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Nota Oficial 
 

A ABP – Academia Brasileira de Psicanálise, tendo em vista seu 

Estatuto, constantes de sua filosofia, enquanto entidade 

mantida, autônoma e independente;  

CONSIDERANDO sua função de depositária Fiel do Cadastro 

Nacional dos Psicanalistas; 

CONSIDERANDO o contexto histórico e cultura da Psicanálise; 

CONSIDERANDO o princípio basilar da verdade e da 

Legitimidade apregoados pela Constituição Federal de 1988; 

 

Vimos a público:  

 

Esclarecer a população sobre os aspectos Legais que 

envolvem a Psicanálise.  

Notícias tem rondado as redes sociais dando conta de que a 

Psicanálise é ato exclusivo do profissional Psicólogo. Tal fato 

nos deixa consternados, pois o assunto em questão já foi alvo 

de intensos debates, os quais formaram a opinião pública, 

jurídica e profissional, com manifestações oficiais até do 

Conselho Federal de Psicologia.  

É de se compreender que o ser humano ainda cultiva o medo 

pela concorrência, mas também é evidente que estamos 

todos aprendendo a aplicar os princípios da colaboração 

como melhoria de nosso desempenho profissional.  

A Psicanálise não é propriedade desta Academia, nem de 

uma Associação, tão pouco de um Conselho Profissional. É um 

método psicoterapêutico consagrado, de uso público e de 

eficácia comprovada.  

Seria de extremo mal gosto, e uma inverdade se os próprios 

psicanalistas apregoassem a eles a propriedade de uma 



Ciência que a todos pertence, que é considerada uma 

ferramenta de melhoria das mazelas humanas e que deve ser 

multiplicada para o crescimento da saúde mental.  

 

Imbuídos dessa mentalidade, de forma consciente e 

voluntaria desejamos esclarecer alguns importantes pontos 

sobre o estudo e prática da Psicanálise.  

 

1. 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 história nunca teve 

nenhuma ligação com a psicologia que viesse a justificar as 

informações infundadas, pautadas na desinteligência que 

tem circulado as redes sociais;  

2. A psicanálise é uma ciência que estuda as leis que regem o 

inconsciente humano. Portanto esta subjetividade é 

traduzida pelo psicanalista na interpretação dos símbolos 

que no seu significado, representa alguma pulsão ou 

emoção; 

3. Trata-se de uma formação aberta a todo ser humano, pois 

o caráter e a idoneidade não dependem de diploma, e sim 

de saúde psíquica, por isto mesmo que todos os analistas são 

analisados; 

4. A formação do Psicanalista compreende um mínimo de 

1500 horas de estudo, com profundo conhecimento de 

estudos de caso, analise pessoal, seminários teóricos, 

supervisão clínica, atendimento a pacientes e Analise 

Didática;  

 

Aspectos Jurídicos 

Para melhor compreensão desse tema sugerimos a leitura dos 

Seguintes documentos:  

Documento 1: Parecer 

Documento 2: Consulta ao CFM (Conselho Federal de 

Medicina sobre a Psicanálise).  

Documento 3: Jurisprudência – Plano de Carreira Conselho de 

Magistratura.  

Documento 4: Consultas Legais sobre a Psicanálise. 

Documento 5: Posicionamento do Conselho Federal de 

Psicologia sobre a Psicanálise 

Link do Conselho Federal de Psicologia: Clique aqui! 

Documentos Publicados na ABP: Clique aqui! 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1f0a2d_bfa60b38026f41df9b57364424ebbd74.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1f0a2d_7a2ba9b9256245ad9077d861d6febdfa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1f0a2d_2f9f333a240f475f820a98ccfa7c8c8a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1f0a2d_5662515b2be04c5bafea254a5efe1201.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1f0a2d_487543f552eb43308e0be7aeb8af0481.pdf
http://site.cfp.org.br/contato/psicoterapia/
https://www.logoscollege.us/abpdocumentos


 

 

Conclusão 

 

Com o advento e o crescimento da Internet, somado a 

chegada das Redes Sociais, o ser humano vem se tornando 

irresponsável e inconsequente, apregoando mentiras ou 

mesmo subvertendo a verdade para o seu próprio benefício.  

Ainda mais preocupante é a existência de professores, os quais 

deveriam esclarecer, tomarem e exporem opiniões inverídicas 

que prejudicam o consenso que vem sendo trabalhado a anos 

pelos Psiquiatras, Psicólogos e Psicanalistas no que diz respeito 

ao estudo e prática da Psicanálise. 

 

Repudiamos tal atitude que é fruto de uma desinteligência e 

que não agrega em nada no contexto profissional, histórico e 

cultural de uma ferramenta criada para o benefício do ser 

Humano. 

   

Tal posicionamento ultrapassa a esfera de opiniões pessoais e 

são considerados verdadeiras afrontas a comunidade 

psicanalítica. Comunidade composta harmonicamente por 

vários profissionais de diferentes setores.  

 

Desejamos que a ética volte a nortear as relações entre os 

Terapeutas e Professores e que seu compromisso com a 

verdade não seja atabalhoado pelos vícios humanos.  

 

Teresópolis, Rj    22 de Março de 2018 E.V.  
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