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Introdução  
 

Nesta série de artigos, vamos falar um pouco mais         

sobre a profissão de Psicanalista e como você pode se          

tornar um Psicanalista.  

 

Ou melhor: como se tornar um Psicanalista       

Reconhecido! 

 

Vamos resolver algumas das principais dúvidas e       

mostrar que você pode ser um(a) Psicanalista       

bem-sucedido(a), dominando os aspectos centrais de      

uma clínica: os procedimentos de análise e a gestão         

comercial e administrativa. 

 

A dúvida mais comum que recebemos é: 

QUE CURSO FAZER PARA SER PSICANALISTA? 

 

Nosso Curso Completo de Formação em Psicanálise       

Clínica habilitará você a entender como ser Psicanalista        
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e até mesmo clinicar. São de 12 meses a 48 meses de            

Curso, a depender da sua dedicação. Não requer        

diploma adicional, nem mesmo de Psicologia. O que se         

recomenda (por convenção internacional) é que o       

psicanalista tenha curso superior em qualquer área (ou        

cursando). 

 

Então, enquanto o curso de Psicólogo pode durar até 6          

anos (e custar em média R$ 78 mil), o curso de           

Psicanalista é mais breve. Porém, garantimos que você        

se sentirá num grau de profundidade que poucas        

faculdades teriam! Você se sentirá seguro para se        

autorizar Psicanalista, se esta for sua intenção. 

 

Continue conosco. Neste E-book, vamos detalhar essa       

reflexão e ajudar você a decidir sua nova fase         

profissional.  
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1. Psicólogo, psiquiatra e    

psicanalista 
 

Trata-se de dúvida bastante comum. Vamos a uma        

diferenciação direta e objetiva. 

 

Psiquiatra: médico especializado em transtornos     

mentais, competente para prescrever medicamentos.     

Tempo de formação: 5 a 6 anos de faculdade de          

medicina, mais tempo de residência e especialização       

em psiquiatria. 

 

Psicólogo: profissional formado em psicologia que,      

além da Psicanálise, pode adotar outras doutrinas       

terapêuticas, como gestalt, comportamentalismo etc.     

Tempo de formação: 5 a 6 anos de faculdade de          

psicologia. 
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Psicanalista: profissional com formação livre, que adota       

a psicanálise como principal método de abordagem com        

seus pacientes. Muitos psiquiatras e psicólogos      

escolhem a psicanálise como principal recurso      

terapêutico. 

 

 

APENAS PSIQUIATRAS E PSICÓLOGOS PODEM     

SER PSICANALISTAS? 

 

Quem pode ser Psicanalista? Só psicólogos e       

psiquiatras? 

 

Esta é uma dúvida comum, que é simples de ser          

respondida.  

 

Com nosso Curso On-Line de Formação em       

Psicanálise Clínica, você terá os fundamentos sobre       

como se tornar psicanalista. Você verá que poderá abrir         

sua clínica, atuar em uma clínica existente ou atuar nas          

funções da iniciativa pública e privada que exigem        
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formação em psicanálise, com responsabilidade e após       

uma etapa de transição. 

 

Você receberá um Certificado de Psicanalista, válido em        

todo o território nacional, ao concluir os 12 Módulos e a           

etapa prática (Supervisão, Análise e Monografia, tudo       

incluso no valor inicial de seu investimento). 

 

Psicólogos e psiquiatras podem TAMBÉM ser      

Psicanalistas. Muitos deles se formam nas suas       

faculdades e, depois, fazem nosso Curso On-Line,       

porque querem ter uma atuação especializada como       

psicanalistas, de tal forma que esta linha científica os         

encantou. 
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2. O que faz um Psicanalista? 
 

Como Psicanalista, você não poderá prescrever      

medicamentos (reservado aos médicos) nem adotar      

outras abordagem da psicologia (reservado aos      

psicólogos). Seguindo o método da psicanálise que       

você aprenderá em nosso Curso On-Line de       

Formação em Psicanálise Clínica, você estará apto a        

ser um profissional Psicanalista. 

