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Do Silenciamento à Interpretação: Uma Experiência de  

Supervisão Psicanalítica na Universidade 

Cláudio K. Akimoto Jr. 

 

O presente texto foi elaborado em relação à proposta do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise, de realização de uma Jornada em torno do tema da supervisão, enquanto tema 

relevante para a formação e prática do psicanalista. Se, desde Freud, a supervisão é um dos três 

elementos que constituem o tripé da formação do psicanalista, articulada à análise pessoal e ao 

estudo teórico, cabe interrogar o papel e a função da supervisão na formação do psicanalista, bem 

como os possíveis impasses e dificuldades, para que possamos pensar seu papel na formação hoje 

e os efeitos disso para a condução do tratamento junto aos analisantes. 

Nesse enquadre, e considerando a amplitude e complexidade do tema abordado, não se 

coloca como objetivo desse texto esgotar o assunto ou promover respostas definitivas. Com esse 

escrito, esperamos alcançar um duplo objetivo: primeiramente, visamos um relato e apresentação 

de nossa experiência com supervisão, no contexto do “Projeto de Triagem e Acolhimento”, projeto 

de extensão e formação, desenvolvido por mim, pela Profa. Maria Lívia Moretto e por colegas do 

Laboratório de Psicanálise, Saúde e Instituição (LABPSI-USP), no âmbito do curso de graduação 

em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP).  

A partir desse relato de experiência, teremos como segundo objetivo tecer algumas 

elaborações em torno do tema da supervisão e, mais especificamente, os impasses da supervisão 

psicanalítica entre alunos de graduação que, no mais das vezes, estão tendo seu o primeiro contato 

com a experiência clínica. Assim, pretendemos encerrar com o levantamento de questões que 

possam mobilizar e colaborar para o debate a ser desenvolvido no curso da Jornada sobre o tema. 

 

Supervisão e Universidade 
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Abordar o tema da supervisão, no contexto de um curso de graduação Universitária nos coloca 

alguns elementos preliminares que precisam ser considerados, pertinentes aos efeitos de inserção 

do dispositivo de supervisão no contexto institucional universitário. 

Em primeiro lugar, é preciso interrogar em que medida se pode falar em uma supervisão 

psicanalítica na Universidade, no interior de um curso de psicologia. Ou, melhor, de que modo se 

pode sustentar uma supervisão de caráter psicanalítica no interior da Universidade? Isso porque 

sabe-se que, ao longo de um curso de graduação em psicologia, o aluno muitas vezes passa por 

diversas experiências de estágios ou atividades práticas, sempre acompanhado por trabalho de 

supervisores, mas que nem sempre operam em uma matriz ética e conceitual orientada pela 

psicanálise. Não apenas isso, mas também interrogar a possibilidade de operação do Discurso 

Psicanalítico em uma instituição que, por excelência, é marcada pela estruturação do Discurso 

Universitário. 

Do mesmo modo, é preciso considerar que uma supervisão na Universidade, ainda que se 

pretenda psicanalítica, é implicada em especificidades que a diferem do que se pratica, por 

exemplo, em escolas de psicanálise em que a prática de supervisão é instaurada como exigência 

para formação como analista. Tampouco podemos equivaler a prática de supervisão na 

Universidade com a prática de supervisão de um psicanalista que, por sua própria iniciativa, busca 

junto a outra psicanalista uma supervisão para tratar das questões pertinentes à condução de seu 

trabalho junto a seus analisandos em sua clínica. Ainda que haja pontos em comum entre os 

diversos contextos, há também diferenças significativas a serem consideradas. 

Busquemos então delimitar algumas condições. Primeiramente, tomaremos como base o 

argumento de que o caráter psicanalítico de um trabalho de supervisão não se dá pelo local em que 

se realiza, pela instituição em que se insere ou pelo que motiva sua realização (motivação pessoal, 

exigência do curso de graduação ou da escola de formação em psicanálise), ou mesmo pela 

abordagem e debate de temas do campo teórico psicanalítico. Partiremos da premissa de que o 

caracteriza uma supervisão como psicanalítica é a ética inerente à posição de escuta sustentada 

pelo supervisor no interior do dispositivo de supervisão, no trabalho com seus supervisionandos. 

