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(...) nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus 
próprios complexos e resistências internas; e, em consequência, 

requeremos que ele deva iniciar sua atividade por uma autoanálise e 
levá-la, de modo contínuo cada vez mais profundamente, enquanto 

esteja realizando suas observações sobre seus pacientes. 
FREUD, 1910, p.150 

 

Talvez nenhum outro tema da, e na, psicanálise, tenha gera- 
do tanta controvérsia, sem que um consenso tenho sido alcançado, 
como o tornar-se analista. Desde o surgimento da psicanálise, cada 
instituição, que se diz de formação, entende a formação em psica- 
nálise de forma diferente dentro do momento sócio-histórico no 
qual se pronunciam, afetadas por inúmeros fatores complexos que 
se entrecruzam. 

Na tentativa de encontrar um sentido para orientar-me 
neste tortuoso percurso (sentido nas duas acepções da palavra), 
lembrei-me de um precioso texto freudiano (FREUD, 1912), que já 
chamara a atenção de outros autores (NOGUEIRA FILHO & WAR- 
CHAVCHIK, 2008), no qual Freud faz uma breve menção sobre a for- 
mação do analista. Em Recomendações aos médicos que exercem 
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a psicanálise lemos: 
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Há alguns anos [Conf. 3 apresentada em 1909 na 
Clark University], dei como resposta à pergunta 
de como alguém se pode tornar analista: ‘Pela 
análise dos próprios sonhos’ Esta preparação, fora 
de dúvida, é suficiente para muitas pessoas, mas 
não para todos que desejam aprender análise. 
Nem pode todo mundo conseguir interpretar seus 
próprios sonhos sem auxílio externo (FREUD, 
1912/1969, 155). 

A resposta de Freud, aparentemente simples, condensa o ca- 
minho (o sentido) da formação: para analisar os próprios sonhos 
é necessário a travessia da análise pessoal, pois a auto-análise não 
basta para a empreitada, visto que nem todos conseguem sozinhos 
“interpretar seus próprios sonhos”. 

Só se torna analista aquele/a que faz de sua subjetividade 
objeto de investigação, e é a análise dos sonhos que coloca o can- 
didato à analista em contato com sua subjetividade. Um processo 
analítico nasce do próprio sujeito, frente à angústia que experi- 
menta face à alteridade interna que não cessa de surpreendê-lo e 
interpelá-lo, abrindo-lhe o campo de busca de sentido em si próprio 
e no outro. A análise pessoal permite ao analista sentir na própria 
pele a potência da teoria, o que o leva a reconhecê-la em seus anali- 
sandos. Quanto à análise dos sonhos, caminho por excelência para 
o inconsciente (FREUD, 1900), ela condensa toda a metapsicologia, 
e confere ao sonho o estatuto de analisável, dando-lhe significação 
(Deutung).	 Nesta perspectiva, não seria exagerado dizer que toda 
análise, assim como toda formação, é interminável. 

Este breve preâmbulo sugere que toda forma de intervenção 
externa para tentar regular as diretrizes do processo de formação 
fica sem sentido, posto que a análise é sustentada, via transferên- 
cia, pelo desejo da dupla analista/analisando, permitindo superar 
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as resistências: cada análise tem uma trajetória própria. E ainda 
que não se discuta a importância das instituições psicanalíticas 
como espaços necessários para a transmissão, interlocução e pro- 
dução de conhecimentos, nenhuma instituição tem como garantir, 
e muito mesmo regulamentar, subjetividades e desejos. 

Outro eixo central da formação é a questão da supervisão, 
que se situa na intersecção entre a análise pessoal e o eixo teórico. 
Via supervisão se estabelece um diálogo com outro analista, não 
necessariamente mais experiente, no qual os impasses são dis- 
cutidos, desbloqueando e ampliando a escuta, pois, como dito na 
epígrafe, a análise só vai até onde a do analista foi. A busca por 
supervisão é solidária ao desejo do analista de cuidar de seu aten- 
dimento, sem que, a princípio, essa busca esteja em consonância 
com o discurso de poder da instituição. A primeira supervisão foi 
a de Breuer/Freud. 

Os locais de formação são unânimes quanto a importância 
do famoso tripé proposto por Freud em 19191:42a análise pessoal, es- 
tudo da teoria e supervisão, ou controle clínico. Porém, o que cada 
instituição entende sobre como este tripé deve ocorrer não pode 
ser pensada fora do discurso de poder que sustenta a ideologia e o 
modelo de cada instituição. Isto é, fora do sistema de valores, tan- 
to ideais, quanto materiais e econômicos, que subjaz o ideário da 
instituição em questão. Porém, via transferência, a infiltração do 
imaginário é inevitável, transformando as discussões sobre como a 
formação deve ocorrer em um diálogo sem fim, que pode compro- 
meter todo o processo. 

