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Segundo Ferenczi, o processo analí-

tico deve visar à cura total do 

analisante, ou seja, o esgotamento de 

seus sintomas e fantasias de forma a 

torná-lo mais adaptado às exigências 

da realidade. Para o analista, 

entretanto, as ambições são maiores, 

pois, conforme estabelece Ferenczi, a 

análise com fins de formação precisa 

avançar para além da remissão dos 

sintomas e da retificação da fantasia..  
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Introdução 

 
Diz Freud, ao discutir a questão da análise leiga: "O que exijo é que não 

possa exercer a psicanálise alguém que não tenha conquistado por 

meio de uma determinada preparação, o direito a uma tal atividade". 

(p.2943)  

E na seqüência de seu diálogo socrático, quando indagado sobre quais 

seriam as condições exigidas, diz: "Esta é uma questão que ainda não 

precisei, nem sei se chegarei a determinar".  

Poucas palavras, mas um conteúdo extremamente rico para nossa reflexão.  

Exercer a psicanálise é um direito que se conquista. Ninguém como 

Freud, e isto sabemos por meio de sua correspondência com Fliess, para 

testemunhar o trabalho da descoberta, a angústia de enfrentar os próprios 

fantasmas.  

Freud fala dos conhecimentos necessários, das diferenças com o saber 

médico e o ensino universitário, da importância da análise pessoal, mas não 

profere estatutos. O mesmo Freud que tão zelosamente reivindica a 

paternidade de sua obra e com tanta veemência marcava as diferenças com 

seus discípulos "desviantes".  

Já em 1926 (data do texto mencionado), após a época das grandes 

divergências, não especifica as condições da formação nem sabe se chegará a 

fazê-lo.  

Evasão perante a complexidade, legado deixado para que seus seguidores o 

concretizem, ou talvez uma sinistra sensação do que acarretaria determinar 

estas condições.  

Vamos ousar adentrar mais profundamente nesta questão.  

Sendo o Inconsciente, a transferência e o Édipo os pilares da descoberta 

freudiana a partir dos quais a análise é possível e a teoria se desenvolve, é de 

se supor que estas questões digam respeito à formação analítica.  

Foi Ferenczi que, da primeira geração de analistas, enfatizou a análise 

daquele que desejasse se tornar analista como condição para a prática. 

E não se trata de uma curta análise para se certificar de que o inconsciente 

existe, ou talvez aprender a arte da interpretação com outro analista. Ele vai 

mais longe, tão longe quanto a descoberta freudiana impõe:  



"Os pais e os adultos deveriam aprender a reconhecer, como nós, analistas, 

por trás do amor de transferência, submissão ou adoração de nossos filhos, 

pacientes, alunos, o desejo nostálgico de se libertar deste amor opressivo. Se 

ajudarmos a criança, o paciente, o aluno a abandonar esta identificação e a 

se defender desta pesada transferência, podemos dizer que conseguimos 

fazer com que a personalidade tenha acesso a um nível mais elevado".  

A idealização e a identificação maciça a estas figuras, como nos diz Ferenczi, 

é o resquício de nossas identificações infantis.  

É neste ponto que desejo retomar a questão da identificação que se 

desprende do sonho relatado.  

A identificação, tal como Freud a descreveu em Psicologia das massas e 

análise do eu, é a mais precoce manifestação de enlace afetivo a outra 

pessoa e desempenha um importante papel na pré-história do Édipo. A 

criança gostaria de ser igual ao seu progenitor, faz de seu pai seu ideal, 

adota seus emblemas, etc.  

Esta problemática, presente em qualquer análise porque se refere à situação 

edípica e sua elaboração, adquire uma singular importância na análise de 

um analista.  

Os mestres, os analistas, sejam ou não denominados didatas, estão aí, 

disponíveis para que o iniciante estabeleça seus laços transferenciais e todos 

nós sabemos como isto existe e com que intensidade. Os modelos 

identificatórios podem tender a criar analistas com rígidos esquemas de 

filiação. É preciso que esta tendência, tanto a obedecer a um modelo, quanto 

a agir contrariamente a ele por formação reativa, seja permanentemente 

analisada e discutida no seio da própria análise e das instituições.  

Seria ingênuo acreditar no princípio de auto-engendramento e afirmar que 

poderíamos prescindir de qualquer identificação. O problema não se coloca 

lá onde a identificação nasce, onde o fantasma de filiação se desenvolve, mas 

na sua cristalização e nos mecanismos intra ou extra institucionais que a 

favorecem, que visam perpetuá-la como sustentáculos de poder e prestígio.  

Desta forma, concebe-se que a análise não visa a priori tornar alguém 

analista mas permitir que, ao longo do processo analítico, esta demanda 

não permaneça intocável.  



Mas a análise não é suficiente para se tornar analista. É preciso analisar. 

Experimentar as vicissitudes de quem ocupa este lugar. É ao analisar que a 

singularidade do analista enquanto tal emerge.  

 

 

Entendendo a Formação do Analista 

 

Embora a questão da formação do psicanalista seja um tema que desde a 

origem da psicanálise provoca polêmicas e discussões acirradas, engajando 

os grupos em fundamentações que chegam a ser antagônicas, um ponto se 

apresenta como de acordo entre os psicanalistas de diferentes linhas 

teóricas: a formação do psicanalista se baseia numa exigência tríplice: 

análise pessoal (ou didática),  supervisão (também conhecida como análise 

de controle) e estudo teórico. Embora sustentada num tripé, o ponto 

fundamental e o lugar por excelência do tornar-se psicanalista são a análise 

pessoal.  Já em l910 Freud a situa “como a única via de acesso do 

analisando para um saber sobre o inconsciente e a transferência”(1). 

Inconsciente e transferência são dois conceitos – fundamentais, para Lacan 

– que demarcam o campo psicanalítico, assegurando-o como distinto de 

todos os demais campos do saber. 

 Com a entrada do ensino de Lacan no panorama psicanalítico, através de 

sua proposta de um retorno a Freud, as questões referentes à formação do 

psicanalista tomam um novo impulso. Seguindo as pegadas de Freud que 

evitou vincular a transmissão da psicanálise ao aprendizado do manejo 

técnico, Lacan convida os psicanalistas a darem continuidade à pesquisa 

iniciada por aquele; uma pesquisa que se dá ao nível da experiência, 

daquilo que se passa na situação analítica. Somente assim a teoria ganha 

um sentido, e não o contrário como ocorre normalmente em outros campos 

do saber. 