É pela escuta oferecida e pela operação desse dispositivo, que poderemos recolher os efeitos da 

supervisão, podendo só depois considerar que ali operou algo da ordem de uma supervisão 
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psicanalítica. Esse ponto nos interessa sobremaneira, pois é situar de partida que o dispositivo de 

supervisão só pode se estruturar e operar a partir de uma certa modalidade de escuta ética por parte 

daquele responsável pela condução da supervisão. Veremos as decorrências disso. Entendemos 

que aqui se trazemos considerações pertinentes à vertente clínica do trabalho do psicanalista na 

instituição. 

O segundo ponto é considerar as implicações de um dispositivo de supervisão, quando 

inserido em uma instituição: seja uma escola de psicanálise, seja um hospital, uma escola, ou, em 

nosso caso, um curso de graduação universitária. Se, como enunciado no texto de divulgação dessa 

Jornada, o trabalho com o tema da supervisão visa abordar também “o lugar do terceiro na 

experiência clínica”, entendemos que, no caso de uma supervisão psicanalítica na instituição, tratar 

do lugar do terceiro implica considerar não apenas o papel do próprio supervisor, quanto também 

os efeitos discursivos que operam no interior da instituição, interrogando qual o lugar possível para 

inserção e operação do dispositivo de supervisão nesse campo de forças discursivas institucionais. 

Nesse sentido, temos o que entendemos como a vertente institucional do trabalho do psicanalista 

na instituição. 

Articulando essas duas premissas, podemos propor uma primeira proposta acerca da 

possibilidade de uma supervisão psicanalítica na Universidade. A proposta aqui é de que o trabalho 

do psicanalista, para que possa sustentar sua inserção na instituição universitária, deve ser capaz 

de fazer operar conjuntamente, tanto seu trabalho na vertente clínica (no caso, a sustentação de sua 

escuta psicanalítica na condução da supervisão com seus supervisionandos), quanto a vertente 

institucional (a relação com os diversos atores, dispositivos e procedimentos que compõem o 

regime discursivo da instituição). O dispositivo de supervisão na Universidade não acontece em 

um vácuo, isolado do que lhe cerca. Há elementos importantes a serem considerados e um 

psicanalista supervisor que esteja surdo aos elementos institucionais a seu redor, certamente terá 

grandes dificuldades em fazer operar o tipo de escuta psicanalítica que se espera na supervisão. 

Desse modo, as duas vertentes, clínica e institucional, precisam caminhar juntas e o  

êxito na articulação dessas vertentes é que decidirá sobre o sucesso ou fracasso da inserção do 

psicanalista e do dispositivo de supervisão na instituição Universitária. 
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Partindo desse ponto de base, vamos então indicar alguns dos elementos institucionais que 

se apresentam no contexto Universitário vivido no Instituto de Psicologia da USP, para extrair daí 

também seu impacto nos dispositivos de supervisão ali oferecidos, e apresentando o projeto de 

formação que vem sendo desenvolvido por nós, junto aos alunos de graduação do IP-USP. 

Esperamos a partir daí extrair as consequências e questões que nos interessam ao debate sobre o 

tema da supervisão. 

 

Uma experiência de supervisão na Universidade: enlaces institucionais 

Um primeiro fator a ser considerado, talvez auto-evidente, mas do qual não basta 

enunciarmos, é preciso extrair as consequências: a supervisão clínica em um curso de graduação 

de Psicologia é uma supervisão que se insere no contexto de uma Faculdade/Universidade. De 

partida precisamos considerar que se trata de contexto de vigência, por excelência, do que Lacan 

(1969-1970/1992) veio a nomear como Discurso do Universitário, dentro de sua formalização dos 

quatro discursos, enquanto modalidades de laço social.  

Dentre outras implicações, falar em Discurso Universitário é falar em uma modalidade 

específica de relação com o saber e com sua produção. A estruturação do Discurso Universitário 

comparece como aquela que institui “no lugar do senhor, uma articulação eminentemente nova do 

saber, completamente redutível formalmente” (Lacan, 1969-1970/1992, p.76), impondo a vigência 

de um mandamento, de um imperativo: “Continua a saber sempre mais!”, promovendo uma 

produção incansável de acúmulo e saber, em busca de recobrir o todo do real, e se distanciando de 

qualquer interrogação ou relação com a questão da verdade que mobiliza essa produção.  

