 

1952- Para fazer frente à crescente demanda de formação, Nacht propõe a criação de um instituto 

didático de psicanálise separado da SPP. Os critérios para isso causam discordância entre alunos e 

analistas, o que revela os desacordos sobre o próprio conceito de Psicanálise. 

 Havia um grupo que defendia a análise como especialidade médica dirigindo-se à neurobiologia e, 

opondo-se a isso, Lacan destacava a vertente da palavra como único meio de ação do analista, 

desvinculando-se da medicina e recorrendo a outras disciplinas do conhecimento. 

 Foi oferecida a Lacan a presidência do Instituto, mas as questões políticas colocaram Nacht nesse 

lugar e Lacan foi eleito presidente da SPP. 

 A SPP se dividia assim entre Nacht e Lacan, que passa a ser acusado de incitar os alunos do 

instituto à rebeldia. 

 Começam os ataques a Lacan, colocando-se no alvo das críticas suas sessões curtas. 

 Lacan renuncia à presidência e Lagache (vice), também. 



 Lagache, Françoise Dolto e Boutonier rompem com a SPP e constituem um novo grupo 

psicanalítico, (SFP) Sociedade Francesa de Psicanálise. Imediatamente Lacan e mais 40 pessoas se 

juntaram ao grupo. Todos que se retiraram da SPP foram punidos com a exclusão da SPI. O que era uma 

questão da SPP internacionalizou-se, revelando a rigidez burocrática que regulava a prática analítica. 

1953- Lacan responde às críticas de que era alvo num pronunciamento que ficou conhecido como “O 

Discurso de Roma”, onde retoma pontos fundamentais da construção freudiana deixados de lado, como os 

conceitos de falo, castração e narcisismo, colocados em segundo plano pela psicanálise americana em 

função de considerações ideológicas sobre adaptação adequada do ego à realidade, “o mito do super-

homem”. 

 Retoma a interpretação dos sonhos para destacar o acento da ação analítica nas palavras 

(linguagem). 

 Lacan inicia seus seminários com: Os Escritos Técnicos de Freud. 

1954- Segundo Seminário: O Eu na teoria analítica. 

1959- Alguns da SFP pedem perdão à SPI e esta readmite-os com a condição de retirarem o nome de 

Lacan da lista dos didatas. 

1963- A comissão de Educação da SFP tira Lacan da lista dos didatas. Apesar disso, Lacan redobra seus 

trabalhos de ensino, mudando seus Seminários de lugar da Saint-Anne para Escola Prática de Estudos 

Superiores, lugar tradicional de ensino de intelectuais de destaque. Além de analistas agora frequentam 

seus seminários, filósofos, antropólogos, linguistas, matemáticos etc. 

1964- Em 2 de julho funda, com os que o seguiram, a EFP, Escola Freudiana de Paris. O compromisso 

agora não é mais com a luta contra a SPI nem com as distorções sofridas após a morte de Freud, mas com 

os fundamentos de Freud. 

 A EFP em pouco tempo se vê envolvida pelos mesmos problemas que levaram seus membros a 

romper com a SPP. 

 Lacan começa a falar sobre os impasses da psicanálise enquanto é incompatível com o discurso de 

um mestre. 

 O que mantém ligado alguém a uma instituição são ligações transferenciais – essencialmente 

imaginárias. Se se supõe análise a seus analistas, espera-se que o reino do especular se parta, desmontando 

a instituição. 

1969- As questões sobre o “passe” levaram à ruptura da EFP. 

 Funda-se o Quarto Grupo e continuam os conflitos. 

1980- Lacan dissolve a EFP, que durou 16 anos. 

 Continua seus trabalhos, agora com a (ECF), Escola da Causa Freudiana. 

1981- Morte de Lacan. 