 

A profissão de Psicanalista é reconhecida pelo       

Ministério do Trabalho e Emprego / CBO 2515.50, de         

09/02/02, pelo Conselho Federal de Medicina (Consulta       

nº 4.048/97), pelo Ministério Público Federal (Parecer       

309/88) e pelo Ministério da Saúde (Aviso 257/57). 
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3. A escolha da profissão:     

psicólogo ou psicanalista 
 

Psicanálise ou Psicologia: neste capítulo, vamos fazer       

uma comparação entre esses cursos. 

 

Você gosta de se relacionar com pessoas, ou de refletir          

sobre os pensamentos ou comportamentos delas. Ou       

você gosta de se analisar. Ou você gosta de obras          

artísticas que envolvam a dimensão da psique.  

 

Certamente, você é ou será um profissional da área,         

ainda que atuando em outras carreiras. 

 

Sendo mais específico: imaginemos que você queira       

transformar este gosto em profissão e se formar        

psicólogo ou psicanalista, mas ainda não sabe bem qual         

carreira escolher. Você pode estar em dúvida sobre o         

curso ideal para você: Psicanálise ou Psicologia? 
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Vamos a uma diferenciação bastante objetiva. 

 

 

PSICOLOGIA 

 

Psicologia é um curso de graduação presencial, com        

duração de 5 a 6 anos. As mensalidades costumam         

custar (nos grandes centros urbanos) cerca de R$        

1.200,00. O curso habilita o profissional a ter a         

carteirinha do Conselho Regional de Psicologia (CRP).  

 

A graduação em Psicologia aborda diferentes teorias e        

métodos procedimentais sobre a psique humana, dentre       

as quais, de maneira proeminente, a Psicanálise.       

Durante a graduação, o estágio é obrigatório. 
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PSICANÁLISE 

 

Psicanálise é um curso livre de formação, oferecido por         

profissionais já formados, em associações, sociedades      

ou institutos presenciais ou on-line. Após o Curso de         

Formação em Psicanálise, (que, no nosso caso, tem        

duração recomendada de 12 a 48 meses), o profissional         

terá entendimento sobre como clinicar. 

 

A profissão de Psicanalista é reconhecida pelo       

Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Saúde. Tem         

o aval do Conselho Federal de Medicina e do Ministério          

Público.  

 

 

UM CAMINHO PARA RESOLVER SUA DÚVIDA 

 

Se você está em dúvida sobre qual curso fazer, ou se           

você ainda está inseguro quanto a investir tempo e         

dinheiro em um extenso e oneroso curso de Psicologia,         

uma boa recomendação é iniciar com nosso Curso        
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On-Line de Psicanálise: você terá uma densidade de        

conteúdos comparável à faculdade, com a diferença de        

que custará bem menos. Assim, você poderá avaliar sua         

aptidão e já começará a avaliar a compreender o         

processo para se tornar psicanalista. 

 

 

UM PSICÓLOGO QUE É TAMBÉM PSICANALISTA 

 

Algo muito recorrente é o profissional se formar em         

Psicologia e se apaixonar em Psicanálise durante a        

graduação. Ao se formar, torna-se um Psicanalista,       

praticamente nos mesmos termos de um Psicanalista       

formado em nosso Curso. 

 

Um curso de Psicologia de 5 anos, com 13         

mensalidades, já que se cobra também a matrícula, ao         

valor de R$ 1.200 por mês, custará a você R$ 78 mil            

reais aproximadamente. Nosso curso de Psicanálise é       

cerca de 100 vezes menos que isso! 
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Por sua vez, Cursos de Formação em Psicanálise        

custam acima de R$ 13.000,00 com mensalidades por        

volta de R$ 1.000,00. Com a mesma validade forma e          

com um conteúdo similar ou superior, o nosso Curso de          

Formação custa cerca de 10 vezes menos que isso. 