Na Proposição de 09 de outubro de l967 Lacan subverte mais ainda o status 

quo da formação em psicanálise, quando escreve que... “O psicanalista é 

autorizado apenas por si mesmo” (2).  Tal “questão de princípio” além de 

reafirmar o lugar privilegiado da análise pessoal na formação do 

psicanalista, convoca aos analistas para que dêem conta de suas análises e 



do momento em que se tornaram suporte do discurso analítico.  Conclui-se 

dessa afirmação que autorizar-se psicanalista “reside na capacidade do 

sujeito de usar seu próprio inconsciente como um instrumento” (3), e isto só é 

possível para quem já passou pessoalmente pela experiência do 

inconsciente. 

O campo psicanalítico se marca pelo aparecimento do novo. Dessa forma, a 

“ciência” analítica deve ser colocada em questão com cada paciente. Por 

isso Freud considerou que “as vias da formação são as do inconsciente do 

analista às voltas com o inconsciente do analisando” (4). O desenvolvimento 

desse campo, pois, se liga ao aparecimento do inconsciente como ato – ato 

analítico – que inclui o próprio analista. Para Freud a dimensão da invenção 

deveria ser continuamente reencontrada, e isso através de uma experiência 

pessoal da qual não podemos nos poupar. É através da emergência do 

significante da transferência que a relação analítica se estabelece, 

instaurando, então, um primeiro advento do sujeito desejante. Em 

transferência, o analisando se dirige ao analista supondo-lhe um saber 

sobre sua verdade. É igualmente pelo significante da transferência que o 

sujeito poderá estruturar sua demanda de análise em relação ao desejo que 

o causa. É no campo da fala, portanto, que a psicanálise opera. O campo 

fala não é o da realidade objetiva, mas o da colocação em jogo da verdade 

produtora de uma fala que ultrapassa o sujeito falante.  

 Lacan revoluciona mais uma vez a questão da formação do psicanalista 

quando nos aponta que o que está em jogo na formação do analista é o 

desejo do analista: “o desejo do analista é o operador decisivo para o 

engatamento do processo analítico” (5). Para o analisando, a possibilidade de 

dizer a verdade está presa ao desejo do analista. Colocado no lugar do 

sujeito-suposto-saber, o analista encarna o saber de seu analisando, o qual 

ele desconhece por completo, e com seu ato dirige o sujeito para o ponto do 

Real que o atravessa e determina – a castração, a falta-a-ser - e que é o 

ponto no qual o sujeito deve reconhecer o impossível de seu desejo. 

Reconhecer, pois, o caráter irredutível de tal impasse é o que caracteriza o 

fim de análise; poder ultrapassá-lo leva o sujeito ao tornar-se psicanalista.  

Fazer a experiência do inconsciente é emergir (entre dois significantes) 



enquanto sujeito faltoso, enquanto falta-a ser. Tal emergência é regida por 

uma Ética, nos diz Lacan: a Ética da psicanálise que não é outra coisa 

senão a Ética do desejo do analista, pois é dele que depende a direção do 

tratamento. Identificado com a causa de seu desejo – a falta -  o analisando 

completa seu percurso. Poderá ocupar então o lugar do analista e através 

de seus analisandos permanecer identificado ao desejo que o causa. Cada 

analista tem que encontrar o seu “estilo”, e este não deixa de ter efeito no 

trabalho que empreenderá com cada paciente. A cada vez, com cada 

paciente é preciso reinventar a psicanálise, deixar que um novo saber 

emerja e nos surpreenda. 

 

Diante de tais premissas podemos afirmar, então:  

1) que a formação do psicanalista é permanente e não termina com a 

conclusão do curso de formação (2 anos e ½); 

2) o tempo necessário para que o analisando passe a analista não pode ser 

determinado “a priori”, pois se trata de um tempo lógico e único para cada 

sujeito, mas recomenda-se que não seja inferior a 100 sessões de análise;  

3) é a análise que produz o psicanalista;  

4) o ensino da psicanálise deve incluir a dimensão da transferência, uma 

vez que a teoria analítica enraíza-se na experiência pessoal. 

 

Com isso já podemos concluir que tentar regulamentar a profissão de 

psicanalista só irá desvirtuar a proposta freudiana de busca da verdade do 

sujeito através da abertura do inconsciente, mantendo assim um espaço 

para a invenção. 

Mas e a instituição, que papel tem na formação do psicanalista, uma vez 

que essa se dá quase que totalmente no divã de outro psicanalista?  

Segundo Lacan a instituição psicanalítica deve-se constituir como lugar de 

garantia de circulação do discurso psicanalítico. Ao invés de oferecer 

certezas, a Instituição analítica deve possibilitar interrogações sobre o que 

foi o processo de análise de cada um. Ela tem também o papel de assegurar 

a formação, mas não podemos jamais deixar de interrogar a maneira de 

fazê-lo. 



 

ANALISES DIDATICAS DO  MIESPERANZA 

 
Há cerca de 90 anos a formação para psicanalistas está baseada em três 

atividades complementares e indissociáveis entre si: a análise pessoal, os 

cursos teóricos e o acompanhamento dos tratamentos feitos pelo iniciante. 

Este modelo configura a formação como um ofício, e o psicanalista aprende e 

ganha qualificação em oficinas - os institutos de formação - onde, 

artesanalmente, no contato com analistas mais experientes, desenvolve sua 

análise pessoal, realiza seus seminários para o aprendizado teórico e técnico 

e tem o seu trabalho, com os pacientes iniciais, supervisionado. 

A formação psicanalítica oferecida pelo Miesperanza também se exerce 

através de três linhas básicas: a análise didática, os seminários clínicos e 

teóricos (curso de formação) e as supervisões. 

A análise didática não é diferente de uma análise comum na medida em que 

constitui uma experiência emocional peculiar vivida pela dupla analista – 

analisando, por um período longo de tempo, com definida freqüência de 

sessões, com um analista preparado e qualificado pela instituição. 

 
 



A Análise didática se desdobra nas seguintes experiências, durante o processo de formação 

do MIESPERANZA:  

(1) ANALISE ADMISSIONAL 

(2) ANALISE PESSOAL E ANALISE DIDATICA 

(3) ANALISE DE CONCLUSÃO 

 

Análise Admissional 

  

A Análise Didática Preliminar, ou Análise Admissional tem como objetivo 

principal conhecer o candidato ao processo de formação, dando-lhe 

orientações necessárias para que se enquadre dentro da filosofia da 

instituição. 

