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

por 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, 

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

inconsciente de outrem sem que necessitassem de uma análise pessoal, podendo, em 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 “si” ocupar a função de 

analista: a análise pessoal. 

 Freud preconizava que para se poder escutar "o novo", ou seja, aquilo que ainda não se sabe 

– o inconsciente –, todo saber já sabido, constituído, antecipado, deveria ser posto em 

"esquecimento".  

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

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

do sujeito e o registro das diferenças. Sua paternidade é freudiana. Portanto, com a morte de Freud 

inscreve-se uma filiação. Todavia, ao longo dessa história, debate-se sobre cisões que buscaram 

tornar factual o que seria uma "verdadeira Psicanálise". 

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

suas pesquisas científicas deixaram claro em suas produções que há diferenças radicais na forma de 

ler ou evoluir os conceitos freudianos, o que torna premente uma questão de fundo e de base: a 

formação do analista. 

 Qual seria a formação teórica mais articulada com a prática analítica? E o que se estabelece 

como diferente das anteriores proposições quanto à formação dos analistas? 

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

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

os primórdios da prática psicanalítica, desde que são os sintomas histéricos que deram origem às 

questões freudianas sobre mente humana e estes estavam, até então, sob os encargos dos médicos, 

que por eles nada puderam fazer com seus instrumentos. 



 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. Foi no âmbito dessa 

discussão que o poderio dos doutores considerou o leigo, profano. 

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

em resposta a indagações jornalísticas, como, por exemplo, nestas 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". E: "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". 

 A questão da Formação do analista só se articula com Lacan, a partir de sua releitura da 

obra freudiana, quando os conceitos de desejo, transferência, narcisismo, objeto “a” e grande Outro 

foram por ele concebidos sob as lentes de sua tópica do Real, Simbólico e Imaginário. Assim é que, 

num só depois de Freud, como efeito do luto de sua morte, tão bem captado por Lacan, foi possível 

teorizar a Formação do analista como uma Formação do inconsciente, ao que ele  nomeou de 

sinthôme.  

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

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?". Aqui fica claramente apontada a perspectiva do olhar de Freud para os elementos a 

serem buscados, imprescindivelmente,  para compor o tecido da Formação. 

A prática psicanalítica, através de uma ética que lhe é própria, remete a uma outra cena, de 

dimensão simbólica, aos significantes a serem articulados numa escuta daquilo que é radicalmente 

singular.  

 Nenhuma ordem ou lei externa é capaz de colocar alguém numa instituição e garantir 

formá-lo como analista. O que realmente está em jogo na transmissão da Psicanálise e na Formação 

do analista é o inconsciente, marca de uma falta, hiância, fenda, ruptura, que longe de se prestar ao 

deciframento, revela-se em seu enigma. Tal enigma essencial é o trilho da análise, tem função de 

desconhecimento e conduz o sujeito da fala em direção a mais uma forma de dizer dessa falta. É 



nesse sincopado que se funda o sujeito do qual a Psicanálise se ocupa e que só se produz na fala, 

operando sob uma lógica que  só se transmite na análise.  

 Portanto, o saber que se constitui na Formação de um analista é da ordem de uma dívida 

simbólica, que difere da operação constitutiva de um conhecimento a queo saber é creditado. 

A inquietação que a prática analítica suscita exige dos analistas falar de suas clínicas, 

procurando, nas relações com alteridades constituídas transferencialmente, elaborar as questões que 

dela 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 confere a outro um lugar de Suposto Saber. 

 Exercer a função de analista, portanto, é efeito de uma Formação advinda da primazia 

significante, da destituição narcísica: Des-ser. Formação que, como tal, é operada no inconsciente e 

não na burocracia das instituições analíticas.  

            No entanto, há de se prestar contas do "Si mesmo" que autoriza um analista, indicado por 

Lacan em seu axioma: “um analista não se autoriza senão de si mesmo”. E essa operação 

transferencial é o que constitui a mola da transmissão da Psicanálise, conduzindo os analistas ao 

escrito e à interlocução, propulsores da produção de trabalho que, com constância, podem ser 

testemunhados. 

 O horror causado pela Psicanálise foi muitas vezes comentado por Freud. Ele chegou a 

dizer que, com a Psicanálise, a humanidade teve seu sono perturbado. Desde então, os analistas não 

desconhecem o terreno minado em que se produz sua prática. “Querem acabar com a Psicanálise”, 

dizia Freud quando decidiu pela criação da primeira instituição psicanalítica em 1910, ocasião de 

uma disseminação efusiva de conceitos e práticas clínicas radicalmente distintas de sua proposição 

psicanalítica. No entanto, falantes em seu nome. 

 A instituição fundada com o assentimento de Freud, na contramão da função para a qual 

havia sido criada, torna-se fonte latente de ferrenha resistência à prática analítica. Ela própria 

conseguiu extinguir a Psicanálise nos países onde primeiro se edificou. Aí devemos tomar como 

exemplo o código nazista da IPA na Alemanha e o declínio da sociedade psicanalítica na Inglaterra, 

onde, curiosamente, Ernest Jones conseguiu incorporá-la à medicina ao modo de uma 

especialização. 