Esse primeiro ponto traz questões tanto na vertente institucional quanto na clínica. 

Naquela, a questão é de como sustentar uma prática de supervisão que não se oriente pela 

submissão a esse imperativo de acúmulo de saber sem furos? Já na vertente clínica, o supervisor 

deve estar atento aos efeitos desse imperativo sobre os alunos que chegam a nós para supervisão, 

marcados pela assujeitamento e silenciamento a esse imperativo. Os alunos que nos chegam, no 

mais das vezes comparecem fortemente marcados pelo tipo de racionalidade discursiva promovida 

pela lógica universitária, ansiando por uma aquisição de saber que possa lhes dar garantias e 
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preveni-los contra qualquer imprevisto na prática clínica, algo que certamente caberá ao supervisor 

manejar. Assim, cabe interrogar quais seriam, nesse contexto, as condições de possibilidade para 

que possa vir a operar o giro discursivo implicado no Discurso do Analista, bem como a nova 

relação com o saber que aí se inaugura. 

Um segundo elemento, mais específico do funcionamento dos cursos de graduação em 

Psicologia, é considerar o papel do atendimento clínico na estrutura curricular. O estágio em 

atendimento clínico se coloca como exigência formal para obtenção do grau de psicólogo, 

exigência amparada em normativas e diretrizes que compõem a regulamentação dos cursos de 

graduação em Psicologia no país. Daí se extraem algumas consequências. A primeira, a de que o 

aluno obrigatoriamente terá que participar de uma atividade de atendimento clínico ao longo de 

sua graduação, o que por si só já coloca questões problemáticas, que vemos surgir a cada ano, com 

cada nova turma de alunos. Se um aluno não se vê interessado, preparado ou disponível para 

escutar uma pessoa em sofrimento, mas se vê compelido a isso por uma exigência 

institucional/burocrática/curricular, podemos antever que se monta aí uma situação que tende a 

não acabar bem, principalmente para aquele que busca escuta para o seu sofrimento e se depara 

com alguém indisponível para essa escuta. Mas, se, de fato, o atendimento clínico é obrigatório, 

daí decorre também a obrigatoriedade da supervisão e, consequentemente também, situações de 

supervisão com alunos que, por vezes, não estão implicados, interessados ou disponíveis para a 

experiência de supervisão. Não vamos elaborar especificamente sobre esses pontos, mas são 

questões que merecem ser indicadas, pois trazem em si implicações institucionais importantes e 

tem efeitos sobre a prática do supervisor na Universidade. 

Sobre isso, se mencionamos no princípio que a supervisão é, desde Freud, um dos eixos do 

tripé de formação do psicanalista, no caso do contexto universitário é preciso ter em conta também 

que não podemos necessariamente contar com esse tripé no tocante ao trabalho de formação dos 

alunos. O aluno está obrigado, para obtenção do diploma, a participar da supervisão. Mas não há 

exigência ou garantia nenhuma de que ele irá se engajar com essa prática. Tampouco pode-se 

esperar que o aluno esteja em análise pessoal, muito menos de que esteja comprometido com o 

estudo, aulas e leitura de textos pertinentes. Isso é algo a ser considerado pelo supervisor 

psicanalista que se propõe ao trabalho na Universidade. 
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Sendo o atendimento clínico (e a supervisão) obrigatórios pela estrutura curricular, isso 

coloca a tarefa institucional, para cada curso, de organizar em que moldes isso irá operar. Então 

questões como: em que ano do curso será realizado o estágio em atendimento clínico, qual 

modalidade de atendimento (plantão, triagem, atendimento regular, terapia breve, grupo), quais 

disciplinas seriam pré-requisitos ou exigências para o aluno antes de poder entrar na disciplina de 

atendimento clínico e, para nosso tema, como exatamente será organizada e oferecida a supervisão 

desses atendimentos: em grupo, individual, semanal, após cada atendimento, etc. 

