A PSICANÁLISE ESTÁ PROIBIDA NO BRASIL?
RESPOSTA:
NÃO A PSICANÁLISE NÃO ESTÁ PROIBIDA
NÃO A PSICANÁLISE NÃO ESTÁ PROIBIDA NO BRASIL E EM NENHUMA PARTE DO MUNDO
EXCETO EM LUGARES, LOCAIS, CULTURAS OU PAÍSES, QUE HAJA INTOLERÂNCIA E RESISTÊNCIA
AO SABER /OU DESCONHECIMENTO DAS TEORIAS E DESCOBERTAS DESENVOLVIDAS PELO
PROF. DR. SIGMUND FREUD (1856/1939).
FREUD ERA MÉDICO ESTUDOU MEDICINA E CRIOU A PSICANÁLISE LIVRE E INDEPENDENTE
DA MEDICINA E DA PSICOLOGIA.
FREUD. NUNCA ESTUDOU EM FACULDADE OU UNIVERSIDADE DE PSICOLOGIA E NUNCA FOI
PSICÓLOGO.
O ESTUDO E O EXERCÍCIO DA OCUPAÇÃO DE PSICANÁLISE É LIVRE NO BRASIL, PORÉM A
RECOMENDAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE NOVOS “PSICANALISTAS” É QUE SEJAM FORMADOS DE
ACORDO COM O “TRIPÉ PSICANALÍTICO” TRADICIONAL.
A FORMAÇÃO ADEQUADA DO ASPIRANTE DE PSICANÁLISE DEVE SER ATRAVÉS DE UMA
ASSOCIAÇÃO, INSTITUIÇÃO OU ESCOLA DE PSICANÁLISE DE SEU ACESSO.
AS INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES DE PSICANÁLISE ESTRANGEIRAS NÃO PODEM LEGISLAR, OU
FISCALIZAR, MONOPOLIZAR A PSICANÁLISE NO BRASIL POR FERIR A SOBERANIA E A
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, MAS PODEM MANTER PARCERIA VOLUNTARIADA PARA CHANCELA
OU RECONHECIMENTO OU CONVALIDAÇÃO DE FORMAÇÃO.
PONTOS DA HISTÓRIA DA PSICANÁLISE:
Ana Freud, filha do fundador da psicanálise era pedagoga, Melanie Klein, não tinha o segundo
grau, Erich Fromm, era sociólogo, enfim a psicanálise na sua historia nunca teve nenhuma ligação
com a psicologia.
A psicanálise é uma ciência que estuda as leis que regem o inconsciente humano, sua criação está
baseada na experiência clínica de psicanálise e nos escritos do Prof. Dr. Sigmund Freud
(1856/1939) Freud não era e nunca foi psicólogo.

Freud nunca quis vincular a “Psicanálise” a nenhuma outra profissão ou ciência, para manter a
“Psicanálise” imaculada em essência de uma formatação dogmatizada ou de reserva de alguns
grupos, mas de tempos em tempos a psicanálise na posição de “sujeito de suposto saber” é alvo
de questionamento que nada mais são que “resistências” e vaidade do “ego” humano.
Portanto a “Psicanálise” lida com a subjetividade da mente humana e é traduzida pelo psicanalista
na interpretação dos símbolos que no seu significado, representa alguma pulsão ou emoção.
Muitos juristas e legisladores desconhecem a historia da psicanálise e infelizmente realizam de
tempos em tempos julgamento sem conhecer as “Obras do Criador da Psicanálise” e
desconhecem que o novo “Aspirante a Psicanalista” é um processo de formação pelo “Tripé
Psicanalítico” que se inicia principalmente quando o candidato aspirante a “Psicanalista” vai para
o Divã.
Não existe o lugar do Psicanalista sem o mesmo ter sido “Psicanalisado” por outro Psicanalista
que seja vinculado a alguma Associação ou Instituição de Psicanálise.
A Psicanálise é uma formação aberta a todo ser humano, pois o caráter e a idoneidade do
“Psicanalista” não dependem somente de certificado e/ou diploma, e sim da sua saúde psíquica,
por isto mesmo que todos os analistas são analisados, antes de se ocuparem do lugar de
“Psicanalista”.
Infelizmente qualquer tipo de julgamento de Profissão ou Ocupação desta ordem dever-se-ia pelo
menos no Brasil agir com mais “democracia e justiça imparcial” promovendo ampla gama de
consulta às inúmeras associações, instituições sociedades e Institutos de psicanálise que
existem, e fazer uma pré-consulta sobre o direito de exercer esta: Se como ocupação ou se como
profissão antes de se usar a justiça para se criar um monopólio ou reserva de mercado com a
Psicanálise que é criação de Sigmund Freud (1856/1939).
Já temos no Brasil juristas e legisladores que conhecem as “Obras de Freud e/ou Lacan” e que
têm conhecimento da sua formação por tripé psicanalítico; E sabem inclusive dos benefícios da
função do olhar e acolhimento pela Psicanálise já justiça restaurativa, conciliação familiar e
reinclusão social e de convívio familiar.
Temos inúmeras Associações, Institutos, Escolas de Psicanálise e já temos inclusive no Brasil
sindicatos de Psicanálise devidamente constituídos e autorizados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
O objeto de pesquisa da ciência psicanalítica encontra-se no “sujeito que se sujeita a análise” que
procura entender e conhecer-se inclusive o saber “recalcado” dos seus desejos inconscientes.
A meu ver a epistemologia dos conceitos da psicologia em nada tem haver com a teoria e técnica
da psicanálise e a psicanálise em essência lida com associação livre, chistes e atos falhos, lapsos
de memória, resistências e mecanismos de defesas, interpretação dos sonhos, linguagem
antitética, transferências e contratransferências, luto e melancolia tudo isso é exclusividade do
olhar e acolhimento psicanalítico.
Para os “aspirantes a Psicanálise” não necessariamente têm que se possuir uma graduação de
psicologia ou medicina e sim da vocação, aptidão e da condição para estudar e analisar o seu
inconsciente como condição de ser um psicanalista, para isto existem os institutos que oferecem
a formação, analise pessoal (didática), seminários teóricos, supervisão clinica, e atendimento a
pacientes.
A maioria das Associações, Instituições e Escolas de Psicanálise exige do candidato a “Aspirante
a Psicanalista” que faça sua entrevista (pessoal) e submeta-se seu currículo a avaliação antes de
ser admitido ao percurso de psicanálise dessas referidas instituições ou Associações.
Mas na existência secular da “Psicanálise” de tempos em tempos temos que enfrentar este novo
desafio para provar às autoridades constituídas a legitimidade de nossa ocupação ou profissão