 

(veja comparativo em www.psicanaliseclinica.com/faq). 
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4. O reconhecimento legal da     

profissão de Psicanalista 
 

Não só no Brasil, como também no mundo, o ofício de           

psicanalista é livre. Isso significa que não é preciso ser          

médico ou psicólogo para exercer o ofício, embora        

muitos profissionais destas áreas também pratiquem      

psicanálise, muitas vezes como seu principal método. 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego reconhece a        

profissão de Psicanalista, por meio da CBO – código         

2515.50. No mesmo sentido, estão o Conselho Federal        

de Medicina (Consulta nº 4.048/97), o Ministério Público        

Federal (Parecer 309/88) e o Ministério da Saúde (Aviso         

257/57). 

 

Não existe Conselho de Psicanálise, em razão de os         

precursores da Psicanálise sempre a terem defendido       

como uma prática livre de burocracias e de        
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regulamentações, apesar do rigor que esses autores       

pregam com a boa formação do psicanalista. 

 

 

ESSAS TRÊS PROFISSÕES SÃO RECONHECIDAS? 

 

Sim! Os Psicanalistas têm sua profissão classificada na        

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) no      

Ministério do Trabalho – Portaria nº 397/TEM de        

09/10/2002, sob o nº 2515.50, podendo exercer sua        

profissão em todo o Brasil.  

 

O Psicanalista é um profissional analítico, que pratica a         

Psicanálise em consultórios, clínicas e até hospitais,       

empregando metodologia exclusiva ao bom exercício da       

profissão, quais sejam, as técnicas e meios eficazes da         

Psicanálise no tratamento das psiconeuroses. 
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5. Diploma necessário para ser     

Psicanalista 
 

Nossa Certificação oferece a formação básica para um        

profissional se autorizar Psicanalista. O que significa       

“autorizar-se”? 

 

Para a Psicanálise, é o profissional formado (em curso         

que envolva teoria, supervisão e análise) que deve,        

responsavelmente, definir o momento a partir do qual se         

declara Psicanalista. Portanto, nenhum curso (nem      

mesmo de faculdade, pois não há faculdade na área)         

pode declarar alguém Psicanalista, mas sim Formado       

em Psicanálise Clínica, e informar os pilares da        

formação (teoria, supervisão e análise), os módulos       

estudados e a carga horária. 
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O profissional que concluir nosso Curso de Formação        

em Psicanálise Clínica receberá, via correio, um       

certificado, nos termos do exposto no parágrafo anterior.  

 

Nossa Formação em Psicanálise Clínica informa os       

passos para que o concluinte, sem custo extra, torne-se         

psicanalista, de acordo com os termos que elencamos        

acima.  

 

Nosso Formação está amparada pela Lei de Diretrizes        

e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96), pelo         

Decreto Federal n° 2.494/98 e Decreto n° 2.208, de         

17/04/97. 

 

O profissional que obtiver nosso Curso de Formação em         

Psicanálise estará hábil para iniciar seu processo       

particular no sentido do exercício profissional. Não só do         

ponto de vista formal, mas também do ponto de vista          

prático: o Curso de Formação lhe dará as bases teóricas          

e as orientações sobre como montar e conduzir sua         
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clínica, inclusive esmiuçando os passos de aplicação do        

método psicanalítico. 
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6. Sobre o reconhecimento do     

MEC 
 

Sabemos que, no caso de faculdades de graduação,        

compete ao MEC (Ministério da Educação) analisar a        

instituição, o curso e seus professores, para que o         

diploma de um determinado curso tenha validade em        

território nacional. 

