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RESENHA 

 

Maurice DAYAN, Dire et devenir. Une exploration des effets de langage dans la 
temporalité de l'analyse, Les Éditions d'Ithaque, 2014, 143 pg. 

 

Eva LANDA1 

 

Neste livro, o psicanalista Maurice Dayan, antigo Diretor do Departamento de 
Psicanálise da Universidade Paris VII, convida-nos a um percurso sobre a experiência 
psicanalítica, balizado pelas noções de « dizer » e « vir-a-ser ». 
 
Nossa época é particularmente marcada pelos ataques à psicanálise, acusada de ser um 
processo inutilmente demorado e ineficaz, quando não nefasto, o que torna mais do que 
nunca pertinente e benvinda esta obra que associa, desde o título, palavra e 
transformação. 
 
O autor, reputado por seu rigor, descreve-nos com um estilo fluido, e mesmo poético, 
fascinantes narrativas de casos clínicos, análises de sonhos e reflexões sobre a prática 
analítica, das quais limitar-me-ei a mencionar alguns aspectos. 
 
Dizer não se reduz a falar : aquele que diz se endereça à escuta pessoal ou anônima de 
um ou vários interlocutores capazes de compreender sua linguagem, em busca de um 
efeito frequentemente desconhecido. E pode-se falar muito para não dizer nada... 
 
O método psicanalítico permite que a palavra se desenvolva num quadro liberado de 
constrangimentos externos ; não busca uma inteligibilidade e uma eficiência imediatas, 
o que não impede que efeitos benéficos a longo termo tenham sido abundantemente 
demonstrados. E' o que permite o acesso a um novo sentido, até então ignorado. Esse 
dizer vai além da descrição do que é atual ou passado. Refere-se fundamentalmente ao 
vir-a-ser daquele que diz, que Dayan define como « a trama intemporal que liga 
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incessantemente o passado próprio, que tal ser reconhece ou desconhece,à representação 
dos possíveis implicados pelo real presente ». 
 
Dizer a um outro pode parecer inofensivo, mas às vezes ameaça o narcisismo daquele 
que busca a transformação e simultâneamente se agarra à sua identidade. 
 
Para Dayan, a análise é efeito do outro, no sentido de efeito da escuta desse outro, bem 
como da existência da « coisa outra » em cada um dos parceiros e em sua relação, 
revelada pela repetição transferencial e pela surpresa diante da emergência de 
alteridades inéditas. Um exemplo é o caso do analisante cujo sofrimento se devia a uma 
compulsão quotidiana e solitária a travestir-se. A perplexidade inicial do analista, apesar 
de seu conhecimento teórico sobre o assunto, permite-lhe em certo momento a 
compreensão do sintoma, relacionado ao luto inacabado pela morte da mãe. 
 
A compreensão do analista, porém, não deve induzir interpretações precipitadas, que 
podem despojar o analisante de sua alteridade. Reencontramos aqui uma tomada de 
posição bem estabelecida do autor, apresentada em seu livro Le rêve nous pense-t-il ? 
(Ithaque, 2010), O sonho nos pensa ? : a interpretação do narrador do sonho precede a 
do analista, que deve renunciar a suas « prerrogativas » para assumir o papel daquele 
que toma o partido do reprimido e apoia o trabalho de elaboração face au desprazer, sem 
privar o analisando do tempo necessário para constituir um objeto de pensamento ou do 
prazer que implica a descoberta e a admissão de um novo objeto na consciência. 
 
Em outro caso, uma jovem relata a intrusão precoce do seu pai, que se valia de sua 
posição para instilar sua própria fantasia desirante à criança, o que Dayan nomeia 
colonização : isto é, uma intromissão que tornara praticamente impossível a 
constituição de um espaço psíquico íntimo, interior, em que ela pudesse vir-a-ser. A 
escuta não intrusiva do analista abriu a possibilidade para que o espaço interno, que até 
então não passara de uma colônia da potência paterna, pudesse transformar-se em 
espaço próprio. 
 
Hoje em dia, aqueles que procuram uma análise raramente visam livrar-se de sintomas, 
no sentido de um retorno a um suposto estado saudável anterior . Buscam sobretudo a 
mudança : tornarem-se outros... mas continuando a ser os mesmos. 
 
O que muda, propriamente, é o vir-a-ser. Impossível transformar-se sem enfrentar a 
angústia, « mensageira disfarçada do desconhecido que permanece ». 
 
E apesar de todas as dificuldades da experiência analítica, entre angústias e resistências, 
pode-se concluir com o autor:  « a análise fornece inegáveis benefícios àqueles que 
nunca desaprenderam o  dizer e, sabendo o que as impulsiona ainda ao vir-a-ser, 
continuam a deles afastar a resignação e  extrair prazer ». 
 


