
 Comunicado aos Polos sobre as Escolas de Psicanálise que ofertam Cursos Livres, 

que se manifestam contra a oferta do Curso de Bacharelado em Psicanálise pela 

UNINTER.  

 

 O Centro Universitário Internacional UNINTER cumpre rigorosamente as normas 

legais para autorização e funcionamento de cursos superiores, tendo o presente curso 

sido objeto do mais rigoroso processo de idealização, construção pedagógica e 

acadêmica, circundado por processos tecnológicos inovadores e de alta qualidade, 

primando pela excelência nos quesitos que envolvem a ensinagem e a aprendizagem, 

tendo recebido a admissão pelo MEC – Ministério da Educação a devida codificação para 

sua oferta no mercado, conforme pode ser confirmada na imagem a seguir:  

 

 

 Em atenção a manifestação do Movimento Articulação das Entidades 
Psicanalíticas Brasileiras não recebemos oficialmente contato do representante da 
referida Articulação. Entendemos que é uma comunicação direcionada ao público e que 
o Movimento exerce seu direito de livre expressão, próprio das relações democráticas. 
Entendemos que a oferta do Curso Graduação em Psicanálise é uma ação que altera a 
tradicional maneira de formar psicanalistas ao oferecer aos interessados uma nova 
maneira de estudar, para além daquela que sempre foi e continua sendo oferecida pela 
Escolas de Psicanálise que assinam a Articulação, por meio de cursos livres. 

 Sabemos que houve preocupações datadas de 1919 quanto ao ensino ser 
abordado no ensino médico universitário de maneira reducionista, enfatizando aspectos 
psicopatológicos, descritivos, orgânicos e biomédicos, afastando outros ramos do 
conhecimento tais como: arte, história, literatura, filosofia.   A proposta atual, do ano 
de 2021, é bastante diferente daquela, está alinhada com a ativação de processos de 
mudança na formação de profissionais na educação superior, com o 
interprofissionalismo e com o modelo biopsicossocial de formação.   

 Com o objetivo de esclarecer os candidatos colocamos a seguir alguns pontos 
para manifestar a posição institucional a respeito do que foi colocado em discussão no 
texto do Movimento Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras: 



1. Concordamos que todo processo de ensino-aprendizagem é caracterizado pela 
diversidade, por isso é singular, permanente e cada um fará seu percurso para 
sua formação em psicanálise no seu tempo. Concordamos também que para ser 
um psicanalista a formação não se restringe a uma grade curricular acadêmica, 
mas também demandará um envolvimento pessoal do aluno que se não for feito 
não trará a ele a segurança para o exercício profissional. Esse envolvimento se 
dá por engajamento nas atividades pedagógicas propostas, leituras e 
participação em atividades interativas online para discussão, busca por análise 
pessoal e supervisão da prática clínica. Em todas as oportunidades de 
apresentação do curso temos falado sobre isso. 

2. A metodologia de ensino adotada no curso não é a tradicional pedagogia da 
transmissão, mas sim se dá em uma relação dialógica entre alunos - tutores - 
professores e destes com o conhecimento clássico e emergente da área do 
saber. 

3. A formação do analista não se reduz ao conhecimento de teorias e técnicas, mas 
o conhecimento de teorias e técnicas é indispensável para a formação do 
analista, fazendo parte das competências cognitivas, da ordem do 
Conhecimento: 

a. Competência = Conhecimentos + Habilidades + Atitudes 
b. muito do que é indispensável na formação do analista pode ser ensinado 

e o Curso planeja ensinar a partir de metodologias ativas de ensino, com 
atividades interativas para reflexão, discussão crítica e ampliação do 
ponto de vista individual e coletivo no grupo. Todos estes elementos 
compõem o eixo conhecimento da competência 

c. A interação com o tutor se dá de forma individualizada por meio do 
ambiente virtual de aprendizagem. 

d. Já o eixo Habilidades e Atitudes será iniciado durante o curso, avaliado ao 
final tendo como critério o progresso e suficiência para o momento final 
do bacharelado e início da vida profissional, e será orientado que o 
desenvolvimento de competências clínicas deve ser contínuo, assim 
como em toda e qualquer profissão.  

5. Em nenhum momento a IES por meio de sua coordenação de curso ou pela 
assessoria de imprensa garantiu que todos estarão aptos para a prática 
psicanalítica (dando a entender que estarão prontos), mas é verdade que ao final 
de 4 anos, cumprindo determinados quesitos, todos estarão aptos para iniciar a 
prática clínica desde que com supervisão e análise pessoal simultânea, ou seja, 
com autonomia e emancipação relativa, cada um ao seu tempo, assim como 
também acontece com os egressos da psicologia nos primeiros momentos de 
suas atividades clínicas. O último ano do curso desenvolverá no aluno a 
capacidade de refletir sobre seu processo de formação nos 3 eixos da 
competência (conhecimentos/habilidades/atitudes) e planejar sua carreira. A IES 
planeja incentivar a aproximação dos egressos com as Escolas e Grupos de 
Estudos em Psicanálise, aqueles que assinam a articulação, e ainda acreditamos 
que será possível melhorar a qualidade da prestação de serviços dos 
psicanalistas se, juntos, conseguirmos fortalecer a sustentação teórica e técnica 
dos estudantes.  



6. A participação das Instituições de Ensino no processo de formação dos 
psicanalistas não é proibida, ainda que seja desaconselhada por alguns 
psicanalistas, de modo que a manifestação das escolas é uma posição política, 
assim como a nossa. Todo ponto de vista é político e sabemos que há conflito 
não só ideológico, mas também quanto a organização da prestação de serviços 
para formação de analistas. Até os dias atuais um analista é formado por outro 
analista, que organizados em Associações ofertam cursos livres de formação, 
ofertam análise didática e supervisão clínica.  

7. Alguns alunos / candidatos entendem que estas Associações ou Escolas de 
Psicanálise são Conselhos de Classe que regulam e fiscalizam o exercício 
profissional. Não há necessidade alguma de um psicanalista se filiar e pagar 
mensalidades para ser membro destes grupos/associações e outras 
denominações. O exercício da psicanálise no Brasil é uma ocupação e é livre, não 
se aplica a regulação e nem vinculação à Conselhos de Classe. De forma que 
entendemos a manifestação do grupo como uma "nota de repúdio" e nos cabe 
acolher, respeitar a posição e manter nosso atual posicionamento esperando 
que também seja reconhecido e respeitado, ainda que saibamos haver conflito 
de interesses. 
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