Outro ponto importante refere-se ao que não é formação: essa 
 

1    Este tripé teve sua importância reafirmada por Lacan que lhe forneceu maior 
consistência. (Conf.: LACAN, 1966/1998). 
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não se confunde com a reprodução de um modelo e/ou de habilita- 
ções nas quais existe um currículo a ser seguido, tal como em ou- 
tras formações profissionais; não se trata, tampouco, da transmis- 
são de um savoir-faire,	 que formaria profissionais qualificados; e, 
finalmente, aquele que queira exercer o ofício de psicanalista deve 
submeter-se à análise pessoal (algumas instituições chamam de 
“análise didática”2,43ponto que trouxe importantes debates a for- 
mação analítica). Isto significa que a formação do analista não se 
pauta pela aquisição de competências técnicas que habilitaria o 
sujeito a exercer seu ofício, posição esta que vai na contramão da 
proposta da psicanálise que entende cada caso é único, e que deve 
ser tratado como se fosse o primeiro (Lacan, 1996). 

As considerações feitas até aqui vêm ao encontro da conheci- 
da observação de Freud, citada inicialmente no Prefácio à juventu- 
de desorientada, de Aichhorn (Freud, 1925), e mais tarde em Aná- 
lise terminável e interminável (Freud, 1937/2017, 355): “É quase 
como se o analisar fosse aquela terceira das profissões “impossí- 
veis” em que se tem certeza de antemão do resultado insuficiente. 
As outras duas, conhecidas há muito mais tempo, são o educar e 
o governar”. Sem dúvida, esta máxima freudiana poderia, ou ao 
menos deveria, ser um ponto de união entre diferentes instituições 
que entendem, cada uma à sua maneira, a forma de fazer emergir, 

 

2 A análise didática é um termo criado por Sigmund Freud (1856 – 1939) e adotada 
pela International Psychoanalytical Association (IPA) em 1925. É uma análise obrigatória 
que se faz através de uma psicanálise com um analista muito experiente. Trata-se de 
uma “análise regulamentada” pelo instituto da sociedade de psicanálise, tendo sua 
frequência e duração mínima estipulados pelo instituto. O paciente “aprende”, através 
de sua análise, a trabalhar com os seus pacientes. Contudo, argumenta-se, fazer análise 
com um membro da instituição quebraria a neutralidade da análise. A análise didática 
estaria destinada a quem pretende seguir a profissão de psicanalista. (https://knoow. 
net/ciencsociaishuman/psicologia/analise-didatica/) A seguir as exigências da análise 
didática, alguém como Ferenczi, ou Tausk não teriam, na atualidade, nenhuma chance 
de terminar o laborioso percurso de combatentes que se tornou a formação. 
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em cada sujeito, o analista em potencial que ali se encontra3. 

 
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PSICANÁLISE 

 
Segundo Isabel Victoria Marazina (2015), a psicanálise se 

institucionalizou em quatro etapas: 
A primeira de 1902 a 1906 (surgimento do pensamento psica- 

nalítico e das resistências a este). 
A segunda, de 1906 a 1912 (movimento de expansão e as pri- 

meiras associações e a própria IPA (International Psychoanalytic 
Association)4. 45 

A terceira etapa, de 1912 a 1927 (criação do Comitê Secreto: 
uma espécie de círculo de analistas de confiança de Freud e agru- 
pados em torno dele, visando zelar pelos princípios fundamentais 
da teoria: uma forma de manter “sua criação”). 

A quarta etapa, inaugurada em 1926 no congresso de Ba- d-
Homburg (a profissionalização, e a análise didática obrigatória 
como quesito para o advir de um analista. Já nesta época, contudo, 
havia dissensões importantes, particularmente a de Ferenczi e a de 
Rank, cujas contribuições não foram, então, acolhidas). 

Merece destaque que em 1919 Freud cogitava criar um ins- 
tituto de formação visando atender o que ele vislumbrava como 
uma demanda futura de psicoterapia para as massas. Este proje- 
to ambicioso, que levaria a repensar a formação de analistas para 

 

3 Lacan retoma esta passagem freudiana ao elaborar a teoria dos discursos, que são 
maneiras de formar laços. (Conf.: LACAN, 1968-70/1992) 
4 A Associação Internacional de Psicanálise (IPA) é uma associação que inclui 12.000 
psicanalistas como membros e trabalha com 70 organizações constituintes. Foi fundada 
em 1910 por Sigmund Freud, baseado em uma ideia proposta por Sándor Ferenczi. A 
fundação da IPA foi, nas palavras do próprio Freud (1914/1969b), um ato de defesa da 
psicanálise a favor de seus princípios conceituais e clínicos. 
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atender a esta proposta, abrangeria três funções: psicoterapia para 
as massas, formação de analistas e pesquisa psicanalítica5. 