A Análise Admissional é agendada pelo aluno, dentre os Analistas Didatas 

credenciados pela escola para a sua região.   

O numero de sessões pode durar de 1 – 3 e fica a critério do “par analítico”. 

O Valor da sessão está na tabela da SPM (custo reduzido) e o candidato deve 

solicitar a secretaria da escola. 

Ao agendar a Análise Admissional, o candidato recebe um questionário 

avaliativo que deverá ser respondido completamente e entregue no dia da 

Análise. 

Após a conclusão da Análise Admissional o candidato poderá agendar a 

Análise Pessoal. Daí, receberá um cartão para controle das analises. 

 

Análise Pessoal e didatica 

 

A Análise Pessoal e/ou Didática constitui a base fundamental da 

formação.  Não se ensina a ser psicanalista, mas trata-se de experiência 

essencial para o vir-a-ser psicanalista.  O que visamos é uma introjeção da 

função analítica.  

A Análise Pessoal visa propiciar experiência básica de contato com o 

inconsciente e com processo de lidar com as angústias impedidoras do 

desenvolvimento emocional. 

Deve ser conduzida de modo a permitir a retomada do desenvolvimento 

emocional estacionado em alguma área ou áreas da mente. 

http://ensinodominical.wordpress.com/2007/03/04/7-dicas-para-dar-aulas-melhores/
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Uma finalidade essencial de tal análise pessoal é atingir alto grau de 

estabilidade de caráter e de maturidade emocional. 

 

Uma vez aceito, o aspirante deverá iniciar sua análise pessoal com um dos 

Analistas Didatas credenciados da SPM, sempre que possível com um 

analista de sua escolha. 

 

REVISANDO 

A Análise Didática visa proporcionar ao candidato uma experiência de 

conhecimento prático do processo analítico.  No contato com o analista 

através da transferência de suas experiências clínicas, o candidato vai se 

aperfeiçoando na técnica da psicanalise.  

 

As sessões de ANALISE PESSOAL deverão ter a duração de 40-50 

minutos cada uma (TEMPO FREUDIANO) e as Análises Didáticas poderão 

ser executadas no tempo Lacaniano.  E a frequência de 60 a 100 sessões 

TOTAIS durante o curso (a critério do Analista). As Exceções serão 

resolvidas pela Direção da Escola. 

 

Tal freqüência e a continuidade da análise deverão ser mantidas todo o 

tempo que durar a mesma, a não ser que, por razões técnicas especiais, 

sejam indicadas alterações da freqüência ou interrupções temporárias, que 

só poderão ser efetivadas após aprovação do Analista Didata em comum 

acordo com o diretor da Escola. 

 

A decisão quanto a quantidade total de sessões e à oportunidade da 

terminação cabe ao Analista Didata, bem como a liberação do aluno 

para o Estagio Supervisionado. 

 

O Valor da sessão está na tabela da SPM (custo reduzido – com valores 

máximos e mínimos) e o candidato deve negociar o valor diretamente com o 

Analista Didata.    Havendo abusos na cobrança, o candidato deve se 

reportar ao diretor da escola, que tomarás as providências cabíveis. 



 

Após a conclusão das Análises Didáticas o candidato poderá agendar a 

Análise de Conclusão, observando os critérios pré estabelecidos pela Escola. 

 

Análise de Conclusão 

  

A Análise de Conclusão, também denominada BANCA EXAMINADORA, se 

constitui o ponto de referencia de todo processo avaliativo durante a 

formação e a comprovação da capacitação do candidato ao exercício da 

psicanálise. 

A Análise de Conclusão é agendada pela Escola (através da agenda da 

diretoria da Sociedade Psicanalítica Miesperanza), dentre os analistas 

credenciados pela escola para a sua região.  Esta Análise não pode ser 

feita pelo mesmo analista que te acompanhou na Análise Pessoal, com 

vista a evitar interferências transferenciais. 

 

Para o agendamento da Análise de Conclusão, o aluno deverá ter cumprido 

os seguintes requisitos: 

1º. ANALISES DIDATICAS/INDIVIDUAIS – Ter concluído todas as sessões e 

apresentar no dia da Analise de Conclusão o cartão com a assinatura do 

analista.  (NÃO ACEITAMOS ANALISES FEITAS POR ANALISTAS QUE 

NÃO SEJAM CREDENCIADOS PELO MIESPERANZA). 

2º. ESTAGIO SUPERVISIONADO – Ter Concluído o Estágio Supervisionado 

com freqüência comprovada a todas as sessões de supervisão de estágio e ter 

entregue o relatório de estágio pelo menos 15 dias antes da Análise de 

Conclusão. 

3º. CONCLUSÃO DOS MODULOS PRESENCIAIS – Ter concluído os 30 

módulos presenciais (2 anos e ½) e ter sido aprovado nos mesmos.  Caso 

haja qualquer pendência, devera procurar a secretaria da escola para 

regularizar a situação. 

4º. DOCUMENTAÇÃO – Ter entregue toda a documentação exigida péla 

escola na matricula.  Qualquer pendência tem que ser resolvida antes da 

Analise de Conclusão.  

http://ensinodominical.wordpress.com/2007/03/04/7-dicas-para-dar-aulas-melhores/


5º. FINANÇAS – O aluno não deve ter qualquer pendência financeira com a 

escola.  

6º. QUESTIONARIO PARA A ANALISE DE CONCLUSAO – Ao solicitar a 

Análise de Conclusão, o aluno recebe um questionário que deverá ser 

respondido na íntegra e entregue ao analista no dia da análise.  

Este questionário de auto-avaliação e mais os cumprimentos das exigências 

da escola serão importantes para direcionar a analise de conclusão. 

Por outro lado, a bagagem de conhecimento psicanalítico do aluno também 

será avaliada na analise de conclusão.  

Sendo aprovado na Análise de Conclusão, o aluno deverá aguardar a 

emissão do certificado e publicação no Diário Oficial, para então se filiar a 

SPM e começar a atuar. 

