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É com muito prazer que apresento ao leitor esta valiosa sequência de refle-
xões de altíssima qualidade e de extrema pertinência no panorama atual da 
psicanálise. Na medida em que o campo psicanalítico cresce e o número de 

praticantes aumenta, torna-se mais difícil estabelecer fronteiras entre quais práti-
cas se mantêm dentro do campo da psicanálise e quais se posicionam fora. Há as 
práticas que, cuidando de objetos próximos ao nosso1, claramente partem de prin-
cípios definidos absolutamente em outras coordenadas, às vezes até se definindo 
em oposição às práticas psicanalíticas. mas há também as que se posicionam de 
maneiras confusas, híbridas (como as que vendem religião em sessões individuais, 
aproveitando o prestígio da psicanálise e a intensidade do estado de mal-estar na 
cultura), até os que também em nome da psicanálise produzem práticas para a 
eliminação do mal-estar, o que certamente a sociedade compra cada vez com mais 
avidez.

Essas práticas, as psicoterapias da neurociência, são complementares ao pre-
domínio do “império dos laboratórios”, que responde eficazmente oferecendo o 
remédio para as maneiras que o império define os novos diagnósticos e categorias 
para as formas do mal-estar, por meio de seu porta-voz: a psiquiatria.

Esse panorama das práticas atuais em relação às diversas formas do sofrimen-
to é extremamente confuso para o público que as procura, mas, na medida da mul-
tiplicação e fragmentação, também é confuso para os “profissionais” que oferecem 
esses cuidados. As demandas que o sofrimento produz não são por uma prática 

1 Existem práticas de cuidados do sofrimento, da alma ou do espírito desde o início da história (xamanis-
mo, religiões etc.), precursoras dos inúmeros serviços que a sociedade atual oferece ao consumo dos 
cidadãos.
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ou outra, mas tentativas de lidar, resolver, dar algum destino ao sofrimento com 
bastante urgência. As respostas que os diversos serviços disponíveis oferecem para 
esses demandantes são inúmeras e de difícil discriminação. Faz-se necessário man-
ter vivo o debate epistemológico tanto no acompanhamento geral da evolução 
dessas práticas quanto especificamente para nós, dentro do campo da psicanálise, 
acompanhar as evoluções, inovações e mutações que as experiências dos psicana-
listas foram sedimentando na história do movimento psicanalítico.

Em geral, temos nos conformado com definições bastante gerais que dizem 
a verdade, mas não toda ela, e que são insuficientes. inicialmente, entendemos 
que se encontra dentro do campo psicanalítico a prática clínica pautada nas teo-
rias principais que o inauguraram a partir da obra do Dr. sigmund Freud, a saber: 
teoria do inconsciente, teoria da sexualidade infantil e teoria da transferência. Essa 
definição de campo teve seu valor histórico quando a preocupação dominante do 
mestre Freud era garantir um lugar no universo científico e encontrar um critério 
de transmissão. Ao mesmo tempo, a chegada dos discípulos estrangeiros fez com 
que a prática analítica deixasse de ser restrita à intimidade da dúzia de discípulos 
que se reuniam às quartas-feiras, os quais Freud a todos conhecia.

Consideramos que um elemento central que define a posição do psicanalista 
é o destino que se propõe a dar a angústia do sujeito. o psicanalista se situa em 
sentido radicalmente oposto às práticas vigentes e tão vastamente consumidas 
pela população hoje de patologização e consequente tentativa de eliminação do 
sofrimento do sujeito. As práticas que se orientam à eliminação do mal-estar se 
propõem a encontrar a fórmula química certa (o remédio certo da psiquiatria sus-
tentada em um marketing magnífico) ou a encontrar a fórmula comportamental 
certa na perspectiva das práticas que propõem uma pedagogia para alcançar o 
sucesso no amor e nos negócios (como as correntes da autoajuda).

o psicanalista é aquele que aposta na angústia como propulsora do cresci-
mento, da apropriação e do amadurecimento. Tornar a angústia o motor e a ala-
vanca para a invenção de recursos para a vida implica um respeito e um cuidado 
essencial com ela, a angústia. se Eros é a tendência à complexidade e Thanatos, a 
tendência à simplificação, nós, os analistas, trabalhamos na direção de Eros. isso 
vale para todos os sujeitos, claro, incluindo nós, psicanalistas. Entre outras, a pri-
meira consequência é que, na clínica psicanalítica, não há nenhuma possibilidade 
de aplicar generalizações. Assim como a angústia, cada fenômeno no ponto de 
vista da escuta clínica é da ordem do singular.