 

No caso da Psicanálise, não há graduação ou faculdade         

de psicanálise, razão para não haver credenciamento       

junto ao MEC para nenhum curso. Então, desconfie        

quando alguma instituição disser que seu diploma é        

reconhecido pelo MEC, pois isso não é real. O que é           

recorrente é graduação de psicologia, não graduação       

em psicanálise. E pós-graduação em psicanálise,      

quando houver, tem um valor muito mais elevado e não          

habilita o profissional a clinicar. 
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Nosso Curso Livre On-Line de Formação em       

Psicanálise é amparado pela Lei de Diretrizes e Bases         

da Educação Nacional (Lei n° 9394/96), pelo Decreto        

Federal n° 2.494/98 e Decreto n° 2.208, de 17/04/97. 

 

Você se sentirá plenamente seguro, pois nossa       

Formação é a mais completa formação On-Line do        

Brasil, com 12 Módulos na etapa teórica, além de um          

semestre da etapa prática (Supervisão, Análise e       

Monografia).  
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7. A condição “laica” da     

Psicanálise 
 

Por que a profissão de Psicanalista é aberta a pessoas          

de outras áreas profissionais? 

 

É aberto porque nenhuma Lei especificou o contrário, e         

porque os grandes nomes da Psicanálise (inclusive seu        

precursor, Freud) defendiam-na como ciência laica ou       

leiga, isto é, não amarrada aos cânones da medicina ou          

da psicologia, o que não impede que grandes médicos e          

psicólogos tenham-na como uma forma principal ou       

secundária de procedimento.  

 

Para Freud e muitos autores importantes da ciência        

psicanalítica, a formação humanista (filosófica, artística,      

cultural, histórica) e a experiência clínica, associadas ao        

método psicanalítico, podem contribuir tanto ou mais       
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para a superação das dores psíquicas do paciente do         

que um profissional graduado em outra área.  

 

Vale dizer que desde o princípio a Psicanálise era um          

ofício aberto a quem se interessasse e que atraiu não só           

médicos – como Jung e Adler – mas também         

advogados, filósofos, literatos, educadores, teólogos,     

sociólogos e pedagogos. Por isso restringir a       

Psicanálise a essa ou àquela profissão é absolutamente        

contrário à ciência, ilegal e inconstitucional, pois “todos        

são iguais perante a Lei”. 
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8. Sobre os Conselhos    

Federais 
 

Existe um Conselho Federal de Psicanálise? 

 

A resposta é “Não”. Os Conselhos são autarquias        

federais criadas por lei, com atribuições de       

supervisionar eticamente, disciplinar e julgar os atos       

inerentes e exclusivos das profissões liberais de       

formação acadêmica reconhecidas oficialmente no país;      

estando a atividade psicanalítica à parte desta       

conceituação.  

 

O psicanalista pode (é o recomendado) associar-se a        

institutos, associações, sociedades ou grupos de      

psicanalistas, para fins de aperfeiçoamento e network. 
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Existem os conselhos de medicina e de psicologia, que         

não têm jurisdição sobre psicanalistas, exceto se o        

psicanalista for também médico ou psicólogo. 

 

 

PSICANALISTA PODE SOFRER PROCESSO DO     

CONSELHO DE MEDICINA? 

 

Será que um psicanalista pode sofrer processo do        

Conselho de Medicina? Este temor aflige boa parte dos         

estudantes, sem justificativa. 

 

A resposta é NÃO. Não há um conselho federal de          

Psicanálise. Os Conselhos de Medicina e de Psicologia        

não têm jurisdição sobre psicanalistas. Veja: muitos       

psicanalistas são médicos e psicólogos e, em razão        

disso, respondem a esses conselhos. Mas, você, se for         

apenas psicanalista e não invadir a alçada de outras         

profissões, estará completamente assegurado pela Lei. 
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Você não estará regido por algum conselho, como        

Psicanalista, pois não há um Conselho Federal de        

Psicanálise. 

 

Como Psicanalista, você não poderá prescrever      

medicamentos (reservado aos médicos) nem adotar      

outras abordagem da psicologia (reservado aos      

psicólogos). Seguindo o método restrito da psicanálise       

que você aprenderá em nosso Curso On-Line de        

Formação em Psicanálise Clínica, você estará iniciando       

seu processo para se autorizar psicanalista. 