 

 

Cartão Oficial de Análises 

Questionário Preliminar de Analises 

Análise de Conclusão – Formulários 

 

O aluno deve solicitar a escola os formulários pelo email: 

miesperanza@miesperanza.org.br 

drzilmar@miesperanza.org .br 

spm@miesperanza.org.br  

 

O Tornar-se Psicanalista e sua Autorização 

 

A FORMAÇÃO DO PSICANALISTA 

"Os ensinamentos da psicanálise baseiam-se em um número 

incalculável de observações e experiências, e somente alguém que 

tenha repetido essas observações, em si próprio e em outras pessoas, 

acha-se em posição de chegar a um julgamento próprio sobre ela". 

(Sigmund Freud, "Esboço de psicanálise", 1938) Partimos daquilo que seria o 

final de um percurso: o tornar-se psicanalista e sua autorização. Como 

alguém se torna psicanalista? Essa pergunta se encontra na origem dos 

FORMULÁRIOS PARA  A FORMAÇÃO 

mailto:miesperanza@miesperanza.org.br
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grupos analíticos e deve ser levada às últimas conseqüências.  Desde Freud 

a formação dos psicanalistas se inscreve como da ordem de um tornar-se, 

fruto de um trabalho de construção que se processa fundamentalmente 

numa experiência de análise: a formação dos psicanalistas é uma formação 

permanente. Toda e qualquer psicanálise pessoal levada a termo poderá 

causar um psicanalista. Depois, é outra história.O argumento de base deste 

seminário está nas afirmações de Jacques Lacan, datadas de 1973, em sua 

"Carta aos psicanalistas italianos'": "Pois afirmei, por outro lado, que é do 

não-todo que provém o psicanalista. [...] Não - todo ser ao falar poderia 

autorizar-se a fazer um psicanalista. A prova é que a psicanálise ali é 

necessária, embora não seja suficiente. [...] Somente o psicanalista, ou seja, 

não qualquer um, se autoriza por si mesmo". Quais as conseqüências desta 

afirmação? Os grupos analíticos que seguem esta afirmação operam com os 

parâmetros de uma formação a partir de critérios próprios e específicos de 

uma lógica: o Outro não existe, há uma inconsistência do Outro. Quando 

não é este o caso, os critérios se inscrevem pelo viés de uma garantia que é 

dada antecipadamente: o Outro existe. Então, de um lado, temos os 

psicanalistas que se autorizam por si mesmos e, por outro, aqueles que são 

autorizados: a inconsistência do Outro é a tradução da incidência do ato 

psicanalítico, que está na origem discurso psicanalítico.  Assim, vamos 

trabalhar os elementos que testemunham a formação de um futuro 

psicanalista: a entrada em análise, o transcurso das transferências, a 

passagem de psicanalisante a psicanalista, as destituições subjetivas, o final 

de análise e o passe (autorizar-se analista). 

 

Autorizar-se analista: o que isso quer dizer? 

Retomar os textos nos quais Lacan utiliza esta expressão e tentar uma 

interpretação dos possíveis sentidos da proposição: "O analista só se 

autoriza por si mesmo".7 Em uma carta a três psicanalistas italianos, em 

abril de 1974, encontra-se a formulação de base da questão do tornar-se 

analista e sua autorização: "O analista só se autoriza por si mesmo, isso é 

evidente. Pouco lhe importa uma garantia que sem dúvida minha escola lhe 

dá com a sigla irônica A.M.E. Não é com isso que ele opera. O grupo italiano 



não está em condições de fornecer esta garantia. Ao que é preciso prestar 

atenção é que para se autorizar por si mesmo não haja senão o analista. 

Com efeito, minha tese, inaugural por romper com a prática pela qual as 

pretensas sociedades fazem da análise uma agregação, não implica no 

entanto que não importa quem seja analista. Pois no que ela enuncia, é da 

análise que se trata. Ela supõe que haja análise. Autorizar-se não é se auto-

ri(tuali)zar. Com efeito, afirmei por outro lado que é do não-todo que provém 

o analista. Não-todo necessário para falar, não poderia se autorizar a fazer 

um analista. A prova é que a análise ali é necessária, embora não seja 

suficiente. Unicamente o analista, seja não importa quem, só se autoriza por 

si mesmo. Existem, agora está feito: mas é disso que eles funcionam. Esta 

função apenas torna provável a ex-sistência do analista. Probabilidade 

suficiente para garantir que haja analista: que as chances sejam grandes 

para cada um, deixa-as absolutamente insuficientes."  

 

 

 

RELAÇÃO DE ANALISTAS CREDENCIADOS 

 

 

A seguir, disponibilizamos a lista dos Psicanalistas credenciados pelo 

MIESPERANZA, queremos chamar a atenção para o fato de que todos os 

psicanalistas filiados ao Miesperanza são credenciados para analisar o 

público em geral, desde que tenha um local de atendimento e esteja 

habilitado a tal.  



Os Analistas Didatas e Supervisores são credenciados pela diretoria da 

SPM com autorização especifica para fazer análise dos alunos em formação 

das escolas associadas.   

 

Tornar-se um Analista Didata e um Supervisor credenciado é um processo 

interno da SPM com critérios definidos, principalmente o da experiência 

comprovada no exercício da clínica e o envolvimento na formação.  Esta é 

uma decisão que compete a diretoria da SPM em comum acordo com as 

Escolas Associadas e o melhor caminho é que o aspirante aguarde ser 

convidado. 

 

 
 

 

E BOM LEMBRAR AOS ALUNOS EM FORMAÇÃO que “...segundo o 

regimento interno da Escola no que concerne as Análises é bem claro que 

SOMENTE PODEM SER FEITAS POR ANALISTAS CREDENCIADOS PELO 

MIESPERANZA, CREDENCIADOS COMO ANALISTA DIDATA E OLU 

SUPERVISOR.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Rua: Jales nº 100 – Anil – Jacarepagua / RJ.  

Direção.: dra. Judithe Fasolin Zanatta.       

E-mail: drajudithepsicanalise@gmail.com.  Tel.: (21) 2447-8386. 

ANALISTAS DIDATAS:  

1620336     Anderson Garcez Palha Lessa         (21)96923-2304    RIO DE JANEIRO 

.0730110     Judithe Fasolin Zanatta (21)99977-1218    RIO DE JANEIRO 

1130169    Manuel Candido Alves Lopes (21)7845-4302    RIO DE JANEIRO 

1330249    Ana Lucia Princisval de Queiroz (21)99341-4646    RIO DE JANEIRO 

 

 

CENTRO DE ESTUDOS PSICANALITICOS TEOLOGICO 

EDUCACIONAL E PEDAGOGICO LTDA 

Rua:    Dezoito S/N Qd. 27 CA 13 – Morada do Ouro.  Cuiaba/MT   

Direção.: dr. Carlos Alberto de Souza Silva.    