Esta publicação não tem a intenção de criar um desenvolvimento homogêneo 
sobre esse tema tão complexo e questionador que é a atualidade das práticas de 
transmissão do legado de Freud. Ao contrário, a intenção é, desde o início deste 
projeto, convocar um grupo de colegas para que, partindo desse eixo temático 
central, contribua com suas reflexões singulares a partir da abordagem e do estilo 
que cada um escolhe para expor seu ponto de vista. Essa proposta então provocou 
o efeito de diversidade que se propunha. A partir de uma convocação ampla, a 

organização optou por não agrupar os capítulos a partir de subtemas, incluindo 
os textos a partir da abordagem escolhida por cada convidado sem restrições, por 
conta de se tratar aqui de uma temática tão ampla e complexa. o resultado é uma 
coletânea que produz um estímulo importante na reflexão de um assunto impor-
tante para o presente e o futuro da nossa prática.

A pertinência de estabelecer fronteiras precisas nas práticas vigentes não está 
na intenção de insistir em emblemas de pertencimento que garantam o reconheci-
mento dos pares e excomungue os hereges (Hornstein). Não é à toa que esse tema 
está tão presente nas reflexões apresentadas neste livro. Trata-se de uma questão 
central na orientação dos nossos esforços de transmissão. o que é praticar a psica-
nálise? Qual é a nossa meta? Quais as operações para as quais nos direcionamos? 
Estas são questões que acompanham todo o percurso de formação.

Nas próximas páginas, com diversos estilos e argumentos, serão aprofundadas 
essas questões sem uma perspectiva de dar respostas definitivas. os reducionis-
mos e suas nefastas consequências são naturalmente impossibilitados numa publi-
cação que se propõe a incluir diferenças. Não espere encontrar o desenvolvimento 
linear dessas ideias nos diferentes capítulos. Trata-se de uma coletânea composta 
por textos de psicanalistas com muita experiência e, portanto, com diversos estilos 
consolidados. são relatos de práticas e de seus impasses e dificuldades na vida pro-
fissional dos psicanalistas.

Ernesto Duvidovich
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Psicanalista global?2

Formação do psicanalista e transmissão da 
Psicanálise entre norma e contingência 

Christian Ingo Lenz Dunker

O pior cenário possível

Quando observamos o debate atual sobre a regulação da prática psicanalíti-
ca pelo Estado, duas constatações se impõem. primeira: é um debate que 
surge, simultaneamente, em vários lugares do mundo. Deveria chamar 

nossa atenção o fato de que semelhante tipo de pressão pela regulamentação da 
psicanálise apareça, ao mesmo tempo, em países que atravessam diferentes mo-
mentos em termos de organização política da sociedade civil e refiram-se a reali-
dades culturais distintas, em termos de inserção da psicanálise. ou seja, penso que 
o problema não deve ser reduzido às contingências locais dos sistemas de saúde, 
que são, por exemplo, absolutamente distintos em países como reino Unido, Brasil 
e Estados Unidos. Também não se deve reduzi-lo ao esforço de homogeneização 
normativa, decorrente de um ajuste na racionalidade administrada em países que 
buscam a integração econômica ou legislativa. Essa simultaneidade temporal, na 
aparição da questão, não pode ser explicada, inteiramente, pela ideologia da abre-
viação do risco e da segurança das populações, cuja inscrição na ordem médica é 
a medicina Baseada em Evidências. Afinal, reconhecer que há risco na prática da 
psicanálise é reconhecer, indiretamente, que ela é eficaz, o que está longe de ser 
consenso entre os mesmos que incitam sua regulamentação.

Não se trata da expansão do Estado enquanto instância de manutenção do 
bem-estar social, mas do único ponto em que o Estado ainda interessa ao capital, 

2 versão parcial deste trabalho foi publicada inicialmente em parker, i. & revelli, s. Psychoanalitic practice 
and state regulation. London: Karnac, 2008.
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