A princípio parecem questões meramente burocráticas, mas elas tocam numa questão 

interessante para começarmos a pensar a questão do início dos atendimentos e da supervisão: qual 

seriam os requisitos mínimos para que alguém possa começar a atender? Haveria critérios ou uma 

lista de exigência a serem cumpridas para que então, só depois disso, a pessoa possa estar preparada 

para se colocar em uma posição de escuta do sofrimento de outrem? Haveria um momento certo e 

mensurável, para início da prática clínica? Questões que não são facilmente respondíveis. 

É exatamente no interior desse debate institucional que se originou e se instaurou o projeto 

de formação que coordenamos no Instituto de Psicologia da USP. Farei uma breve apresentação 

do percurso de criação e inserção desse projeto. 

Eu mesmo fui aluno de graduação do IP-USP e tanto ali, quanto também em outros cursos 

de graduação em Psicologia, sabemos da grande expectativa dos alunos em relação ao início dos 

estágios práticos e da possibilidade de realizar atendimentos clínicos com pacientes. Por um lado, 

incidem as fantasias e ideais sobre a carreira de psicólogo clínico, que recebe pessoas em seu 

consultório, que as coloca no divã, que faz interpretações mirabolantes, que desvenda os segredos 

da mente, fantasias que muitas vezes são o que motivaram a própria escolha pelo curso de 

Psicologia. Por outro lado, incide também um certo mal-estar e medo, diante dessa experiência de 

se colocar nessa posição de oferecer uma escuta ao sofrimento do outro: e se eu não souber ajudar? 

E se eu não tiver nada para dizer? E se ele me contar algo muito pesado? E se o paciente chorar na 

minha frente? Há um medo ante uma certa ideia de insuficiência, de incapacidade para condução 

de um tratamento. Expectativas e temores que se impõe e geram grande expectativa em torno do 

momento do primeiro atendimento. 
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Apesar dessa grande expectativa, historicamente, imperava no IP-USP uma tendência a 

evitar um contato muito precoce dos alunos com a prática clínica. A ideia geral era de que uma 

escuta eficiente e um posicionamento clínico sólido só poderiam ser construídos após anos de 

dedicação ao estudo teórico, no aprofundamento do saber de linhas clínicas da psicologia, na 

conclusão de diversas disciplinas, para que somente depois disso fosse possível estruturar uma 

base capaz de dar sustentação à experiência de escuta do outro. Diante do risco de 

insuficiência/incapacidade do aluno, recorre-se ao acúmulo de saber como via de 

garantia/solução/proteção. Haveria de se tomar o máximo de cuidado (entendido como 

cumprimento de exigências acadêmico/institucionais de acúmulo de saber), pois assim poderíamos 

ter um atendimento que seria seguro para o paciente. Estaríamos protegendo o paciente, ao exigir 

de nossos alunos maior acúmulo de teoria antes do atendimento. 

No caso do IP-USP, a disciplina obrigatória de Atendimento Clínico é de responsabilidade 

de nosso departamento, o Departamento de Psicologia Clínica, sendo as disciplinas que mais 

mobilizam os esforços e atenção dos docentes do departamento. Todos os docentes participam 

dessas disciplinas, na condição de supervisores, sendo dado grande valor à ideia de que apenas os 

docentes possam dar supervisão nessas disciplinas. É certo que há critérios jurídicos/trabalhistas 

para isso (vínculo de trabalho com a Universidade, p. ex.), mas vigora também uma certa ideia de 

que a supervisão seria uma posição reservada apenas aos dotados desse notável saber teórico-

clínico, saber esse que seria confirmado e atestado pela detenção do título de docente da 

Universidade. Notam-se aí os efeitos de imbricação entre a lógica do Discurso Universitário e o 

saber da Psicanálise, com os títulos universitários comparecendo como modalidade de atestado de 

saber. 