E-mail: rvcssilva@hotmail.com Tel.: (65) 3644-2462. 

ANALISTAS DIDATAS :  

1570322 Lucilene Rosa Magalhães Nogueira  (65)9201-9817 CUIABÁ/MT 

1470300 Maurílio Moraes  (65)98446-8148 CUIABÁ/MT 

670081 Carlos Alberto de Souza Silva  (65)9841-6274 CUIABÁ/MT 

1470301 Giselda Bezerra de Souza  (65)99946-1959 CUIABÁ/MT 

1470277 Joaquim Lelis Novais   (65) 936653268               CUIABÁ/MT 

1670373 Vanessa de Oliveira Novais  (65)8114-5240               CUIABÁ/MT 

https://www.cepteppsicanalise.com/
https://www.cepteppsicanalise.com/


 

 

Rua: José Duarte Oliveira Filho nº120 – Silva Jardim/RJ.                  

Coord. dr. Narciso Lopes da Silva,   

Tel.: (22) 2668-8975 / 98126-2166.  E-mail: setadirj@gmail.com. 

 

INSTITUTO KOINONIA DE PSICANÁLISE GETSEMANE 

GAEP – GRUPO ACADEMICO DE ESTUDOS PSICANALITICOS 

CLINICA ESCOLA DE PSICANALISE  

Rua: Cassiano Campolina nº 360 – Bairro Dona Clara. Belo Horizonte/MG  

Direção.: dr. Francis Bittencourt Oliveira. 

E-  mail: fbo.psicanalise@hotmail.com. Tel.: (31) 3448-9898 / 9276-1290. 
ANALISTAS DIDATAS: 

.0710089 Francis Bittencourt Oliveira (22)99934-3227 BELO HORIZONTE 

1150171 Geralda Aparecida Nogueira (31)99673-4318 CONTAGEM 

1650367 Vania Santana Rocha (31)98807-2296 BELO HORIZONTE 

 

 

INSTITUTO BITTENCOURT de PSICANALISE 

Rua: Paulino Vaz de Melo, 193 – Dona Clara – Belo Horizonte/MG.       

Direção: Dr. Francis Bittencourt Oliveira.  

E-mail: fbo.psicanalise@hotmail.com.  Tel.; (31) 3448-9898 e 9276-1290 

http://institutobittencourt.psc.br/


 
Norte de Minas – MONTES CLAROS 

Direção: Psic. Eugerson Novaes e Psic. Geraldo Magela.     

Tel.: (38) 999982055. Email: eugerson_nortedeminas@miesperanza.org.br 

ANALISTAS DIDATAS: 

1370240 Eugerson Novaes A. Neto (38)99991-9974 MONTES CLAROS 

1750397 Geraldo Magela Benevenuto (38)98807-0408 MONTES CLAROS 

1750408 Genilton de Souza Silva (38)9202-0581 MONTES CLAROS 

 

 
Direção: Dr. Romario Soares do Nascimento.   

Av. Itapemirim, 587/bl.1/sala 103-203 – Itaipava – Itapemirim/ES.     

Tel.: (28) 35292005, 988089576. – Email: romario@miesperanza.org.br 

ANALISTAS DIDATAS: 

.0510002 Zilmar Ferreira Freitas           (28) 3529-2005       ITAIPAVA/ES 

.0520001 Carlos Alberto F.  Cindra           (22) 98150-6666       MARATAIZES/ES 

1870455 Romário S C.  Nascimento      (28) 35292005    ITAIPAVA 

mailto:eugerson_nortedeminas@miesperanza.org.br
mailto:romario@miesperanza.org.br


 

Direção:  Dra. Lydia Ribeiro Mesquita.   

Alameda Campomar, 52 – Cidade Praiana. R.Ostras/RJ     

Tel.: (22) 33246492.  Email: secretaria@miesperanza.org.br 

ANALISTA DIDATA: 

.0520010 Wanderley Pimentel Franco              (22)99917-1340   QUISSAMÃ 

.0510023 Silvia da Penha Barreto (22)9879-7765 
RIO DAS 

OSTRAS 

.06100567 Lydia Ribeiro Mesquita   (22) 33246492                       RIO DAS OSTRAS 

 

 
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira n° 07 – sala 307 – Conselheiro 

Lafaiete – MG  Diretora.: Renata Rezende Braga 

(31) 992860747. Email: renata_lafaiete@miesperanza.org.b 

ANALISTAS DIDATAS 

1650353 Simone Aparecida Cardoso Reis (31)98783-2557 BELO HORIZONTE 

1750402 Renata Rezende Braga (31)99286-0747 CONSELHEIRO LAFAETE 

1650369 Cristiano Alves Rodrigues da Silva (31)99300-4210 BELO HORIZONTE 

 

 

mailto:secretaria@miesperanza.org.br
mailto:renata_lafaiete@miesperanza.org.b


  

POLO ESPECIAL AVANÇADO DO RIO DE JANEIRO – RJ 

Rua Visconde de Inhauma 134 – Centro Rio(RJ) 

Coord.: Agatha Lemos Salgueiro.  

Email: secretaria@miesperanza.org.br Tel.: (21) 980357235. 

ANALISTAS DIDATAS: 

1430253 Ronaldo Horowitz (21)99986-4401 RIO DE JANEIRO 

1530328 Andrea Antonia Ladislau (21)96804-9353 RIO DE JANEIRO 

1330227  Rosa Maria Garcia Moreira                 (21)99506-3639 RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estes são os Psicanalistas inscritos e credenciados 

pela SOCIEDADE PSICANALITICA MIESPERANZA , que estão 

sujeitos a determinação do Estatuto, do Código de Ética 

Profissional, bem como à disciplina estabelecida pelo Conselho 

Diretor da Instituição, e que estão em dia com as suas obrigações 

profissionais até 30/04/2019, e que estão autorizados a Fazer 

Analise (usando a técnica da Psicanalise) ao público em geral...  