 

A profissão de Psicanalista é reconhecida pelo       

Ministério do Trabalho e Emprego / CBO 2515.50, de         

09/02/02, pelo Conselho Federal de Medicina (Consulta       

nº 4.048/97), pelo Ministério Público Federal (Parecer       

309/88) e pelo Ministério da Saúde (Aviso 257/57). 

 

Veja que o próprio Conselho de Medicina reconhece a         

prática da Psicanálise para pessoas não-médicas. Isso       
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está de acordo com os grandes precursores da        

Psicanálise (especialmente Freud), que defenderam que      

a Psicanálise pudesse ser praticada por profissionais de        

qualquer área de formação. 

 

O mais importante para ser um bom Psicanalista é         

conhecer a teoria, inteirar-se sobre fenômenos culturais,       

históricos e filosóficos e praticar a análise,       

independentemente da área de formação. 
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9. Público-alvo do Curso de     

Psicanálise 
 

A quem o nosso Curso de Formação em Psicanálise         

Clínica é recomendado? 

 

● Pessoas interessadas em montar sua clínica para       

atendimento a pacientes.  

● Pessoas que atuam na área de ciências médicas ou         

ciências humanas (medicina, psicologia, psiquiatria,     

enfermagem, filosofia, direito, teologia, educação,     

pedagogia, letras, etc.). 

● Conferencistas, líderes políticos, sociais ou     

empresariais. 

● Profissionais interessados no trabalho clínico em      

Psicanálise: psicólogos e psiquiatras, médicos,     

terapeutas ocupacionais, assistentes sociais,    

terapeutas holísticos, parapsicólogos, enfermeiros    

que trabalham nos diversos serviços de Saúde.  
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● Profissionais que atuam em hospitais, núcleos de       

atenção psicossocial, centros de saúde, projetos      

judiciários, projetos sociais, empresas, escolas,     

serviços de urgência e outros.  

● Estudantes de graduação e pós, que adotam a        

teoria psicanalítica como chave interpretativa     

principal ou acessória. 

● Artistas, líderes empresariais e quaisquer     

profissões que lidam com pessoas.  
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10. Montar uma clínica    

psicanalítica 
 

Como montar clínica de psicanálise? 

 

Existe uma grande demanda por psicanalistas para       

orientar as pessoas na solução de conflitos existenciais,        

como ansiedade, depressão, angústia, fobia, obsessão,      

agressividade etc.  

 

Com a nossa Curso On-Line de Formação em        

Psicanálise Clínica a partir de 12 meses (o        

recomendado é que você conclua o curso entre 18         

meses a 48 meses, independente do prazo não há         

cobrança além do investimento inicial), você inicia um        

processo para, responsavelmente e sem custos extras,       

compreender como autorizar-se Psicanalista e ter seu       

consultório, atuar em um consultório existente, ou atuar        

em empresas ou em governos. 

Faça o Curso Completo de Psicanálise: psicanaliseclinica.com - 28 

http://psicanaliseclinica.com/
http://psicanaliseclinica.com/
http://psicanaliseclinica.com/


 

 

 

SERÁ PRECISO FILIAR-SE A ALGUMA ENTIDADE? 

 

Não há conselho profissional nem obrigação de       

anuidades, na área de Psicanálise. 

 

Se você quiser (é o recomendado), poderá se associar a          

alguma sociedade, grupo ou instituto de psicanalistas,       

para trocas de conhecimento e relacionamento.  

 

Após concluir nosso Curso de Formação, o psicanalista        

terá um ano de filiação grátis (sem anuidade) ao         

Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica (IBPC), que é o         

mantenedor de nosso Curso de Formação.  

 

Esta filiação é fundamental para fins de       

aprofundamento, networking (com outros profissionais     

do meio) e para garantir uma Supervisão quinzenal sem         
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custo extra, que dará ao profissional mais segurança        

para uma atuação responsável e qualificada. 