que esta devidamente reconhecida pelo ministério do trabalho e possuí publicação em diário
oficial da união.

O PSICANALISTA É DAS POUCAS OCUPAÇÕES EM QUE SE ESTUDA MUITO E SE EXPERIMENTA
EM SI PRIMEIRO SE SUJEITANDO A ANOS DE ANÁLISE (PESSOAL) PARA DEPOIS DE ALGUM
TEMPO OCUPAR O LUGAR DE “PSICANALIST” PARA FAZER ANÁLISE DE ALGUÉM.
A FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE DEVE SEGUIR O “TRIPÉ PSICANALÍTICO” SEGUNDO “OBRAS” DO
PRÓPRIO CRIADOR DA PSICANÁLISE (SIGMUND FREUD 1856/1939).
PARA ESTUDAR OU FAZER “ANÁLISE” NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÕES OU EFEITOS COLATERAIS
CLÍNICOS INDESEJADOS EM SE PERMITIR AO “SUJEITO QUE ESTUDE OU FAÇA SUA ANÁLISE
PESSOAL”.
A PSICANÁLISE PERMITE AO SUJEITO ATRAVÉS DO SEU DISCURSO E/OU “FALA” EM “ANÁLISE”
CONHECER-SE MELHOR A SI MESMO, SUAS NEUROSES.
E PARA ISSO A PSICANÁLISE SE UTILIZARÁ DA ASSOCIAÇÃO LIVRE DE IDÉIAS, TRANSFERÊNCIA E
CONTRATRANSFERÊNCIA, RESISTÊNCIAS, INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS, CHISTES, ATOS
FALHOS, LAPSOS DE MEMÓRIA E ESQUECIMENTOS DE NOMES.
(TUDO TÉCNICAS EXCLUSIVAS DA PSICANÁLISE) FREUD (1856/1939)
EXISTEM VÁRIOS PARECERES DOS PROPRIOS CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA E CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE DESVINCULAM NO
BRASIL A FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE É INDEPENDETE DE AUTORIZAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO
DESTAS AUTARQUIAS QUE SÃO DE FATO HISTORICAMENTE COMPROVA-SE QUE A
PSICANÁLISE É FORMAÇÃO POR TRIPÉ PSICANALÍTICO TRADICIONAL; ESTUDO DE TEORIA;
ANÁLISE PESSOAL (DIDÁTICA), ANÁLISE DE SUPERVISÃO E NISSO É TOTALMENTE SEM É SEM
VÍNCULOS COM A GRADUAÇÃO DE MEDICINA E/OU PSICOLOGIA.

“Para exercer a psicanálise é preciso tempo e manter o tempo
todo a mente aberta. O sujeito do suposto saber tem que
afastar-se da vaidade do seu saber, para dar nascimento a
“aptidão” do acolhimento da escuta e do olhar psicanalítico
que é solitário, imparcial e amoral. Somente a esses se é
reservado “ocupar”-se o lugar do Psicanalista com dignidade e
respeito desde tempos de Freud e Lacan.”.
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