 

MATO GROSSO E ADJACÊNCIAS 

Delegado Regional: Dr. Carlos Alberto Silva 

 
Mat. Psicanalista 

 
Telefone Cidade 

1770393 Ronaldo José dos Reis  (65)99923-1499 CUIABÁ/MT 

1770391 Marcelo Bernardo de Oliveira  (65)9607-8612 VARZEA GRANDE/MT 

1870422 Maria Aparecida Carvalho  (65)99270-3186 VARZEA GRANDE/MT 

1570322 Lucilene Rosa Magalhães Nogueira  (65)9201-9817 CUIABÁ/MT 

1470300 Maurílio Moraes  (65)98446-8148 CUIABÁ/MT 

670081 Carlos Alberto de Souza Silva  (65)9841-6274 CUIABÁ/MT 

1470301 Giselda Beserra de Souza  (65)99946-1959 CUIABÁ/MT 

1270200 CEPTEP  (65)2129-6890 CUIABÁ/MT 

1370251 Jairo Alt da Silva  (65)8116-3737 CUIABÁ/MT 

1770392 Jamil Amorim de Queiroz  (65)99982-7160 CUIABÁ/MT 

1470260 Tomoharu Ueoka Junior  (65)8141-5655 CUIABÁ/MT 

1470277 Joaquim Lelis Novais  (65)93665-3268 CUIABÁ/MT 

1670373 Vanessa de Oliveira Novais  (65)8114-5240 CUIABÁ/MT 

1570323 Fernando Gomes dos Santos  (65)9604-0179 CUIABÁ/MT 

1770394 Saulo Vieira  (66)99680-2410 MARCELÂNDAIA/MT 

1870417 Carlos Ataíde de Jesus  (65) 8439-5065 CUIABÁ/MT 

   



1870418 Reinaldo Alves Vieira Junior  (65) 99337-9179 CUIABÁ/MT 

187425 Carmen Jurema de Souza Portugal  Sem número VARZEA GRANDE/MT 
 

    
    
    

MINAS GERAIS E ADJACÊNCIAS 
Delegado Regional: Dr. Francis B. de Oliveira  

   

    
    

Mat. Psicanalista Telefone Cidade 
1370240 Eugerson Novaes A. Neto (38)99991-9974 MONTES CLAROS 
1150171 Geralda Aparecida Nogueira (31)99673-4318 CONTAGEM 

1450293 Maria Aparecida da Silva (37)98835-2698 DIVINOPOLIS 

1650354 Thereza Christina Friche Sanna (31)99127-8197 CONSELHEIRO LAFAETE 
1850420 Aline Tavares Perdigão Santos (31)99113-0538 SÃO JOAQUIM DE BICAS 
1750383 Vinicius Veloso da Rocha (31)99992-8666 BELO HORIZONTE 
1750410 Daniel Caldeira de Faria Paixão (38)3214-2265 MONTES CLAROS 
1750397 Geraldo Magela Benevenuto (38)98807-0408 MONTES CLAROS 
.0710089 Francis Bittencourt Oliveira (22)99934-3227 BELO HORIZONTE 

1550312 Hilda Gonçalves da Silva (37)98827-4448 DIVINOPOLIS 

1650368 Elizabeth Cristina dos Santos (31)99949-3616 OURO PRETO 
1650367 Vania Santana Rocha (31)98807-2296 BELO HORIZONTE 
1750415 Fernanda Luiza da Silva Dolabella Costa (31)99813-6566 BELO HORIZONTE 
1750400 Jorgina Mendes Ferraz (38)99956-4248 SÃO JOÃO DO PARAISO 
1750402 Renata Rezende Braga (31)99286-0747 CONSELHEIRO LAFAETE 
1650364 Augusto Cattabriga Junior (31)99165-1990 BELO HORIZONTE 
1050137 Maria de Fatima Souza Araujo (37)9961-1828 DIVINOPOLIS 

1750412 Arlete Gomes da Silva (31)98474-8414 BELO HORIZONTE 

1450288 Rosemeyre Gonçalves da Silva (38)99177-3447 BRASILIA DE MINAS 
1750395 Viviane Rezende Leles Costa (31)98658-3260 CONSELHEIRO LAFAETE 
1150148 Geraldo Valadão Duarte (37)3222-5168 DIVINOPOLIS 
1250180 Dircinha Ribeiro Nascimento (37)99151-5253 DIVINOPOLIS 
1750384 Michelle Clarice Pires (31)99241-9271 BELO HORIZONTE 
.0950117 Suzana Pardini Pereira (37)9968-0018 DIVINOPOLIS 

1650366 Maria Lopes Machado (24)99214-9632 BELO HORIZONTE 

.0650085 Fatima Yoshida (31)9709-9511 LAGOA SANTA 
1350214 José Antonio Baiao Vieira (37)9928-3850 DIVINOPOLIS 
1050138 José Lucio Braz de Matos (37)9982-3131 ITANUA 
.0550042 Vania Maria da Silva Valadares (37)9968-7696 DIVINOPOLIS 
1450299 Maria do Rosario Ribeiro Gregorio (37)8836-1356 CLAUDIO 
1750398 Roberval de Azevedo Braga Junior (38)9192-4202 MONTES CLAROS 

1650370 Wellington Rodrigues de Jesus (32)99913-9264 JUIZ DE FORA 

1450307 Claudia Marcia Simoes Vieira Menezes (31)8492-7064 BELO HORIZONTE 
1350246 Gilberto dos Santos Duraes (38)9169-0414 MONTES CLAROS 
1450305 Vitorio Soares da Silva (31)9833-5488 IBIRITÉ 
.0550040 Mariamélia Vieira Faria Madeira (37)98408-8688 DIVINOPOLIS 

1650353 Simone Aparecida Cardoso Reis (31)98783-2557 BELO HORIZONTE 

1050142 Ivomar Silva Campos (31)8555-3863 CONSELHEIRO LAFAETE 
1150173 Cintia Mara de Souza Nogueira (31)8886-2818 CONSELHEIRO LAFAETE 
1750409 Sarah Kennen Silva e Quadros (38)98831-2822 MONTES CLAROS 
1750408 Genilton de Souza Silva (38)9202-0581 MONTES CLAROS 
1350211 Jorge Luiz Coelho Linhares (31)9276-1290 BELO HORIZONTE 
1650352 Juliano Sebastião Gonçalves (31)97331-8141 OURO PRETO 

1450291 Jussara Resende Gregório (33)9964-4324 CLAUDIO 

1750413 Sheyla Bandeira Teles (31)99477-4104 BELO HORIZONTE 
1350239 Inst. Koinonia Getsemane (31)3448-9898 BELO HORIZONTE 