 

 

E SE VOCÊ NÃO QUISER ABRIR UMA CLÍNICA... 

 

Mesmo gostando da matéria, pode ser que você não         

queira clinicar: por ter outra profissão, ou por decidir         

adiar o início de sua clínica. Mesmo assim, a         

Psicanálise mudará definitivamente sua forma de ver a        

si, os relacionamentos e os comportamentos! 

 

A Psicanálise é um diferencial para profissionais que        

lidam com pessoas: área de docência, administração,       

direito, saúde, jornalismo, negócios, artes etc. Além       

disso, a Psicanálise é a mais relevante ciência        

interpretativa da existência humana, do     

autoconhecimento e dos fenômenos comportamentais.  

 

Sem dúvida, nenhuma ciência humana foi mais decisiva        

nos últimos 200 anos que a Psicanálise. 
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11. O que estuda um     

Psicanalista 
 

Uma dúvida muito recorrente é: Que matérias é preciso         

estudar para ser Psicanalista? 

 

Iremos um pouco além: que matérias estudar, como se         

formar e como se atualizar para ser um(a) Psicanalista         

de alto nível? 

 

A formação do Psicanalista se baseia em um tripé: 

● base teórica 

● supervisão  

● “ser analisado”. 
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I. BASE TEÓRICA 

 

A base teórica completa você terá no nosso Curso de          

Formação em Psicanálise Clínica. 

 

Você receberá 12 apostilas digitais (12 módulos) e        

estudará conforme o seu ritmo. Você terá centenas de         

materiais complementares, para estudo a médio ou       

longo prazos: artigos, vídeos e e-books.  

 

Você terá um Plano de Aperfeiçoamento Contínuo, para        

desenvolver após a sua Formação. Além disso, você        

aprenderá a estruturar a parte gerencial de uma clínica         

de sucesso. 

 

O Curso de Formação tem duração recomendada de 18         

a 48 meses, você pode estudar conforme seu ritmo. 
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II. SUPERVISÃO 

 

Sobre a prática clínica, não se exige estágio para a          

nossa formação.  

 

Você receberá um rol de possíveis atividades práticas        

(clínicas, acadêmicas, resenhas) e, à sua escolha,       

realizará gradativamente, durante o tempo de sua       

Formação. 

 

A Supervisão compõe-se de encontros quinzenais por       

um semestre, que se iniciam no mês de janeiro e julho           

de cada ano. O professor traz estudos de casos, que          

são discutidos sob a dimensão da prática.  

 

Você precisará ter concluído a etapa teórica para iniciar         

a etapa prática, no semestre subsequente.  

 

Todas as atividades da Formação estão inclusas no        

valor do seu investimento inicial do curso, sem        

cobranças extras. 
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III. “SER ANALISADO” 

 

Sobre “ser analisado”, trata-se de uma recomendação       

internacionalmente seguida: seja paciente de um      

psicanalista, isto é, seja analisado. Você conhecerá       

mais sobre você e poderá aprimorar ainda mais seu         

trabalho. 

 

Em nossa Formação, estão inclusas 8 horas de análise,         

durante a etapa prática do Curso (ou seja, após         

concluída a etapa teórica).  

 

Além disso, são importantes, embora opcionais: a       

autoanálise (você mesmo se analisar), a formação       

contínua (você continuar lendo textos clássicos ou       

atuais, além de participar de seminários e colóquios), a         

produção científica (você participar como autor em       

sites, livros, eventos). 
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Recomendado também é a participação em uma       

sociedade, instituto ou grupo de psicanalistas (para       

troca de experiências e network). Após concluir nosso        

Curso de Formação, o psicanalista terá um ano de         

afiliação grátis (sem anuidade) ao Instituto Brasileiro de        

Psicanálise Clínica (IBPC), que é o mantenedor de        

nosso Curso de Formação.  

