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RESUMO

O tema abordado neste artigo se mostra cada vez mais indispensável e primordial quando se trata do assunto saúde
mental, pois apesar de as duas áreas elucidadas durante o trabalho serem corriqueiramente confundidas, apresentam
diferenças conceituais, éticas e práticas. Com isso, objetiva-se a partir de um breve levantamento histórico sobre as
disciplinas, discorrer sobre uma em detrimento da outra e dar enfoque em suas formações, baseando-se nos
ensinamentos de Sigmund Freud, Jacques Lacan e outros teóricos, a partir de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida
sob materiais científicos. Este trabalho visa como resultado levar a informação sobre as divergências entre as formações
e atuações dos profissionais de suas respectivas áreas, sobretudo aquele que escolhe seguir a psicanálise, portanto,
entende-se que ainda anos depois da divisão das ciências em questão, as dúvidas por parte de sujeitos leigos ou não são
persistentes e são causa de ceticismo e insegurança em suas próprias vivências diárias.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; Psicólogo; Psicanálise; Formação; Analista.

1. INTRODUÇÃO

A Psicologia e a Psicanálise são áreas consideradas da saúde mental e compartilham entre si

o intuito de zelar e compreender a mente humana; a psicanálise se trata de uma teoria independente,

criada por Freud e atualmente surge enquanto disciplina de cursos em diversas universidades pelo

mundo, entretanto, ao contrário do que muitos pensam, ela não é algo proveniente da psicologia.

A Psicanálise enquanto uma abordagem própria apresenta suas particularidades em

determinados tópicos importantes para quem deseja conhecê-la melhor, por exemplo, não há uma

formação em Psicanálise que dependa de uma graduação ou diploma. Freud (1914) se opôs que ela

fosse parte de uma ciência médica e que não pertencesse a somente um campo de saber pois não se

apresenta como uma visão de mundo, ou seja, não pretende dar uma resposta para tudo. Para que se

pudesse entender melhor as divergências e semelhanças entre as duas “psis”, mostrou-se necessário
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realizar um breve percurso histórico de cada uma delas a fim de compreender a etiologia de cada,

bem como em qual momento se entrelaçam.

Na linguagem leiga as duas se confundem, logo, a necessidade de elaborar um trabalho que

consiste em, além de colocar em pauta as diferenças teóricas e profissionais de cada, ir além na

formação do analista, posto muitas vezes na função de um psicólogo apesar de profissionais dessa e

outras áreas poderem aderir a formação para se tornarem analistas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO

Para contextualizar a formação do Psicólogo, vê-se a necessidade de fazer um breve

percurso histórico do nascimento desta ciência. O termo Psicologia vem do grego psyché, do

prefixo “psico” que significa alma, e logos do sufixo “logia” que significa razão. A ciência

psicológica começou a ser desenvolvida após perpassar pelos Gregos, povos mais evoluídos da

época que passaram a se questionar sobre a interioridade do homem, é através deles que a filosofia

tentou compreender o estudo da alma (BOCK,  et. al. 1999).

Entretanto, é com Sócrates, Platão e outros pensadores importantes da Filosofia que a

Psicologia começa a ganhar forma. É em 1875 com Wilhelm Wundt, considerado o pai da

Psicologia moderna, no final do século XIX, com a criação do primeiro Laboratório em

Experimentos em Psicofisiologia, na Alemanha, que a Psicologia se afirma dentro do campo

científico (SCHULTZ e SCHULTZ, 2014).

Apesar de ter surgido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela avança em detrimento de

escolas e abordagens como o Estruturalismo, Funcionalismo e Associacionismo, que deram origem

às teorias existentes hoje como a Gestalt, o Behaviorismo e a Psicanálise (FIGUEIREDO, 2008).

Diante dessa história na construção da Psicologia, ocorre a separação das ideias psicológicas

de ideias espiritualistas e místicas, originando e estabelecendo princípios científicos. Se

caracterizando com uma ciência relativamente nova, ainda não é possível responder todas as

perguntas diante do comportamento humano, entretanto, ela estará sempre apoiada na ciência, não

devendo ser comparada e utilizada com práticas que são opostos ao que ela pretende oferecer.
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A Psicologia oferece promoção de saúde mental, escutando, observando, acolhendo o sujeito

e levando em conta suas particularidades e subjetividade no contexto no qual está inserido,

prestando atenção nas influências externas e internas sofridas por ele. Atua também na busca de

uma sociedade mais saudável, tanto é que exerce um papel fundamental sendo articulado pelas

políticas públicas (BERNARDES, 2012).