   



1450309 Dagmar Soares da Costa (31)8661-4353 OURO BRANCO 
1750404 Inst. Bittencourt (22)9934-3227 BELO HORIZONTE 
1750405 GAEP – Grupo Acad. Est. Psicanalíticos (22)9934-3227 BELO HORIZONTE 
1750406 Clínica Escola de Psicanálise (22)9934-3227 BELO HORIZONTE 
1650369 Cristiano Alves Rodrigues da Silva (31)99300-4210 BELO HORIZONTE 

.0550053 Ana Beatriz Teixeira Francisco e Gontijo (37)8408-8668 DIVINOPOLIS 

1450302 Marilin Eduvina Morales Gaete (31)99325-3758 CONTAGEM 
1850416 Marlon Luiz do Nascimento (33) 99939-9192 ITABIRINHA 
 

    
    
    

RIO DE JANEIRO E ADJACÊNCIAS 
Delegado Regional: Dra. Andréa Ladislau & Dr. Ronaldo Horovits  

   

 
1130156 Margareth Magna Miranda (21)9477-4994 RIO DE JANEIRO 
1010143 Rafael Moraes Bronísio (22)99881-6068 RIO DAS OSTRAS 
1720382 Cláudio Duarte Sá (22)99813-4174 RIO DAS OSTRAS 
1410304 Bianca Barbosa (22)99807-1213 MACAÉ 
1530334 Bruno Lopes Pedroso (21)96961-3333 DUQUE DE CAXIAS 
.0930129 Carlos Roberto dos Santos (21)9135-2080 RIO DE JANEIRO 
1110170 Claudia Gomes Pessanha (22)98807-2587 RIO DAS OSTRAS 
.0630077 Claus Hinden (21)99989-3934 BELFORD ROXO 
1450294 Cristiane Gomes dos Santos (21)99963-4613 RIO DE JANEIRO 
.0520069 Elisangela Pizzo Precioso (22)99948-1880 CONCEIÇÃO DE MACABU 
1620337 Elisabete Djanira Lessa (21)98909-0081 RIO DE JANEIRO 
1720401 Maria Lucia dos Anjos Pimenta (21)99530-9531 RIO DE JANEIRO 
1330227 Rosa Maria Garcia Moreira (21)99506-3639 RIO DE JANEIRO 
1230201 Selma Faria Pessanha (21)9843-0099 BARRA DO PIRAI 
1830423 André Nascimento Ressureição (21)96432-6748 SÃO JOÃO DE MERITI 
1830421 Marcelo de Jesus Coelho (22)99946-8400 SÃO PEDRO DA ALDEIA 
1830419 Patricia Ribeiro Siqueira (21)99646-3384 DUQUE DE CAXIAS 
182424 José Cordeiro Nunes (21)97220-7446 TANGUÁ 
1350252 Irene Dantas de Souza do Nascimento (21)99230-5030 RIO DE JANEIRO 
.0520010 Wanderley Pimentel Franco (22)99917-1340 QUISSAMÃ 
1630362 Ione Amado da Silva Medeiros (22)99986-1898 RIO DAS OSTRAS 
1630360 Paulo de Jesus Amorim (21)99820-9280 BELFORD ROXO 
1130163 Celia Maria Penço de Carvalho (21)98698-7372 RIO DE JANEIRO 
1530326 Ana Maria Ferreira de Mendonça (21)96414-0121 BANGU 
1620336 Anderson Garcez Palha Lessa (21)96923-2304 RIO DE JANEIRO 
1630376 Leize Machado Lopes Gomes (21)96920-4664 RIO DE JANEIRO 
1330218 Eva Ferreira da Silva (21)98844-3575 RIO DE JANEIRO 
.0930125 José Antonio da Silva (24)99969-6077 VASSOURAS 
1430254 Roberta Leticia da Silva Barbosa (21)97902-9878 RIO DE JANEIRO 
1720399 Fred Soares Colosimo (21)98613-0562 RIO DE JANEIRO 
1430274 Neila Maria da Fonseca Cherem (21)98538-0059 RIO DE JANEIRO 
1530335 Veronica Tavares da Costa Monteiro (21)9227-3426 RIO DE JANEIRO 
1530332 Jayme Carvajales de Moura Filho (21)99208-2087 RIO DE JANEIRO 
1430268 Messulan Safo Lima Tiburcio sem número RIO DE JANEIRO 
1330133 Carlos Costa de Souza (21)99792-0669 RIO DE JANEIRO 
1620378 Aldenise Barreto Albuquerque (22)99824-7055 MACAÉ 
1330237 Ana Claudia de Oliveira Martins Pereira (21)9662-2002 TERESÓPOLIS 
1630377 Mauro Cesar Gama Peres (21)99985-6260 RIO DE JANEIRO 
.0730102 Flávio José Ribeiro   BELFORD ROXO 
.0930128 Carlos Alberto da Silva (24)99998-1614 RESENDE 
.0530060 Vera Lucia de Oliveira Travassos (22)8266-8198 RIO DE JANEIRO 
1230195 Vilma Sueli de Lima (21)9946-7707 RIO DE JANEIRO 



