E toda análise didática?

U

m leitor aten
to da obra de La
can poderia per
guntar-se se to
da análise, pelo
só fato da sua duração pro
longada, terá coDlO conseqüên
cia a fonnação de um novo
analista. As considerações de
Lacan a respeito poderiam dei
xar pensar que trata-se exclu
sivamente de uma questão de
tempo transcorrido, no qual o
desenvolvimento da análise al
cançaria um ponto tal, apare
cendo algo da ordem, do de
sejo do analista.
A experiência pode, porém,
demonstrar o contrário. An
tes de poder realizar uma for
mulação teórica a respeito, é
�rio estabelecer uma dis
tinção entre o desejo do ana
lista como tal e o fim da aná
lise. Freqüentemente, o dese
jo do analista é tão ativo, que
uma pessoa começa receber
pacientes, mesmo quando sua
análise não está tenninada.
Deste modo, a prática eviden
cia a distinção entre estes dois
aspectos. Há por outra parte
uma prova mais concludente
e é que, para a maioria dos
analisantes, a análise chegará
a seu fim sem que apareça
portanto um novo analista.
Isto da conta de aquilo que
vai atuar do lado do fantas
ma, fonte primordial do ato.
Existe um· desejo do poeta,
um desejo do filósofo, um de
sejo do pil!_tor, distintas for-:
mas de desejos que nada têm
a ver com o desejo do analis
ta, e permanecerão imutáveis
com o final da análise. Deste
modo, uma análise mesmo pro
longada não desembarcará ne
cessariamente em desejo do

analista ou num desejo de ser
analista.
Uma vez esclarecida esta
confusão, a gente pode per
guntar-se porque uma leitura
cuidadosa da obra de Lacan
produz esta interrogação so
bre a duração da análise e o
desejo do analista. Uma pri
meira razão está vinculada com
as críticas que teve d� reali
zar Lacan sobre a noção mes
ma na análise didática em con
traposição com a análise tera
pêutica, para demonstrar que
existe uma só análise. Porém,
que· exista uma análise e não
duas, não significa que o ob
jetivo da mesma seja único,
quer dizer a formação do ana
lista. E aqui onde se eviden
cia o deslizamento, a confu
são que temos evocado. La
can tem assinalado que so
mente algumas análises se re
velam didáticas na posterida
de, já que a análise tem a par
ticularidade de terminar-se an
tes de seu fim. Em todos os
atos durante uma análise há
um efeito de posterioridade
"aprês-coup", e é só retroa
tivamente que uma interrup
ção da análise se revelará co
mo o ponto de fim.
É necessário abordar esta
questão para criticar os efei
tos perniciosos que têm tido
a idéia da análise didática em
alguns países, e em particular
na França, a respeito da for
mação de analistas ''lacania
nos''. Deste modo, certas pes
soas, que tinham pennaneci
do em análise durante alguns
meses, pensaram que era pos
sível instalar-se como analis
tas a partir de uma suposta
autorização implícita nas con
siderações de Lacan. O que é
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necessário assinalar, é que só
um número reduzido de aná
lises se revelaram como di
dáticas, a partir do que Freud
definiu como o desejo que es
tá em jogo numa análise, e
da posterior conceitualização
de Lacan. Para desenvolver
esta questão temos que con
siderar que todo desejo é se
xual. Esta formulação, em apa
rência trivial, é essencial para
poder compreender o desejo
nas suas diversas manifesta
ções.
Para poder abordar esta
questão é necessário ter pre
sente a origem sexual do de
sejo, porque se não o faze
mos, nossas formulações irão
no sentido d� repressão da se
xualidade. E o risco que se
pode correr, sim, por exem
plo, tomamos um modelo ma
temático para explicar o que
é desejo. O mesmo acontece
com o modelo do significan
te, que reenvia sempre a ou
tro significante já que, se o
desejo permanece insatisfei
to, é por razões vinculadas com
a repressão sexuâl, com a sig