As funções oferecidas pelo profissional Psicólogo podem acontecer de maneira individual

ou em equipes multiprofissionais, organizações tanto formais quanto informais, nas respectivas

áreas: ambulatórios, creches, escolas, varas da criança e do adolescente, associações comunitárias,

sistema penitenciário, clínicas especializadas, postos de saúde e dentre outras áreas de atuação

(CFP, 1992/2008).

Dito isto, no Brasil, a profissão é regulamentada pela Lei 4.119, de 1962, o qual se torna

Psicólogo através de uma Instituição. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos

Cursos de Graduação em Psicologia do Ministério da Educação (2019), quanto ao tempo de

formação do Psicólogo, postula no art. 11º que “a carga horária referencial dos cursos de

Psicologia é de 4.000 (quatro mil) horas com, no mínimo, 20% (vinte por cento) da carga efetiva

global para estágios supervisionados básicos e específicos, e duração mínima de 5 (cinco) anos”.

Ainda tomando como base as Diretrizes Curriculares (2019) que fomentam o curso de

Psicologia, é postulado um aglomerado de habilidades, conhecimentos e competências que devem

munir a pessoa que deseja tornar-se psicólogo para a vida profissional, bem como a atenção à saúde,

visando promover, prevenir e proteger aspectos relacionados à saúde psicológica e psicossocial; a

tomada de decisão, demonstrando aptidão em avaliar e deliberar as atitudes adequadas com bases

científicas e éticas; a comunicação, como forma de se manter acessível e confiável a partir de seus

preceitos éticos e morais; e, por fim, o estudo contínuo, a fim de manter a própria educação (em

termos científicos) em paralelo com a responsabilidade da prática.

Além disso, sabe-se que o curso de Psicologia abrange uma variedade de orientações

teóricas, com diferentes histórias, métodos e práticas, exigindo que a formação do profissional em

questão seja pautada em ideais éticos e fomentações do campo científico da Psicologia, bem como

de seus campos epistemológicos, socioculturais, políticos e econômicos (MEC, 2019).

Agora, regulamentada e explanada, a Psicologia é implantada de forma definitiva no ensino

superior em forma de laboratório em 1930, concomitantemente à criação da Universidade Federal
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do estado de São Paulo (USP), a primeira do país. Posteriormente, em 1934, torna-se disciplina de

cursos como Filosofia e Ciências Sociais porém, apenas mais tarde, em 1953 que o primeiro curso

de Psicologia é iniciado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mesmo sem a

regulamentação de prática e ensino, esta que viria a ser aprovada apenas cinco anos mais tarde

(BARBOSA e LISBOA, 2009).

Para tanto, as áreas de atuação do Psicólogo se dão de forma bastante ampla. O psicólogo

pode atuar em hospitais, escolas, clínicas psicológicas, centros de saúde, instituições e

organizações, podendo trabalhar sobre as questões comunitárias, pessoais, familiares e laborais em

quaisquer um desses campos (BERNARDES, 2012).

Dentro da gama diversa de campos de atuação e de orientações teóricas apresentadas nas

grades curriculares dos cursos de Psicologia mundo afora há abordagens diferentes, bem como a

Psicologia Comportamental, Cognitiva, Humanista, de Orientação Psicanalítica, dentre outras.

Para concluir, Guareschi (2018) a formação do Psicólogo se dá com o compromisso de

buscar posições e, de fato, enfrentar lutas com temáticas sociais e políticas que englobam também a

área da saúde, educação, das equidades e desigualdades. Não há como desvincular tais pautas da

formação do profissional psicólogo e sua responsabilidade ética, sem tornar banal as práticas em

suas singularidades.

Deste modo, a formação, inicial ou não, se implica em estar sempre em busca de novos

conhecimentos e atualizações diante da profissão, baseada em ideais éticos, sendo uma ciência

crítica e que tange a necessidade de manter-se sempre comprometido com as práticas e suas

diversas possibilidades (GUARESCHI, 2018).

2.2 A FORMAÇÃO DO ANALISTA

A Psicanálise foi criada por Sigmund Freud, no fim do século dezenove, homem muito à

frente do seu tempo elucidou conceitos extremamentes delicados para o contexto da época, que

acabaram causando estranhamento e preconceito nas pessoas que viviam naquele século, aversões

que perduram até na contemporaneidade (SOUSA e ENDO, 2010).

No texto “A história do movimento psicanalítico” de 1914, Freud conta que a construção da
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Psicanálise perpassou por muitos desafios para ser aceita, pois sua teoria revelaria questões sobre o

papel fundamental da sexualidade na vida dos sujeitos neuróticos, o qual não estaria apenas

norteada por questões biológicas e fisiológicas como se acreditava. Além disso, conta que ele não

encontrou pares na medicina para poder falar sobre as suas teorias, então em um primeiro momento

se recolheu, entretanto, esse tempo foi bom para que ele pudesse dar andamento de sua pesquisa

sem precisar ficar dando prova, atualizando os analistas do que ele estava fazendo era realmente

Psicanálise.

