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Para concluir retomarei alguns pontos essenciais, a fim de situá-los no contexto de suas 
implicações para a formação de um analista. Trata-se de abordar de que maneira essa formação 
alinha-se com a possibilidade de um analista manejar a transferência para fins do tratamento. 
O analista, tal como o paciente, não está isento de transferir, a diferença é que se espera que ele, 
por ter feito o seu próprio percurso de tratamento, esteja supostamente melhor preparado para 
saber de que são tecidas suas relações pessoais, e não venha a misturá-las com aquelas que estão 
em jogo para o paciente.  É para poder servir-se da transferência como instrumento de trabalho, 
que é pré-condição para a assunção da função de analista, que esse se submeta ao tratamento 
psicanalítico.  Por mais que os estudos teóricos sejam essenciais para sua formação, eles de nada 
valerão se o sujeito que pretende ocupar essa função não proceder a um tratamento pessoal, no 
qual o que Lacan  propôs chamar de desejo do analista   possa vir a  comparecer e habilitá-lo, 
confirmando sua pretensão. 
O desejo do analista  implica dentre outras variáveis a condição fundamental para que o sujeito 
possa, em lugar de  funcionar egoicamente privilegiando interesses narcísicos, emprestar-se como 
objeto, suspendendo, o quanto lhe seja possível, seu próprio funcionamento como sujeito. É a isso 
que se chama dessubjetivação. É privando-se do sujeito que ele é, e prestando-se a ser  objeto 
causa de desejo  para o analisando, que o analista viabiliza uma investigação acerca do desejo 
inconsciente que move o analisando. 
Assim, vontade de ser analista, ou pessoas que se intitulam analistas, avalizadas ou não pelas mais 
diferentes escolas e instituições, existe fartamente, porém, um analista de fato, é bem mais raro de 
encontrar. O que garante a existência de um analista é a maneira como em sua clínica, na direção 
dos tratamentos que conduz, ele consegue abster-se de seus apelos fantasisticos narcísicos e 
sustentar sua função, modo pelo qual ele também sustenta sua própria transmissão da psicanálise. 
Hoje em dia, com o afã globalizante, existe no mundo um apelo a regulamentar tudo, a psicanálise 
inclusive. E eis que aí estamos frente a um grave problema. Exatamente porque, como vocês já 
podem depreender, não é possível regulamentar a psicanálise, porque ainda que se possa garantir 
um tempo mínimo determinado de curso, de estudos, de estágios em atendimentos 
supervisionados, não é possível regulamentar o tratamento de alguém. Não basta que alguém 
freqüente por diversos anos o consultório de um analista tal, por mais renomado que esse seja, 
para que isso garanta que ele cumpriu, a contento, o fundamental do que se espera da análise de 
um analista. Aliás, freqüentar o consultório de um analista também não quer dizer fazer análise. 
Afinal, há os que entram em análise e os que gravitam em torno dela anos a fio, sem efetivamente 
se entregarem a esse processo. 
Já em sua época Freud respondia à investida dos americanos pela regulamentação que pretendia 
na época reservar o mercado da psicanálise aos médicos defendendo a condição leiga da 
psicanálise, ou seja, defendendo que nenhum curso prévio pode assegurar a formação de um 
analista. A transmissão da psicanálise exige, para além de estudo e do atendimento 
supervisionado, a passagem pela experiência de uma análise pessoal, levada o mais longe 
possível, exigência ética que recai apenas sobre aqueles que desejam ser analistas. Para todos os 
outros, a análise vai até o ponto em que estejam melhor amando e melhor trabalhando. E o 
problema é que as análises só podem ser contadas uma a uma, e são elas que são decisivas para 
fazerem surgir ou não um analista. 



Mas aí, como leigos, ou não especialistas em psicanálise, vocês podem perguntar: como fica a 
nossa garantia em reconhecermos um bom analista ou uma escola de formação competente? 
Partilhando essa falta com vocês, eu sinto lhes dizer que garantia absoluta nós nunca teremos, e 
exatamente por isso, vale uns alertas. Por exemplo: vale saber que a propaganda das garantias e 
facilidades, encontra-se em proporção inversa à seriedade.  Desconfiem das garantias e facilidades 
anunciadas. A escolha desse ofício acena com muitas coisas, e, certamente, facilidade não é uma 
delas. Se quiser facilidades, escolha fazer outra coisa na vida. 