 

 

 

 

  

Faça o Curso Completo de Psicanálise: psicanaliseclinica.com - 35 

http://psicanaliseclinica.com/


12. Sobre a necessidade de     

Estágio 
 

É preciso estágio para ser Psicanalista? 

 

A resposta é: NÃO! 

 

Não há regulamentação de estágio para Psicanalista.       

Durante nosso Curso On-Line de Formação em       

Psicanálise Clínica, você realizará algumas atividades      

de Supervisão. Você não precisará estar atuando       

durante o Curso: os estudos de caso são trazidos pelo          

professor orientador, durante um semestre, em      

encontros online quinzenais. Caso você perca algum       

encontro, poderá ter acesso à gravação. 

 

Neste aspecto, a formação é distinta da graduação em         

Psicologia, na qual se exige a prática de estágio         

supervisionado durante a graduação. 
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Recomendamos que você trace um “plano de transição”        

entre a conclusão de sua formação e sua autorização         

como Psicanalista. Nossa Formação lhe explicará essa       

transição e recomendará um plano de desenvolvimento       

completo.  

 

Como em toda profissão, a experiência lapidará o        

profissional. Nossa Formação em Psicanálise é bastante       

completa e certamente lhe dará toda a segurança para         

iniciar sua prática.  

 

Entretanto, é recomendado você incrementar sua      

formação com leituras, participação em eventos e       

práticas clínicas, após a conclusão de sua Formação. 
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13. Curso de Psicanálise pode     

ser 100% On-Line? 
 

Você pode estar em dúvida se um Curso de Formação          

de Psicanalista pode ser 100% On-Line. Será que há         

provas presenciais? Será que há aulas presenciais?  

 

A resposta, para essas perguntas acima, no caso de         

nosso Curso de Formação em Psicanálise, é NÃO! 

 

Ou seja: não há provas presenciais nem aulas        

presenciais, pois tudo é on-line.  

 

O conteúdo básico exigido nas provas do nosso Curso         

Livre On-Line de Formação em Psicanálise constará nas        

apostilas dos 12 Módulos, em formato digital, além da         

etapa prática. Você terá o conteúdo opcional: vídeos,        

documentários, artigos técnicos, e-books em Português      

Faça o Curso Completo de Psicanálise: psicanaliseclinica.com - 38 

http://psicanaliseclinica.com/
http://psicanaliseclinica.com/


e ferramentas para você gerir sua formação e seu         

consultório. 

 

As provas são on-line, você as realiza ao final de cada           

um dos 12 módulos da Formação, com perguntas        

objetivas e dissertativas. Obtendo média 7 no conjunto        

dos exames, você receberá um Certificado Impresso em        

sua residência. 

 

O conteúdo adicional fará parte de um Programa de         

Atualização: trata-se de uma recomendação (não uma       

obrigação) para que você leia determinados conteúdos       

a cada ano, para que sua prática psicanalítica no longo          

prazo se torne ainda melhor. 

 

Nosso é amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da          

Educação Nacional (Lei n° 9394/96), pelo Decreto       

Federal n° 2.494/98 e Decreto n° 2.208, de 17/04/97.  
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14. Conheça conteúdo do    

Curso de Formação em    

Psicanálise 
 

Você deve estar namorando nosso Curso de Formação        

em Psicanálise e, agora, sente-se mais seguro(a) em        

prosseguir, com as informações que você teve sobre o         

curso e a carreira. 

 

Você deve ter sentido que nosso Curso On-Line de         

Formação em Psicanálise Clínica tem profundidade,      

pois estamos lhe prometendo o mais completo Curso a         

distância em Psicanálise voltado para quem quer       

conhecer a Psicanálise ou compreender como exercer a        

profissão de psicanalista. 