 Com a IPA estabelece-se um minucioso e rígido regulamento para a Formação do analista, 

visando um ideal da Psicanálise e do analista, a qual desde o ponto de origem era  uma 

argumentação ortopédica de caráter ideológico.  



 Os trâmites pelos quais os enquadramentos são montados carecem de suporte teórico, e os 

únicos argumentos que circulam têm razões calcadas numa preocupação com a seleção do 

candidato a analista, cujo objetivo parece ser o de  tornar os membros da IPA, assim como ela 

própria, uma espécie de entidade constituída por uma “perfeição subjetiva”. É de acordo com esse 

espírito que Ferenczi proclama que a análise didática tem a finalidade de conferir ao analisante um 

“bom caráter” e que o candidato ideal deveria 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”.  

Tal preocupação com um candidato ideal se atrela a um equívoco na elaboração do que é a 

própria tarefa analítica, tanto no que diz respeito à sua finalidade, quanto naquilo que define seu 

término.  

 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 se formula de modo análogo às leis que regem a subjetividade, as quais, 

por si sós, asseguram a transmissão da Psicanálise e a Formação do analista. 

 É, portanto, com Lacan que as questões da Formação do analista que estiveram à deriva por 

mais de 50 anos encontram  articulação teórica, escapando de uma formulação opinativa inflexível, 

ortodoxa, para encontrar um terreno epistêmico onde as leis subjetivas por ele demonstradas 

definem os princípios que regulam essa Formação.  

 O trilho por onde essas leis constituem a experiência da análise é a transferência, tomada 

em todo o seu rigor pela via da relação com o grande Outro. 

Essa operação que se depreende em muitas nervuras conceituais é o princípio fundamental 

da Formação de um analista e, portanto, radicalmente distinta e atópica ao modo acadêmico de 

produzir um saber. A propósito disso, Lacan calcula, brilhantemente, equações onde demonstra que 

o saber do psicanalista é algo que vai além do que se estabelece através do fascínio pelo Outro, ou, 

como ele mesmo dizia, pelo mestre. O saber da Psicanálise é justamente aquele que se produz 

quando esse Outro é barrado, a partir do que é possível construir o mais um que produz o sujeito do 

inconsciente deslizante na malha simbólica, repleto de singularidade. 

 Pretender destituir uma construção primordial para a Psicanálise e sua clínica sob a 

alegação de que tal atopia põe em risco a sociedade que usufrui de sua prática, é incorrer por uma 

via ideológica em que a opinião fica a dever não só ao científico como também à sagacidade. 



 É patente que um século de história da prática analítica não regulamentada pelos trâmites 

acadêmicos foi atravessado sem ferir o lugar da psicanálise, enquanto submetida a uma ética do laço 

social.  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 nessa 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. 

É ignorância pretender que a perversão humana seja contornada ou controlada por 

dispositivos acadêmicos, em que diplomas encerrariam uma faceta humana de valor incontestável a 

cada um que sobre ela se debruce de forma atenta. 

 O movimento que se repete altera apenas o gatilho onde se arma o antigo ataque à 

Psicanálise. 

 Nas últimas décadas ouviu-se muito falar no fim da Psicanálise. O que, no entanto, daí 

adveio como resposta foi uma Psicanálise madura que, com um terreno teórico afirmado, revela-se 

vigorosa não só em relação às praticas terapêuticas alternativas a ela, como a todos os campos do 

saber que interrogam o humano. A Psicanálise inicia o século XXI como um importante paradigma 

das ciências humanas.  

 A Psicanálise nasceu no final do século XIX, sucedendo a Psiquiatria, ampliando o campo 

da abordagem das alterações mentais, introduzindo a dimensão de uma psicopatologia da vida 

cotidiana. Em seu cerne está a palavra de um falante revelando a subjetividade dramática da 

condição humana, que é pura singularidade. 

 Portanto, refere-se a um sujeito do inconsciente, o que a situa na contramão da psicologia 

adaptativa. 

 De que maneira uma prática regida por uma ética do Desejo poderia ser “fiscalizada” pela 

Medicina e/ou pela Psicologia? 

 Não é improvável que uma manobra como esta só possa pretender conduzir ao fim da 

Psicanálise, visto que, sob este comando, ela declinaria de seus princípios fundamentais. Aliás, foi 

isso o que aconteceu na Inglaterra como consequência da atrelagem às especializações da Medicina. 

 Ainda é preciso ressaltar que a perversão da qual tal projeto pretende defender a sociedade é 

o que está no cerne da operação que concebe tal proposição: destituir a Lei que preside a Formação 

de um analista, sua atopia, sua singularidade, sem o que não há Psicanálise.   



 O deputado Eber Silva, proponente do Projeto de Lei 3.944 de 2000 para a Regulamentação 

da profissão de psicanalista, não conhece epistemologicamente a Psicanálise, seus instrumentos, sua 

história e tampouco sua prática.  

                            Alinhados a esses princípios, a partir das referências de Freud e Lacan, os membros do Toro 

de Psicanálise subscrevem, com este texto, seu repúdio ao Projeto de Lei que pretende incorporar a 

Psicanálise ao comando do Ministério de Educação e Cultura e do Conselho Federal de Medicina, 

em parceria com o Conselho Federal de Psicologia. 

 

  

 