Mas depois, em 1902 vários jovens ficaram sabendo das experiências de Freud e começaram

a demandar dele, então se juntam com o intuito de aprender a Psicanálise e esse círculo de

estudantes contavam não apenas com médicos, mas também artistas e dentre outros pesquisadores

que evidenciaram interesse pela Psicanálise de Freud (FREUD, 1914)

Com o passar dos anos Freud vai contando como se deu a história da Psicanálise, seus

rompimentos emblemáticos e decepções que precisou experienciar diante da nova ciência que

estava construindo. O pai da Psicanálise precisou romper com Breuer, figura importante no início

com o tratamento das Histéricas, que juntos escreveram “Estudos sobre a Histeria”. Também Alfred

Adler e Carl Jung e dentre outros teóricos acabaram por afastar-se das ideias em que a Psicanálise

estava caminhando, mostrando a resistência de outras áreas frente a sexualidade humana e o

psiquismo (FREUD, 1914).

Partindo das palavras de Freud “As pessoas são fortes quando representam uma ideia forte,

e tornam-se impotentes quando a ela se opõem. A psicanálise suportará essa perda e obterá outros

seguidores em lugar desses” (FREUD, 1914). É possível citar o grande pós-freudiano

Jacques-Marie Émile Lacan, que nasceu em 13 de abril de 1901, quando Freud já havia publicado a

Interpretação dos sonhos em 1900, que fez um papel fundamental para a Psicanálise, apesar de não

ter havido um encontro entre os dois, é possível dizer que este encontro se deu através do discurso e

que acabou modificando a história da Psicanálise (JORGE E FERREIRA, 2006).

Como sabe-se, Freud criou a Instituição de Psicanálise (IPA) em 1910, a que Lacan se

associou em 1934 e que mesmo associado não publicou absolutamente nada durante quarenta anos.

Então, quando Lacan inicia seu percurso, propõe um retorno a Freud com os seminários que

aconteciam todas às quartas-feiras, para falar dos casos clínicos de Freud, O Homem dos Ratos e o

Homem dos Lobos, ao todo são 27 seminários. Porém, ele não durou muito tempo nesta instituição,
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pois foi excomungado junto com outros psicanalistas, motivo pelo qual ele adotaria sessões curtas e

também porque foi impedido de exercer a função de analista didata, que consiste em uma função

que fazia uma separação da análise daquele que queria ser analista e da análise da pessoa que

possuía um sofrimento (JORGE E FERREIRA, 2006).

Contudo, é passível de observação que a vida de Sigmund Freud passou por vivências

difíceis tanto no campo pessoal quanto no profissional, na construção da Psicanálise. A história do

movimento psicanalítico é marcada por rompimentos e impasses, pois apesar de tantos

rompimentos vivenciados por ele, sabia que estava decidido a seguir com a sua teoria da

sexualidade. Assim também como Lacan, que deu um retorno a Freud, que relembrou os textos e

estudou para que pudesse contribuir com o crescimento e para que ela se mantivesse viva até hoje,

se mostrando extremamente importante.

Após contextualizar sobre a história do movimento psicanalítico, será abordado outra

questão importante para a Psicanálise: a formação do analista. Bem como postula Lacan em seu

texto “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola” a formação implica-se

em alguns pontos cruciais, que se dão além de se haver com seu próprio sintoma, em análise própria

ou frente ao analisante, a partir da sua relação singular com o inconsciente, que se autoriza por si só.

O analista precisa prestar contas sobre o funcionamento do seu tripé clássico. O tripé

freudiano é baseado em análise pessoal, supervisão dos casos e estudo teórico da técnica. A análise

pessoal implica na relação do analista com o seu próprio inconsciente, incluindo um saber que não

está presente nos livros e teorias, a partir de uma articulação transferencial. No quesito supervisão,

se dá como um espaço cujo há trocas de experiências individuais perpassadas dentro de uma análise

atravessada por um discurso, este que só é possibilitado a partir do estudo contínuo da teoria, este

que se deixa apropriar do objeto psicanalítico para ecoar a palavra  (LACAN, 1967).