Para além disso, vale observar se o trabalho psicanalítico é empreendido com independência, ou se 
se encontra apenso, submetido, condicionado a algum credo ou religião, ou ainda, a alguma outra 
disciplina ou área do saber que não  seja a própria psicanálise, como por exemplo, apenso à 
medicina, à psicologia, à neuropsicologia, à filosofia, ou ao que quer que seja.  A interlocução é 
sempre frutífera e indispensável para a psicanálise,  porém interlocução não é submissão. A 
psicanálise é efetivamente uma disciplina independente. Se é que podemos dizer que ela é uma 
disciplina. Se a pensarmos barrocamente, ela é mesmo com suas muitas torções e rebuscamentos, 
clarezas e obscuridades, tal como as que procedem no psiquismo inconsciente  uma indisciplina 
para àqueles que tentam pensar de uma maneira linear. Por isso, opto sempre por melhor situá-la 
como um campo que se abre entre a ciência e a arte. 
Outro alerta importante, e que se encontra inclusive  diretamente relacionado à função do analista 
na transferência, diz respeito ao que atesta a seriedade da  psicanálise que ele empreendeu,  ou a 
seriedade do modo pelo qual isso é tratado pela instituição ou escola de formação. Do lado do 
analista, o que  se espera que ele tenha conquistado através de sua análise, a fim de estar o mais 
possível, à altura do exercício de sua função, será a capacidade de, tendo se desatrelado o quanto 
pôde, dos apelos narcísicos que hipnotizam e inflam o eu,  disponibilizar-se no exercício de sua 
função, fazendo-se esse objeto relativo à falta, para o analisando, e com isso suportar escutá-lo na 
sua diferença, abstendo-se de apelar às identidades, por onde se tem a ilusão de que já se sabe, a 
priori, alguma coisa. Via por onde todo o diferente é assimilado ao mesmo, pela estratégia de uma 
compreensão que não é senão dominação. Diferentemente do amigo que tudo compreende e sabe 
do que você está falando, para o analista trata-se da árdua tarefa de fazer valer a chamada sábia 
ignorância. 
Isso faz com que os analistas, no exercício de seu ofício, sejam sujeitos mais abstinentes no que 
diz respeito a dar conselhos, ou respostas para a vida dos outros.  Assim, se vocês forem procurar 
um analista e ele começar a dar  “pitaco” nas suas vidas, atenção! Vocês podem estar tomando 
gato por lebre.  Não que um analista não possa falar, mas é preciso que sua palavra seja 
“bem-dita”, ou seja, te sirva de meio e não de fim. Aliás, a chamada interpretação analítica tem esse 
objetivo. Muito diferentemente de ser uma resposta, ela é um enigma. Ainda que vinculada à 
decifração de alguma significação, ela aponta o limite do que pode ser significado, indica o furo que 
vigora no sentido. Por isso ela rompe com a mesmice e abre o canal para o novo, colocando o 
analisando em trabalho, e não o acomodando em uma resposta que lhe tenha sido dada. Estamos 
aí perto de um exercício  poético. 
Do lado do que diz respeito às escolas ou instituições de associação ou formação de psicanalistas, 
se vocês são candidatos a fazer parte delas ou as freqüentarem, é importante observarem em que 
lugar se situa a importância do tratamento analítico dos próprios membros ou associados. 
Acossado por essa questão, Lacan criou odispositivo do passe  como um procedimento em sua 
escola para abordar a questão da análise dos analistas, designada anteriormente por Freud, como 
análise didática. Era como se ele quisesse apreender esse ponto no qual um sujeito atesta sua 



passagem a analista, e o dispositivo por ele proposto, através de uma série de procedimentos, 
visasse  testemunhar se essa passagem foi feita ou não. Embora o analista francês, após muitos 
contratempos, tenha recuado desta proposição, reconhecendo seu fracasso, diante da 
complexidade do que se encontra em causa na autenticação dessa passagem, a questão por ele 
levantada permanece vigorosa, e o próprio passe foi retomado por diversos grupos. 
O que me parece mais fecundo nesse dispositivo diz respeito à contribuição que ele pode prestar 
para a sustentação da pesquisa acerca do que se passa num processo de análise. Pede-se que o 
candidato ao passe, designado passante, debruçando-se sobre o seu próprio percurso de análise, 
dê alguns depoimentos aos passadores que encaminharão seu pedido a um júri. Para todo sujeito 
comum, basta que ele se sirva da psicanálise e pronto; para o analista, além disso, caberia dar 
algum retorno que ampliasse os aportes teórico-clínicos dessa experiência. Entretanto, quando um 
analista se expõe na transmissão da psicanálise, para além do setting  clínico, e consegue sustentar 
a ética própria a esse campo, não está aí, de algum modo, diante da comunidade, numa certa 
experiência de passe ? De quantos modos será que esse passe pode se sustentar? 