O resultado é que todos os docentes do departamento participam como supervisores nas 

disciplinas de Atendimento Clínico, disciplinas essas que são oferecidas aos alunos apenas a partir 

do quarto ano de graduação (7º semestre). Como a disciplina envolve todos os professores, isso 

implica também uma diversidade tanto de abordagens teóricas, quanto de dispositivos clínicos 

oferecidos. Há supervisores de orientação psicanalítica, mas também supervisores de terapia 

comportamental, de gestalt terapia, de terapia cognitivo-comportamental, dentre outros. A maior 

parte dos supervisores propõem aos alunos que ofereçam aos pacientes terapia individual de longa 
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duração para adultos, mas há supervisores que trabalham com terapia em grupo, psicanálise com 

crianças, famílias, dentre outros. Mas, de modo geral, a proposta que unifica essas disciplinas é de 

que cumpram a função de oferecer ao aluno o primeiro contato com a prática clínica psicológica. 

Assim, devido à tendência mencionada acima de buscar adiar o contato com a clínica, e 

também pela organização do quadro de disciplinas do curso, o que tínhamos no IP-USP era uma 

situação em que o aluno somente poderia ingressar nessas matérias de atendimento clínico quando 

estivesse já no quarto ano de graduação, sendo necessário antes passar por três anos de formação 

teórica (disciplinas de Freud, de Klein, de Bion, de Winnicott, de Lacan…) para, só depois, poder 

estar institucionalmente autorizado a iniciar sua atividade nos estágios clínicos.  

Eu mesmo, em minha graduação, passei por esse processo todo. Irresignado com esse 

adiamento do início dos estágios, indagava aos professores sobre a pertinência e motivações dessa 

regra. E as respostas, no mais das vezes, eram rasas, orbitando em torno de afirmações como “antes 

disso são muito jovens para atender”, “precisa ter mais bagagem” ou “precisam de tempo para se 

preparar para a clínica”. Ou, nos piores casos, o argumento de que um aluno muito jovem poderia 

“fazer alguma besteira”. Como se maior tempo de vida, maior número de disciplinas cursadas ou 

maior tempo de preparo pudessem fornecer alguma espécie de garantia contra o risco de ocorrência 

de “besteiras”, seja lá o que for que isso quer dizer. 

Logo se notava a ausência de uma justificativa bem fundamentada para essa proibição 

institucional, e que se tratava apenas de uma busca por uma espécie de regra geral capaz sustentar 

o tipo de ilusão de que estaríamos protegidos e seguros, evitando o risco de imprevistos não 

submetidos ao saber teórico. É importante notar como esse tipo de estruturação localiza os efeitos 

de uma certa lógica discursiva universitária.  

Mesmo sendo perceptível a falta de fundamentos consistentes nas justificativas 

apresentadas pelos docentes, essa lógica proibitiva e essa crença reguladora sustentada pelos 

professores, arvorados em sua posição de mestres, colaborava também para produzir efeitos nos 

alunos, em sua relação com a graduação, com a clínica e, especialmente, com a produção e 

construção de um  ideal de psicólogo clínico que supostamente deveria ser atingido. Um psicólogo 
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que deveria saber sempre mais, para assim se proteger do risco de que algo pudesse dar errado, se 

defender do inesperado. 

Mais do que isso, vejam o tipo de lógica perversa que se instaura, quando se coloca sobre 

o aluno uma individualização e responsabilização pelo sucesso ou fracasso ao longo da graduação 

ou, mais especificamente, na participação no estágio clinico: o aluno tem que ter lido, o aluno tem 

que ter se preparado, o aluno tem que ter estudado mais. E, se algo não vai bem, a justificativa está 

na insuficiência, no fracasso, desse aluno, em acumular o saber necessário para alcançar o sucesso. 

Esse tipo de estrutura discursiva, que individualiza, culpabiliza e isola o aluno é extremamente 

potente na Universidade. Trabalhar como supervisor desses alunos é estar também atento aos 

efeitos de silenciamento e sofrimento produzidos por essa modalidade de agenciamento discursivo 

e considerar os modos possíveis de barreira a esse tipo de imperativo.  

