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A Psicanálise é um campo do saber fundado no começo do século XX por Sigmund Freud, 

a partir de sua descoberta do inconsciente, que redimensionou as categorias científicas calcadas nas 

afirmativas cartesianas, cujas construções são da ordem da racionalidade de um saber que comporta 

apenas a consciência. 

O lugar que essa “Nova Ciência”, como chamava seu criador, veio ocupar entre os demais 

construtos do pensamento humano é radicalmente particular, tal como o é o objeto de sua prática 

clínica, a saber, a subjetividade, que se constitui na inconsciência como pura singularidade. 

Apesar dessa atopia em relação às profissões cujas formações transcorrem no âmbito 

acadêmico, a Psicanálise não é menos rigorosa em sua construção. Muito pelo contrário. 

A Formação do analista é, como nos apontava Freud, interminável, visto que a prática que 

exerce é da ordem da articulação simbólica efetivada pelo ato analítico advindo de uma operação 

que incide sobre as formações do inconsciente. 

É por essa razão que a Formação do analista tem como pilastra estrutural a análise pessoal. 

Tal análise, conquanto seja condição para que alguém possa vir a exercer essa função, não 

dispensa uma rigorosa e perene formação científica que há cem anos é transmitida pelas sociedades 

psicanalíticas. 

A fundação dessas sociedades obedece a critérios e princípios discutidos com afinco desde 

os primórdios de sua clínica, havendo diferentes escolas que derivam das distintas leituras da obra 

freudiana nos ajuntamentos de analistas em todo o mundo. 

Todavia, mesmo que haja diferenças entre as escolas de Psicanálise, é incontestável entre 

elas um imperativo irredutível: que a Formação do analista se constrói no divã, na supervisão dos 

casos clínicos pelos analistas mais experientes e pelo estudo científico que confere os instrumentos 

teóricos para o manejo da escuta. 

Todas as sociedades analíticas que vigoram no movimento internacional da Psicanálise 

possuem dispositivos entre si que balizam o caminho de seus reconhecimentos; portanto, não é 

considerada sociedade de Psicanálise uma instituição que, entre as outras, não preste contas de 

forma regulamentada pelos princípios da Psicanálise, de sua produção científica, fundamentalmente 

através do escrito de seus membros. 

A Psicanálise afirmou-se em um século de sua existência dando uma larga contribuição 

para as ciências humanas, que com ela vêm travando diálogos profícuos na entrada do terceiro 

milênio. Houve, portanto, uma longa história de patente rigor científico, publicada no decorrer de 



sua construção, para que se constituísse um dos importantes paradigmas das questões sobre o 

humano. 

Contudo, é notório que alguns oportunistas tentam se passar por analistas ou mesmo forjar 

órgãos diplomadores de analistas, o que é uma impossibilidade, levando-se em conta os princípios 

fundamentais de sua prática. 

As instituições que subscrevem esta nota pretendem alertar a sociedade para ofertas de 

Formação em Psicanálise destituídas de reconhecimento por parte da rede de instituições de 

Psicanálise que representam sua produção internacionalmente. 
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