Contudo, a despeito das posições de Freud, o que triunfa é 
o modelo do Instituto Psicanalítico de Berlim, fundado em 1920 
por Eitingon, Abraham e Simmel, que valorizava o processo da 
formação, sem considerar a psicoterapia das massas, e tampouco 
a pesquisa. Esse modelo, adotado como política para a criação de 
todas as instituições posteriores, marcou o destino do movimento 
psicanalítico (MARAZINA, 2015). 

Como resultado, assistimos à profissionalização da psicaná- 
lise e a sua institucionalização, enquadrando a formação às exi- 
gências “normativas” e socioprofissionais. Tal postura se coloca em 
franca oposição à “filosofia” do processo analítico, eixo fundamen- 
tal para a transmissão do saber psicanalítico. Tudo isso nos fala 
da tensão que atravessa a história do movimento psicanalítico, e 
coloca questões espinhosas: seria possível ao analista, que está in- 
serido no dispositivo analítico, manter-se como observador/ope- 
rador “imparcial” quando se leva em conta que seu inconsciente 
está presente a todo momento? Dito de forma mais simples: como 
conciliar as exigências institucionais com o dispositivo analítico? 

Parece estarmos diante de um dilema de difícil solução: se, 
por um lado, a psicanálise é rebelde à institucionalização, como 
tornar-se analista sem a participação institucional? Ou ainda: sem 
institucionalização não há analista e, por extensão, não há análise? 

 

5 A implantação de clínicas públicas gratuitas para a população em geral com as mais 
diversas demandas, projeto extremamente atual, sugere que, para Freud, a psicanálise 
não era uma atividade burguesa reservada aos ricos. Mas, antes, um instrumento de 
saúde pública. Este movimento social gerou diversos dispositivos de acolhimento em 
toda a América Latina. No Brasil, chama a atenção a Clínica Social de Psicanálise criada 
por Hélio Pellegrino e Anna Kemper em 1973 no Rio de Janeiro, além do renomado espaço 
de formação do Instituto Sedes Sapientiæ, em São Paulo (Conf.: DANTO, 2019). 
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Falar em “sociedade de psicanálise” traz em si uma contradi- 
ção intrínseca devido à própria essência da formação, como discuti- 
do: não existe um instituto de formação de psicanalistas que não se 
tenha interrogado sobre como realizar a “seleção”, e o subsequente 
treinamento, dos candidatos que, tudo correndo bem, serão quali- 
ficados, pela instituição, a praticar a psicanálise (PONTALIS, 1981). 

Cabe aqui uma citação de Anna Freud de 1968, publicada no 
número 10 da Nouvelle Revue de Psychanalyse: Difficultés surve- 
nant sur le chemin de la psychanalyse: 

Quando examinamos as personalidades daqueles que 
por autosseleção constituíram a primeira geração 
de analistas, suas características deixam pouca 
dúvida. Eram não-conformistas, questionadores, do 
tipo que não se satisfaziam com os limites impostos 
ao conhecimento. Entre eles, encontravam-se 
sonhadores e outros que conheciam o sofrimento 
neurótico por tê-lo vivido. Esse tipo de recrutamento 
transformou-se radicalmente desde que a formação 
psicanalítica foi institucionalizada e, em contornos 
mais estritos, faz apelo a um tipo diferente de 
personalidade. Além do mais, a autosseleção deu 
lugar a um minucioso exame dos candidatos. Donde 
a exclusão daqueles que são suspeitos de alterações 
mentais, dos excêntricos, dos autodidatas, dos 
grandes imaginativos; em vantagem daqueles 
que, bem acomodados e bem-preparados, são 
trabalhadores o suficiente para ambicionar maior 
eficácia profissional (Freud, 1968, p.200). 

