
COMENTÁRIOS  AO  TRABALHO  DE  INTERSECÇAO
PSICANALITICA DO BRASIL

O trabalho que os colegas do Brasil propõem surge de uma pergunta: que relação
há entre o desejo do analista e a psicanálise posta à prova, quando tentamos pensar
sua práxis no âmbito da instituição pública?

Eles, sob essa pergunta, desenvolvem três pontos que se entrelaçarão: o desejo do
analista, o desafio do psicanalista na instituição e, por último, a política de saúde
mental e a nossa.  

Que  Freud  tenha  percebido  que  analisar,  governar  e  educar  eram  profissões
impossíveis nos convida a pensar o desejo do analista e seu encontro com o real da
clínica psicanalítica em instituições públicas e seus particulares sistemas de saúde.
No início, nos posiciona na diferença fundamental entre o impossível do desejo, e
o desejo como impossível. 
Trata-se, em um caso, da lógica do não-todo, isto é, o desejo é cercado, rodeado e
causado pela posição enunciativa na qual o analista se situa, para que aquele que
sofre nos dirija suas palavras, seus sintomas, suas paixões e suas representações do
objeto pulsional.
Este  movimento  que  o  analista  está  disposto  a  fazer  em cada  caso,  segundo a
apresentação e conjuntura, articula o sujeito em discurso, revelando sua realidade
fantasmática e, por sua vez, a relação com o objeto do fantasma, sabendo o sujeito
que está  determinado por  ele,  ao  mesmo tempo que dividido.  Essa  divisão  do
sujeito  tomará  diferentes  formas  segundo  sejam  ordenados  estruturalmente:
Neurose, Psicose e Perversão.
O desejo  do  analista  se  diferencia  do  desejo  como é  articulado  nas  diferentes
estruturas clínicas.
O desejo do analista está ai, tentando causar o desejo do paciente. É importante
insistir que não se trata do desejo singular da pessoa do analista, mas sim de um
desejo que poderíamos chamar como o desejo de analisar. Desejo orientado por



uma ética que não cederá à multiplicidade de discursos, nem ao entrecruzamento
institucional. Não existe aí uma responsabilidade do psicanalista?
Esse desejo, como todo desejo, não é puro, mas não pode ser um desejo neurótico;
daí  que  não  pode  desejar  o  impossível,  porque  senão  o  analista  estaria
impossibilitado de realizar um ato quando fosse necessário, da mesma forma que
na neurose obsessiva com sua procrastinação. Importância crucial da análise do
analista.
Como os nossos colegas de Intersecção Psicanalítica do Brasil dizem o que está
posto à prova é o ato que o analista é capaz de fazer graças a seu desejo de analisar,
que não é um ideal, nem um objetivo, mas que quem está aí sustentando esse lugar
que causa, está advertido desse desejo. 
Por isso, pode suportar esse lugar de detrito, resto ou resíduo, no sentido de aquilo
que fica após uma análise ou uma consulta é desenvolvida e concluída.
Como salientamos, a pergunta que o trabalho apresenta é: como sustentar o desejo
do  analista  nesse  entrecruzamento  com  outros  discursos  em  uma  instituição
pública? O desafio do psicanalista na instituição pública os leva a se perguntar pela
especificidade da psicanálise aí onde o ato é realizado, sustentado no desejo do
analista no âmbito de uma instituição com papel  social,  onde casos graves são
acolhidos, onde são enfrentados ao risco de sucumbir às rotinas burocratizadas ou
mesmo a práticas tutelares que se apresentam sob novas roupagens.
Ao admitirmos que no haja uma única resposta para essas perguntas, mas que se
trata  de  pôr  à  prova,  cada  vez,  um ato  possível,  o  mesmo  texto  propõe  uma
alternativa para essa tensão entre psicanálise e instituição: “Um vazio de saber se
abre e é nessa brecha que se pode inserir a novidade que a psicanálise traz: de
que há saber inconsciente, saber não sabido que está do lado do sujeito e não do
lado dos técnicos. É ao levar o risco em conta que podem suceder deslocamentos
discursivos que possibilitem a elaboração, no âmbito da equipe, de novos saberes
compartilhados e reinventados com outros.
Para o psicanalista, esta prática é antes de tudo, formadora, porque é diante do
real e do vazio de saber que ele deve sustentar a sua função, e cujos efeitos só
serão recolhidos a posteriori, seja na clínica ou na equipe da que forme parte.
Em  Radiofonia,  Lacan  afirma  que  é  o  inconsciente,  com  sua  dinâmica,  que
precipita a passagem brusca de um discurso para outro”.



O trabalho institucional de analistas e não o trabalho de analistas em instituições
nos faz pensar que se trata de um posicionamento no discurso, onde alguém realiza
uma operação e não do lugar físico em que trabalhe.
Assim,  em uma instituição hospitalar,  por  exemplo,  um médico pode trabalhar
mais tranquilamente se outro cuida do desencadeamento de um estado anímico que
ele  não  consegue  controlar  nem  entender,  ou,  muitas  vezes,  o  médico  pode
desabafar seus próprios sentimentos ou paixões quando com um paciente ou sua
família  não  se  dá  uma  transferência  de  trabalho  mínima  e  necessária  para  o
atendimento. 
A intervenção  do  psicanalista,  seja  dirigida  ao  paciente  ou  a  um  colega  da
instituição, possibilita uma resolução ou uma nova exposição do problema.
Não se trata da prevalência de um discurso sobre outro, já que isso gera rejeição, e
posiciona a psicanálise como discurso amo perante as outras disciplinas. Trata-se,
como já foi dito, da passagem de um discurso para outro na tentativa de trabalhar
com outros.
Nesse  trabalho com outros  o  analista  tem uma responsabilidade  referida  a  sua
posição ética diante do saber, como saber não-todo; diante do desejo, como causa
do sujeito; diante do sujeito que se constitui como dividido, que se coloca em ato
no dizer em transferência. Ética envolvida em sustentar seu desejo de analista na
prática, análise em intensão, mesmo nos casos graves, e em sua responsabilidade
para se posicionar e apostar a sustentar essa passagem discursiva onde seu ato terá
lugar, como expressam com clareza nossos colegas do Brasil no início de seu texto:
A clínica  psicanalítica  é  a  colocação  em  ato  de  sua  ética;  nesse  ato  há  um
enlaçamento entre intensão e extensão da psicanálise. Acaso esse não é um desafio
ao se incluir como psicanalista em uma instituição pública de saúde? 
Surge então mais uma pergunta: Como pensar então a transferência de trabalho
entre os integrantes de uma equipe de saúde oriundos de diversas disciplinas? O
que terá a psicanálise para contribuir com esse encontro?
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