1630358 Jorge Luiz dos Santos Nascimento (21)96445-3162 RIO DE JANEIRO 
.0730110 Judithe Fasolin Zanatta (21)99977-1218 RIO DE JANEIRO 
1130169 Manuel Candido Alves Lopes (21)7845-4302 RIO DE JANEIRO 
1330228 Artigas Yamandu Fernandes Rovelli (21)8124-3088 RIO DE JANEIRO 
530245 Marcia de Fatima Souza Teixeira (21)98866-9921 RIO DE JANEIRO 
1330249 Ana Lucia Princisval de Queiroz (21)99341-4646 RIO DE JANEIRO 
1430276 André Luiz Cabral de Melo (21)98416-6007 RIO DE JANEIRO 
1330238 Helena dos Anjos Santos (22)99627-9219 CABO FRIO 
1330226 Rita de Cassia Albuquerque Silva Pereira (21)96819-6442 RIO DE JANEIRO 
1530319 Ana Carla Beserra da Silva (21)98203-0105 DUQUE DE CAXIAS 
1620350 Célia Maria Penço de Carvalho (21)98698-7372 RIO DE JANEIRO 
.0510023 Silvia da Penha Barreto (22)9879-7765 RIO DAS OSTRAS 
1530328 Andrea Antonia Ladislau (21)96804-9353 RIO DE JANEIRO 
1630355 Sonia do Nascimento Vequi (21)97022-1882 SÃO JOÃO DE MERITI 
1620338 Itacy dos Anjos   RIO DE JANEIRO 
.0630087 Valdemilson Melo Sodré   RIO BONITO 
1430253 Ronaldo Horowitz (21)99986-4401 RIO DE JANEIRO 
1630375 Eliane Lima Bindi (21)3844-3223 NOVA IGUAÇU 
1620348 Teresinha Rangel (21)96522-3539 RIO DE JANEIRO 
.0720101 Magali da Silva Asevedo (22)9985-0514 MACAÉ 
.0720099 Joana Lucia Neves Gonçalves (22)9959-5512 CONCEIÇÃO DE MACABU 
830116 Emanuel Hebesbão Marçal (21)7835-5158 NOVA IGUAÇU 
  SETADIRJ   RIO DE JANEIRO 
1430270 Moises Cosme da Silva (21)99593-2440 RIO DE JANEIRO 
.0510031 Edalva Barreto Antunes (22)99753-3017 CONCEIÇÃO DE MACABU 
1620379 Sonia Pimenta Simas (22)99229-3986 RIO DAS OSTRAS 
1620343 Marlene Alves de Souza Pinto (21)97164-1937 RIO DE JANEIRO 
1620347 Roberto Pinto (21) 97164-1937 RIO DE JANEIRO 
1620349 Sara Freitas Estides Queiros (21) 98144-5592 RIO DE JANEIRO 
181426 Ana Claudia Rodrigues Pontes (22) 99955-4791 RIO DAS OSTRAS 
183428 Jairo Carioca de Oliveira (21) 99570-2931 RIO DE JANEIRO 
181427 Jandira Maria da Silva Coelho (22)97401-0093 RIO DAS OSTRAS 
1130149 APEP – ACAD. PSIC.. DE ENS. E PESQ. LTDA (21) 2447-8386 RIO DE JANEIRO 
1530315 Wladimir Leonel da Silva (21) 3659-0736 DUQUE DE CAXIAS 
1620339 José Montenegro de Alencar Matos Filho   RIO DE JANEIRO 
.0530241 Romão Bento de Almeida Santos (21) 96444-2700 RIO DE JANEIRO 
1110170 Cláudia Gomes Pessanha (22) 2760-4134 RIO DAS OSTRAS 
1620340 Laila de Paiva Pereira (21) 2578-1598 RIO DE JANEIRO 
1250198 Jozely de Almeida (31) 3353-1620 ITATIAIA 
1430275 Valéria Cristina Lino da Rocha   RIO DE JANEIRO 
.0730105 Ivan Lins Ferreira (21) 9 9115-4689 DUQUE DE CAXIAS 
.0930127 Gilder Pereira Arantes (24) 9232-1210 BARRA DO PIRAÍ 
1510320 Enete da Silva (22) 9 9874-8870 CAMPOS DOS GOYTACAZES 
1530314 Sarita Da Cunha Azevedo (21) 99449-5063 RIO DE JANEIRO 
1810442 Renata Benevento Perez (22) 99914-2566 MACAÉ 
1530327 Rosangela Borré Caçador Grativol (21) 98741-9409 RIO DE JANEIRO 

 

OUTROS LOCAIS 

Delegado Regional: Dr. Zilmar Ferreira Freitas  

1620350 José Expedito Dias Reis (89)99985-9723 FLORIANO-PI 
1130164 Marta Maria Alves de Souza (41)98895-3128 CURITIBA-PR 
1670371 Estelita Rodrigues da Silva Magalhães (47)99709-9682 JOINVILLE-SC 
1410297 Jean Yves Metayer Robbes Sem número FRANÇA 



.0510002 Zilmar Ferreira Freitas (28) 3529-2005 ITAIPAVA/ES 

.0520001 Carlos Alberto Ferreira Cindra (22) 98150-6666 MARATAIZES/ES 
 
NOTA 

   

ALGUMA IRREGULARIDADE ENTRE EM CONTATO AQUI : 

spm@miesperanza.org.br  

 

 

 

 

Análise Didática 

 

A análise didática é um termo criado por Sigmund Freud (1856 – 1939) e 

adotada pela International Psychoanalytical Association (IPA) em 1925. É 

uma formação obrigatória que se constitui através de uma psicanalise com 

um analista muito experiente. Está destinada a quem pretende seguir a 

profissão de psicanalista. 

 

Foi Carl Gustav Jung (1875 – 1961) foi o autor e psicanalista que teve 

primeiro a ideia da formação didática, quando trabalhava com Eugen Bleuler 

(1857 – 1939) na Clinica Bughözli, tratando os alunos como pacientes. 

Sigmund Freud que conceptualizou o termo realçou a necessidade de 

submeter aqueles que queriam seguir psicanalise e também alguns dos seus 

pares a uma psicanalise didática Herman Nunberg, psicanalista, também foi 

um dos autores que está na origem da criação da formação didática. 

Quer Carl Jung quer Sigmund Freud defendiam que eram afetados pelos 

mesmos problemas psicológicos que os seus pacientes assim também, este 

último sentiu necessidade de fazer uma auto-analise, experimentar os 

princípios de investigação do inconsciente. O fazer uma análise didática 

enraizou-se espontaneamente no seio do mundo da psicanalise e foi 

elaborada na famosa Sociedade das Quartas-Feiras, origem da Sociedade de 

Psicanalise de Viena. A transferência e a contra-transferencia foram 

reflexões obrigatórias. A constituição de regras para a psicanalise quer a 

pacientes quer aos próprios analistas, levou a deixaram de haver a mistura 

http://knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/analise-didatica/


de relações amorosas com as relações profissionais ou relações familiares, 

tais como aquelas que estão descritas na história da psicanalise. Entre estas 

salientamos: Sigmund Freud analisou a própria filha, Melanie Klein, (1882 – 

1960) analisou os seus próprios filhos, Carl Jung tornou-se amante de uma 

paciente, Sandor Ferenczi (1873 – 1933) foi analista da sua própria mulher. 

 

A Analise Didática marcou todos os grandes debates dentro da psicanalise e 

promoveu muitas ruturas entre os diversos autores pelo mundo inteiro. 
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