Se, no momento de ingresso na Universidade (ainda mais em se tratando de uma 

Universidade de pública e de difícil acesso), temos alunos com grande entusiasmo e expectativa 

em relação ao curso e à prática clínica, com a busca pela experiência de uma vivência autêntica e 

produtiva em sua relação com a Universidade e com a carreira que escolheram para si, pode se 

notar os efeitos potencialmente devastadores da lógica discursiva universitária. Após ingressar no 

curso, o entusiasmo pela possibilidade de uma experiência com a clínica, preponderante na escolha 

pelo curso de psicologia, era gradualmente triturada e destruída por massantes três anos de árida 

imposição teórica, de incidência de um saber que se pretende todo, sem furos, silenciando os 

sujeitos. Era queixa comum entre os alunos o desinteresse pelos conteúdos teóricos, o tédio e ânsia 

por maior oferta de experiencias práticas. Começamos a notar que muitos alunos desistiam do 

caminho da clínica, antes mesmo da primeira experiência, diante do engessado caminho curricular 

oferecido. Passavam a buscar outros campos de atuação dentro da psicologia, em busca de maior 

possibilidade de atividades práticas. Em certos casos, até mesmo desistências do curso, diante da 

aridez e impenetrabilidade das exigências teóricas impostas. O recente aumento significativo nas 

taxas de suicídio entre estudantes dá notícias do mal-estar que impera na Universidade na 

atualidade. 

Mais dois elementos merecem ser mencionados e que compõem esse contexto 

institucional: o primeiro é de que esse tipo de agenciamento discursivo garantista operava não 
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apenas na graduação, mas também na pós-graduação: do mesmo modo que alunos de graduação 

não tinham o saber teórico suficiente para começar a atender, os alunos de pós-graduação eram 

considerados como impossibilitados de conduzir supervisões, lhes faltando as bases teórico-

clínicas necessárias, algo que estaria reservado apenas aos docentes investidos das honrarias e 

titularidades conferidas pela meritocracia universitária. O segundo elemento é de que os 

atendimentos oferecidos pelo IP-USP ocorrem em seu centro-escola, o Centro-Escola do Instituto 

de Psicologia (CEIP), instituição de grande reconhecimento, tanto pela “logomarca” USP, quando 

pela excelência de pesquisa desenvolvida, e, portanto, recebendo demanda muito alta de pessoas 

buscando atendimento psicológico. Demanda essa que não era absorvida, justamente devido à falta 

de pessoas/recursos para realização dos atendimentos. 

Em resumo: tínhamos alunos de graduação interessados em realizar atendimentos, alunos 

de pós-graduação implicados na oferta de supervisão, e uma lista enorme de pessoas em lista de 

espera aguardando atendimento. Todos engessados, pela rigidez burocrática e discursiva do saber 

universitário. 

Foi nesse contexto que eu, juntamente a Profa. Maria Lívia Moretto e colegas do 

Laboratório de Psicanálise, Saúde e Instituição (LABPSI-USP), elaboramos nossa proposta de 

trabalho junto aos alunos de graduação, como tentativa de enfrentamento dessa rigidez 

institucional e como sustentação de uma aposta por uma transmissão possível da psicanálise na 

Universidade, sustentados por uma ética, capaz  de se implicar no trabalho com os alunos, com 

sua formação e com os efeitos políticos daí decorrentes. Poder interrogar e nos responsabilizar 

pelo processo de formação desses alunos, em sua relação com o curso de graduação, com o saber 

psicanalítico e, também, com a possibilidade de sustentação da oferta de escuta clínica no encontro 

com os pacientes. 

 

Uma aposta na Psicanálise 

Se entendíamos que a arbitrária proibição de contato com a clínica se colocava como 

barreira ao início dos alunos na prática clínica, o primeiro desafio que se apresenta é: como então 

introduzir os jovens na experiência clínica? Temos aí uma difícil tarefa que, como vimos, precisa 
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levar em conta tanto um trabalho com o que chamamos de vertente institucional, situando os 

impasses no âmbito da instituição, no sentido de operacionalizar uma possível abertura em relação 

à regra até então vigente, e também, pela vertente clínica, de nos questionarmos acerca do que 

consideraríamos então como nossos critérios para que um aluno pudesse começar a atender. 