O psicanalista Christian Dunker também discorre sobre isso em seu vídeo “Como é a

formação em psicanálise?”, publicado em 2017, postulando as três condições que Freud propõe para

que a formação de um psicanalista seja efetiva e aponta que a análise do analisante vai até aonde a

análise do analista também caminha, por isso a importância do processo de entrar em contato com o

inconsciente em dado momento transferencial; outro pé que sustenta o trio é citado anteriormente

como supervisão, entretanto, é chamado, por Dunker, de análise de controle, na qual as dúvidas e

problemáticas em relação a condução dos casos são expostas à um analista geralmente mais
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experiente. Por fim, o estudo da teoria para Christian é distinta de apenas um conhecimento teórico

e domínio de conceitos, mas sim uma incorporação daquilo que se lê em seu estilo e particularidade.

Com isso, segundo o Psicanalista contemporâneo Marco Leite (2021) fica claro que não

haveria como bastar uma graduação ou curso, visto que a Psicanálise é construída com base na

singularidade de cada sujeito. Ser analista é uma função que demanda muito esforço e leitura da

técnica. Ademais, a psicanálise não dita quantas sessões precisam ser feitas para exercer a função,

muito menos oferece uma carteirinha para identificar-se como tal.

Apesar de Freud vincular, em um primeiro momento, o termo psicoterapia à psicanálise, a

escuta do analista também se diferencia dos demais profissionais, pois é pautada em uma escuta

flutuante, que baseia em conseguir ouvir o que o sujeito diz de novo e diferente, não apenas ouvir o

que queremos ou esperamos ouvir. A atenção flutuante é “Muito mais uma atenção que flutua de

ponto a ponto, de afirmação em afirmação, sem necessariamente procurar tirar conclusões a partir

desses pontos, interpretá-los, unificá-los ou somá-los” (FINK, 2017).

Mais ainda, em um retorno à proposição já utilizada acima, Lacan (1967) fomenta a

explicação do que é tornar-se um psicanalista a partir de levar seu próprio processo de análise até o

fim e fazer com que isso produza um sentido à cura de des-ser.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa é caracterizada enquanto um estudo bibliográfico ao passo que, em sua

construção, depende de um levantamento teórico desenvolvido a partir de materiais científicos

(livros e artigos) já existentes, tendo como uma de suas principais vantagens previstas por esse

modelo de pesquisa e a ampla investigação dos fenômenos que ela permite (GIL, 2002).

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Não, não é preciso de um para ser o outro, apesar de que com a formação em psicologia é

possível adentrar ao campo da psicanálise, através das divergências e entrelaces entre ambas que

serão expostas a seguir (FILIPPO, 2008).
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Ao dar início a Psicanálise, Freud não fazia distinção entre as nomenclaturas psicoterapia e

psicanálise, entretanto, em 1919, ele observou que era necessário distingui-las. Já em 1950, o

aparecimento de uma psicanálise majoritariamente técnica nas universidades fez com que houvesse

uma abertura para a entrada da Psicoterapia de Orientação Psicanalítica (FILIPPO, 2008).

Os critérios acerca da definição das diferenças entre uma e outra se dão ao passo que para se

tornar psicólogo há um caminho a se percorrer dentro da academia que abrange de forma

generalizada as diversas abordagens que posteriormente precisam ser garantidoras de escolas

exteriores à universidade e especializadas em cada área.

Diante disso, entende-se também que a graduação em psicologia pode contribuir para a

entrada do analista no campo clínico, além de contribuir com a questão do diagnóstico e

encaminhamento psiquiátrico quando necessário, para além da escuta que permeia a técnica

psicanalítica. Dito isso, a Psicanálise como formação, se utiliza do tripé freudiano, que se norteia

em formação teórica, análise pessoal e supervisão dos casos  (FILIPPO, 2008).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, a partir dos estudos bibliográficos apresentados e partindo do pressuposto de

como se tornar analista, entende-se então, que é uma função e que cada um faz seu percurso em seu

tempo, fato que Lacan postula nos Escritos de 1998, sobre o tempo lógico, o tempo de ver,

compreender e concluir.

A partir deste artigo, pode-se compreender as diferenças entre Psicanálise e Psicologia, bem

como se tornar um analista, requerendo uma postura ética e profissional. Utilizando-se de Freud,

Lacan e de autores modernos da psicanálise e da psicologia para auxiliar na elaboração do texto, é

possível apontar a importância da diferenciação de cada ciência e seus métodos para iniciar um

percurso em psicanálise.

O estudo realizado parte da premissa que mesmo após anos de separação entre as ciências,

ainda há dúvidas sobre as diferenças entre elas, sendo um conteúdo pouco buscado por sujeitos que

se interessem pelas formações.

Isto posto, entende-se que nossos objetivos foram parcialmente alcançados, pois foi possível

explanar e identificar as particularidades de cada método, entretanto, foi de extrema dificuldade
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encontrar materiais científicos acerca da formação das especialidades. Essa pesquisa ainda abre

novas oportunidades para que trabalhos posteriores possam ser embasados na visão do tema

proposto.
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