jo terá como ·conseqüência a
ignorância de seus objetivos
- o incesto - e de seus meios
- a matança do pai. Ao eliminar-se a dimensão sexual
do desejo, apareceram os sig
nificantes, a topologia. Porém,
como o desejo insistirá em seus
objetivos, . é-importante per
guntar-nos como analistas, sob
que forma reaparecerá o ob
jeto incestuoso. O fará, evi
dentemente, baixo a forma de
objeto da pulsão, utilizado pri
meiramente para colmar a de
manda da mãe. Neste sentido
a pulsão é um conceito limite
muito ativo na realização do
desejo reprimido. As especi
ficações do desejo de cada in
divíduo dependerão dos ava
tares desse objeto. Entre a re
pressão e a reaparição baixo
a forma pulsional que se pro
duz na inversão que vimos res
peito do desejo sexual mas
culino, se coloca aquilo que
fará que um pirômano queira
ser bombeiro ou um sádico
cirurgião. Todas estas voca
ções bem confirmadas têm a
ver com o desejo.
Que acontece em particu
lar a respeito do desejo do
analista? Tem a ver com o
desejo de curar. Nas primei
ras páginas da obra de Grod
deck, titulada "O livro dold",
este define seu desejo de cu
rar de forma muito poética.
Quando tinha três anos, jo
gando com sua irmã que que
ria vestir uma boneca e ao
qual ele se opunha, Groddeck
lhe disse: "mas vai morrer
asfixiada pela roupa". Seu pai,
que estava presente, lhe dis
se: ''mais tarde, tu serás mé. dico". É interessante a since
ridade com que Groddeck ex
pressa que, no momento de
pronunciar essa opinião sobre
a boneca, deve haver sentido
o desejo de matar alguém per
sonificado nesse objeto, su
pondo que se trataria de sua
irmã, que recebia todos os cui
dados de sua mãe. Isto cons
titui para ele o essencial do
desejo do médico: uma pro
pensão à crueldade reprimida
ao ponto de converter-se em
algo útil.

nificação fálica e não com o
significante, que é conseqüên
cia da repressão da significa
ção do falo. Se dissennos que
o desejo é o que resulta de
uma concatenação de signifi
cantes, estamos abordando a
questão como o faria um lin
güista ou um filósofo.
A formulação da origem se
xual do desejo não merece uma
demonstração particular. O
exemplo mais banal do dese
jo masculino, seguindo sua
vertente edípica, é que o ho
mem não buscará endoga�i
camente uma mulher seme
lhante à mãe, mas sim exoga
micamente uma mulher dife
rente num ponto essencial, sua
virgindade. Entre endogamia
e exogamia há uma passagem
que marca uma diferença com
a mãe, que é uma mostra da
repressão do desejo, desejo
sempre de outra coisa, já que
uma vez possuída uma mu
lher deixará de ser virgem.
Deste modo, o desejo é sem
fim, por razões que nada têm
a ver com a cadeia signifi
cante que envia a outro signi
Poderia objetar-se que o de
ficante, senão por razões se
sejo
de curar tem a ver mar
,suais ligadas ao complexo de
ginalmente
com o desejo do
Edipo.
analista, e que na realidade
Frente à évidência da ori trata-se somente qe uma apre
gem sexual do desejo, pode sentação particular do discur
mos intérrogar-nos sobre sua so médico. "Pôrém, isto pode
incidência no desejo do ana observar-se nas curas de pa
lista. A repressão desse dese- cientes que se dedicaram pos-

teriormente à psicanálise. Fre
qüentemente se percebe, por
exemplo, que o que está em
jogo respeito do fantasma de
sedução dos homens de uma
mulher, é a idéia de curar es
ses pobres indivíduos pela sua
débil sexualidade. Ou de um
paciente. que, sem ter nada a
ver com o discurso médico
ou a carreira de médico, dá
se conta bruscamente na sua
análise que quer ser psicana
lista respeito de seu desejo
quando era criança de ajudar
a sua mãe, a quem viesse num
momento de desespero, e pe
rante a incapacidade de seu
pai. Que este desejo de curar,
que aparece num momento da
análise, se transforme em de
sejo do analista tem a ver com
a base do mesmo. Como no
mear aquilo que em determi
nado momento, por razões édi
picas transforma-se num de
sejo de ajudar a um dos pais
(e que poderíamos nomear o
fantasma de Joana D'Are)? Em
certo sentido, este desejo de
curar, que não existe no dis
curso médico, é o de tampar
á- falta. A partir desta situa
ção muito geral há um desejo
de ser analista que começará.
A maior parte das vezes é um
desejo concomitante com o,pri
meiro pedido de análise. E al
go muito forte, que se mani
festa desde a infância e que,
só ocasionalmente, se desco
bre.
Porém, estas considerações
não permitem definir o dese
jo do analista, que só pode
conceitualizar-se em contra
dição com esse desejo, no sen
tido da Aufuebung freudiana.
O que acredito ser importante
é que cada sujeito singular que
deseje tomar esse lugar exer
cer a função do semblante,
deve conhecer através de sua
análise as bases desse desejo
de ser analista. Não é grave
se um bombeiro ignora seu
desejo pirômano, porque de
todas maneiras apagará o fo
go. Mas no caso de um ana
lista, sua função requer que
esteja ao corrente do semblan
te, da ficção que lhe permite
suster essa situação. Creio que
as questões aqui abordadas per
mitem considerar de uma ma
neira mais precisa a questão
do desejo do analista.
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