Quanto à vertente institucional, uma contingência a favor da nossa aposta se apresentou a 

partir da crise financeira da USP. Com o Programa de Demissão Voluntária (PDV), o IP perde um 

número considerável de funcionários, dentre os quais técnicos em psicologia que, além de exercer 

outras atividades, eram responsáveis pelo primeiro acolhimento de pacientes que buscam 

atendimento na Clínica-Escola do IP-USP (CEIP). Tradicionalmente, a pessoa que buscava 

atendimento no CEIP era encaminhada primeiramente para um processo de triagem, realizado por 

uma das psicólogas técnicas do IP, a fim de que fosse feita uma primeira avaliação, antes de que 

o caso fosse encaminhado para atendimento continuado com um aluno. Mais uma vez aparece aí 

a lógica de prevenção, sob o argumento de que seria necessário filtrar os pacientes, para que não 

chegasse ao aluno nada muito “perigoso”. Mais uma questão de impasse: é possível avaliar qual 

paciente pode (ou não) ser atendido por um aluno?  

Diante de redução do quadro de funcionários, as psicólogas remanescentes tinham 

dificuldades em dar conta da alta quantidade de pacientes buscando atendimento, gerando uma 

sobrecarga na quantidade de triagens a serem realizadas. 

Cientes deste quadro, elaboramos, enquanto LABPSI, a proposta de implementação de um 

projeto de extensão, voltado aos alunos de graduação, visando a formação e transmissão em 

psicanálise. Esse projeto se articula em torno de três eixos de trabalho. Primeiramente, fizemos a 

proposta de que fosse suspensa a regra de proibição de atendimento clínico por alunos antes do 

quarto ano de graduação, bem como da proibição de que alunos de pós-graduação pudessem 

oferecer supervisão. A partir disso, elaboramos a proposta de um dispositivo de triagem, em que 

alunos de graduação realizariam as primeiras entrevistas de pacientes que buscam atendimento no 

Centro-Escola do IP-USP, sob supervisão dos alunos de pós-graduação, membros do nosso 

Laboratório. Esse dispositivo clínico é um dos três eixos de nosso projeto. 
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O segundo eixo é a oferta de Seminários Teórico-Clínicos, com encontros ofertados 

semanalmente, em que pudessem ser abordados os temas da teoria psicanalítica, em sua necessária 

articulação com a clínica, afastando-nos do modo de ensino universitário e sustentando um espaço 

que visa a transmissão da saber psicanalítico, em sua especificidade de relação com o saber. Por 

fim, como terceiro eixo, criamos um espaço para que alunos envolvidos no projeto pudessem 

propor e elaborar pesquisas de orientação psicanalítica, para avançar em questões que surgiam da 

experiência nos atendimentos realizados, bem como nos encontros dos seminário teórico-clínicos. 

Organiza-se assim em nosso laboratório uma proposta de trabalho que busca sustentar a formação 

e transmissão em Psicanálise, mas também inserida no contexto dos objetivos de uma 

Universidade: a extensão, o ensino, a pesquisa. 

Destaca-se, assim, que se a quebra da regra que impedia atendimentos antes do quarto ano 

envolve uma aposta nos alunos e em seu desejo de atender, se trata também de uma aposta que 

fazemos juntos, nos colocando como participantes dessa experiência, na condição de supervisores. 

Não como detentores de um saber sem furos a ser comunicado aos alunos, mas como participantes 

da construção e sustentação de nossa prática e de nossa ética na Universidade.  

Assim, há quatro anos, foi criado nosso Projeto de Triagem e Acolhimento e, nesse tempo, 

pudemos recolher os efeitos de sua inserção institucional, bem como os impactos sobre os alunos 

e sua formação. Cumpre destacar que se trata de atividade optativa, não há obrigatoriedade de que 

os alunos participem do projeto. Ainda assim, a cada semestre, temos cerca de 60 alunos que se 

matriculam para participar das atividades oferecidas (para fins de comparação, cada turma que 

ingressa anualmente no curso de psicologia tem 70 alunos). Desse modo, hoje em dia a maioria 

dos alunos da graduação em Psicologia no IP-USP passam pelo nosso Projeto e muitos tem 

conosco sua primeira experiência de atendimento clínico. Para muitos dos membros de pós-

graduação de nosso laboratório, o trabalho no projeto é também a primeira experiência como 