Em De	 que	 amanhã:	 diálogo	 (DERRIDA J.; ROUDINESCO, E., 
2014), Roudinesco critica as transferências desmedidas tão comuns 
entre os psicanalistas, independentemente de sua filiação. Ela de- 
plora aqueles que acreditam ter acesso a um saber absoluto, como 
se a psicanálise se aplicasse a tudo. Os que se acham uma espécie 
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de eleitos, não se interessam em confrontar, de forma crítica, suas 
perspectivas teóricas com outros saberes, e interpretam o mundo a 
partir da clínica, via divã. Talvez esta atitude hermética seja a res- 
ponsável, segundo Roudinesco, pela participação dos psicanalistas 
no declínio da psicanálise (ROUDINESCO, 2020). 

 
CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 
Se, com Lacan (1957), acreditamos que só o inconsciente pro- 

duz formações, o “tornar-se analista” testemunha um projeto éti- 
co pessoal (só o psicanalista se autoriza) e não mais técnico, que 
passa pela metabolização, via transferência, de questões teórico- 
-práticas da teoria. Trata-se uma experiência do sujeito com seu 
próprio inconsciente, e que diz respeito ao modo como ele encarna 
a sua função. Por outro lado, o caminho a seguir, o transladar-se, 
por assim dizer, do divã e para a poltrona, é semelhante à travessia 
do fantasma, o que torna problemático toda intervenção institu- 
cional neste percurso. Se acreditamos que o recalque é a operação 
que produz o sujeito barrado alienando-o, podemos dizer que uma 
instituição fundada em dogmas reproduz, igualmente, o recalque. 

A formação do analista passa pelo reconhecimento do grupo 
e de um lugar de desejo; um lugar de fala e de escuta, mas, igual- 
mente, de trabalho. A transferência de trabalho, sustentada pela 
ideia lacaniana do cartel, representa não somente o lugar apro- 
priado de acolhimento dessa transferência, mas, também, a unida- 
de de base de um modo de organização social. 

Lacan, ao falar da situação da psicanálise em 1956, critica in- 
tensamente as simplificações psicologizantes dos psicanalistas da 
época: “Não somos nós aqui que proferimos um julgamento; foi no 
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círculo dos ditadas que se postulou e se professa a teoria que con- 
fere como finalidade à análise a identificação com o eu do analista” 
(LACAN, 1998, p.491). Encontra-se aqui a máxima segundo a qual o 
analista só́ se autoriza de si mesmo: “aquilo que ele tem de cuidar 
é que, a autorizar-se por si mesmo, haja apenas o analista (...) So- 
mente o analista, ou seja, não qualquer um, autoriza-se apenas por 
si mesmo” (LACAN, 2003, p.314). Contudo, autorizar-se a si mesmo 
não é um ato solitário, mas, antes, um ato que é reconhecido por al- 
guém, que pode ser a sociedade de filiação do analista: via análise 
didática, para algumas, ou pelo passe, para outras. 

Uma passagem de um trabalho apresentado por Flávio Fer- 
raz na mesa-redonda Psicanálise hoje: caminhos da formação e da 
transmissão” condensa bem a questão: 

os mais diferentes dispositivos adotados   em 
cada grupo [de formação] resolviam apenas em 
parte os problemas básicos de uma formação 
analítica. Em todos os sistemas havia restos de 
difícil processamento, dando a certeza de que os 
problemas de fundo das instituições eram muito 
semelhantes (FERRAZ, 2014, 88). 

Na atualidade, sobretudo na dimensão virtual, não se con- 
tam mais as inúmeras ofertas de formação em psicanálise, algu- 
mas com propostas mirabolantes e insólitas, assim como os movi- 
mentos que defendem, por diferentes razões, a institucionalização 
da psicanálise. O peso do debate, e suas consequências inúmeras, 
têm levado a maioria das instituições de formação a se unir na 
defesa da impossibilidade de institucionalização da psicanálise de- 
vido, justamente, a seu objeto de estudo6. 

6 Sobre o tema ver: Ofício do Psicanalista II, por que não regulamentar a psicanálise. 
Sigal, A.; Conte, B.; Assad, S., (Org.). São Paulo: Escuta, 2019. 
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*** 
Ao ocupar o lugar do chamado “objeto a”, ao fazer-se causa 

do desejo, o analista incarna um enigma, conduzindo o analisan- 
do a responder questões fundamentais sobre a constituição de sua 
subjetivade. Contudo, só o desejo do analista pode sustentar este 
movimento para que ele não se transforme, via resistência, em 
“verdades últimas”. 

A análise pessoal leva a uma transformação, cujo final é ex- 
perimentado, pelo analisante, como uma ressignificação subjetiva. 
Opera-se um saber: 

wo es war, soll ich werden7.  
Freud, 1933 
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7 “Onde era Isso, Eu apareço”.  Ou ainda: “onde o Isso falava, Eu falo”. 
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