De todo o modo, via o passe, ou via outras abordagens das questões levantadas sobre o que se 
espera do fim da análise de um analista, ou dos candidatos a analistas, o que é fundamental é que 
a análise destes seja um condicionante ao exercício desse ofício, que não pode ser substituído por 
nenhum outro procedimento de qualquer outra natureza. Se a importância disso não estiver muito 
bem evidenciada na instituição que vocês escolherem, abram os olhos! Talvez o nome psicanálise 
esteja sendo usado inadequadamente. 
Diante de todo o exposto, visto a dificuldade de sustentação da função de analista, cabe que, 
enquanto “um” analista que somos, nos indaguemos sobre o modo pelo qual estamos sustentando 
o desejo “do” analista . Nesse sentido, creio que cabe que o artigo definido “O” para definir o 
analista, seja barrado, tal como Lacan propôs barrar o artigo definido “A” para designar A mulher. 
Ou seja, nada atesta a existência de O analista, da mesma forma que A Mulher não existe, no 
sentido em que ninguém é mulher em sua totalidade. O que, entretanto, não impede a presença 
efetiva do feminino em nossas vidas, nem que os efeitos de fecundidade do desejo do 
psicanalista apareçam como a resultante do processo sustentado por um analista. Temos assim, 
mais um elemento para a afinidade, já anteriormente mencionada entre A/ Mulher  e O/ Analista. 
No caso do feminino, isso não coloca grandes problemas, já que o feminino, nesse sentido, não se 
faz ofício. Porém, no caso do analista fica a questão de como autenticá-lo, ou seja, como 
reconhecer um analista, dado que como vimos, não são títulos, diplomas, cumprimento burocrático 
de regras, que atestam que alguém está apto a sustentar essa função.  Configuram-se, portanto, 
dois planos de questões cruciais para a sustentação e o desenvolvimento da psicanálise. Um diz 
respeito a sua transmissão, ou seja, ao modo de fazer passar a outros não apenas o que pode ser 
ensinável, via o entendimento teórico-prático, mas sobretudo o mais difícil,  a dimensão real da 
experiência psicanalítica, intrinsecamente relacionada à experiência da transferência.  O outro, se 
refere aos meios pelos quais se pode reconhecer que alguém está apto para a função de analista, 
podendo, portanto, ter, de algum modo, sua formação autenticada. 
O primeiro plano das questões acima levantadas, o que diz respeito à transmissão da psicanálise, 
foi abordado neste trabalho, dado que se refere  essencialmente às condições preliminares para 
que um analista sustente sua função na transferência, portanto, faça o manejo clínico desta última 
até que ela possa ser desmontada, finalizando o trabalho analítico. Ponto que corresponde à 
ausência de resposta última do Outro, ou melhor, queda do Outro, que implica a queda da função 
do sujeito suposto saber . Deixando de supor um saber no Outro, a transferência é dissolvida, nos 



termo do que a originou. Sem o comparecimento da dimensão viva da transferência no que diz 
respeito à transmissão da psicanálise, tudo o que encontramos são palavras vazias.  Já o segundo 
plano, o referido aos meios de autenticação da formação de um analista, deverá ser desenvolvido 
num outro momento, pois extrapola a delimitação deste livro. 
Assim, no que quer que seja que diga respeito à psicanálise, uma coisa é certa, o que a 
transferência atesta é que o amor está no meio a fazer ruído ou música. Condiciona a possibilidade 
de trabalho ou obstaculiza. E será na função que ele ganha no processo analítico orientado por uma 
ética que não recua em apontar o real da falta, e inspirado por sua proximidade do belo que incita a 
produção  que a sublimação comparece, possibilitando que com o acolhimento da falta, do vazio, 
algo escape da repetição e o novo advenha como efeito da criação. Criação esta que, em último 
termo, não é senão criação da vida, afirmação artisticamente trágica da existência, onde recurso e 
precariedade se conjugam. O que abre um acesso a um gozo chamado feminino, que serve para a 
psicanálise indicar o que em nós vai além do limite sexual, fálico, além do limite da linguagem, na 
direção de um campo que excede e toca o ilimitado; traçando, de certo modo, uma impossível 
aproximação entre o mortal e o imortal. Afinal, como se diz há muito, o amor remove montanhas, 
mas isso está condicionado à possibilidade dele acolher a precariedade. 
  
Fragmento do livro A TRANSFERÊNCIA de Denise Maurano, Rio de Janeiro, Zahar, 2006. 
 