 

Vamos mostrar abaixo o conteúdo existente em nossos        

módulos ou disciplinas, para que você confirme esta        

avaliação. Detalhe: os pontos resumidos são      
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desenvolvidos em centenas de páginas e em vídeos e         

livros de apoio. Aqui, trata-se apenas de uma ementa         

resumitiva. 

 

O conteúdo está sujeito a alterações de ordem temática         

e melhorias de aprofundamento, pois estamos em       

constante aperfeiçoamento do material didático, com o       

objetivo de criar o mais aprofundado curso de formação         

em psicanálise do Brasil. 

 

CONTEÚDO DO CURSO 

 

1. História e Fundamentos da Psicanálise 

 

Origem e principais conceitos da Psicanálise. Os       

principais autores e as correntes da teoria psicanalítica. 

 

 

2. Teoria do Sujeito e da Personalidade 
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Consciente, inconsciente e pré-consciente. Ego, id e       

superego. Processos de constituição do sujeito e da        

personalidade. 

 

3. O Método Psicanalítico 

 

Procedimentos de análise clínica. Chistes e Atos falhos.        

Modelos topográfico e estrutural do aparelho psíquico. 

 

 

4. Libido, Pulsões e Sexualidade 

 

Sexualidade humana e suas fases. Sexualidade infantil.       

Pulsão de vida e de morte. Complexo de Édipo.         

Mecanismos de defesa. 

 

5. Tópicos Avançados em Sexualidade 

 

Erotismo. Transtornos da sexualidade. Recalque,     

sublimação, repressão e fixação. Causas, definições e       

abordagens. 
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6. Psicopatologias I 

 

Neuroses e psicoses. Perversão. Transtornos     

depressivos, histeria e ansiedade. Causas, definições e       

abordagens. 

 

 

 

7. Psicopatologias II 

 

Exame do estado mental. Delirium, demência e       

amnésia. Esquizofrenia, TOC, bipolaridade, fobias,     

pânico, estresse etc. 

 

 

8. Sonhos, Simbologia e Representação 
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Método de interpretação dos sonhos em psicanálise.       

Processos de elaboração nos sonhos. Desejos,      

fantasias e pulsões. 

 

 

9. Práticas e Procedimentos em Clínica 

 

Postura, contrato e prazos do tratamento.      

Passo-a-passo completo da análise. Principais questões      

trazidas pelo paciente. 

 

10. Tópicos Avançados em Clínica 

 

O silêncio do paciente e do analista. Processos de         

resistência e defesa. Terapia individual e em grupo. O         

discurso do Outro. 

 

 

 

 

11. Processos de Transferência e Resistência 
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Conceitos, tipos, razões e formas de interpretação.       

Como lidar na clínica? Transferência no superego.       

Contratransferência. 

 

 

 

 

 

 

12. Formação e Ética do Psicanalista 

 

Como se forma, se autoriza e se aperfeiçoa um         

psicanalista? Transmissão da psicanálise. Ética do      

psicanalista e do paciente. Aspectos jurídicos. 

 

Etapa Prática 

 

(Após conclusão da etapa teórica, a Etapa prática será         

realizada em um semestre, em materiais e encontros        

online, contemplando: 
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• Supervisão (120 horas de encontros e atividades        

guiadas, em encontros quinzenais on-line durante um       

semestre); 

• Análise (8 horas de encontros individuais, via skype         

ou método similar online); 

• Monografia (artigo de 15 páginas, com viés        

acadêmico, similar a um trabalho de conclusão de        

curso). 

 

Módulos Extras 

 

• Revisão Final do Curso 

• Especificidades da Clínica Infantil 

• Especificidades da Clínica de Adultos e Idosos 

 

 

Material Complementar 

 

• Gestão Administrativa e Comercial da Clínica 

• Palestras e Documentários em Vídeo 

• Livros, artigos e newsletter 
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Vamos dar o próximo passo e começar agora a mudar          

seu futuro pessoal e profissional? 

 

Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui! 

 

Aguardamos você lá dentro de nosso Curso de        

Formação! 
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