docente e como supervisor. O projeto se localiza também com uma importante posição de inserção 

no funcionamento do Centro-Escola, de modo que hoje a ampla maioria dos pacientes que buscam 

atendimento no CEIP passam antes pelas entrevistas preliminares com nossos alunos, o que teve 

efeitos na entrada desses pacientes na instituição e nas suas possibilidades de encaminhamento e 

tratamento. A abertura promovida por esse dispositivo produziu efeitos no trabalho com os alunos, 
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no trabalho institucional e no trabalho com pacientes, abrindo caminho também para novos 

projetos e iniciativas que hoje avançam no IP-USP, sendo retomado um destaque ao papel da 

formação clínica dos alunos. 

Mas, retomando nossas premissas, essa possibilidade de êxito na inserção institucional não 

se daria sem a devida articulação do trabalho institucional com o trabalho clínico. Se partimos de 

uma perspectiva psicanalítica, sabemos que os efeitos de trabalho de um dispositivo psicanalítico 

só podem ser recolhidos no depois. Após quatro anos de trabalho intenso nesse projeto, podemos 

extrair algumas questões, que podem nos ajudar a mobilizar o debate em torno do tema da 

supervisão, como proposto nessa Jornada, tanto no contexto universitário, quando no contexto 

mais amplo da clínica psicanalítica. 

 

O que se escuta numa supervisão? 

Se na primeira parte desse texto pudemos dar destaque ao contexto institucional vigente no 

IP-USP, apresentando o contexto de inserção de nosso projeto, nessa segunda parte daremos maior 

enfoque as questões clínicas que surgiram e que puderam ser recolhidas no curso desses anos de 

trabalho com os alunos. 

Se nosso manejo na vertente institucional nos permitiu uma abertura para a implementação 

de uma nova oferta de dispositivo clínico aos alunos, nos restava ainda a questão de como pensar 

esse dispositivo para que ele pudesse alcançar seus objetivos. Se agora podíamos contar com a 

participação desses alunos na experiência de atendimento clínico, como então trabalhar com eles?  

Este foi o ponto que partimos para cuidar da vertente clínica, nos colocando diversas 

questões: que tipo de critério adotar para autorizar um aluno ao atendimento clínico? Leitura de 

textos? Média ponderada? Simulação de situações modelo? O que é um critério de autorização 

nesse contexto? Como pensar esse dispositivo a partir da psicanálise? Como cuidar da formação 

desses alunos sem cairmos nem no controle e garantia de um tempo que preza o acúmulo de saber 

teórico, nem na urgência do tempo do discurso capitalista que visa uma prática de metas e 

produtividade? 
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O primeiro passo foi a aposta no que é a própria ferramenta de trabalho da psicanálise: 

nossa escuta clínica. Criar um espaço no qual pudéssemos escutar esses alunos, acerca de seu 

interesse pela clínica, sua curiosidade e entusiasmo, suas expectativas, mas também seus medos, 

angústias, preocupações. Antes de interrogar as condições dos alunos para escuta, nos colocamos 

nós na posição de escutá-los e, assim, abrir a possibilidade para que pudessem falar. Antes de 

qualquer início de atividade de atendimento clínico, era preciso um deslocamento que, por si só, 

promove um giro sobre a lógica discursiva universitária vigente. Diante dos alunos, poder escutá-

los. Que eles possam falar.  

Assim, de início, a proposta foi de criação de pequenos grupos de trabalho, com um aluno 

de pós-graduação na coordenação e 5 ou 6 alunos de graduação, com encontros para conversar 

sobre suas expectativas acerca do primeiro contato com a clínica, seu percurso de formação, suas 

percepções em torno do curso de graduação, da psicologia, da psicanálise. 

A partir desse primeiro deslocamento, nos colocando na posição ética de escutar esses 

alunos e não de avaliá-los previamente como (in)capazes para atendimento, nota-se um primeiro 

efeito do trabalho: constatar que a pergunta acerca de quais características um aluno deve ter para 

poder iniciar os atendimentos, se apresenta para nós, na verdade, como falsa pergunta. Falsa, 

porque reproduz em si a incoerência e violência de uma lógica institucional que deposita 

exclusivamente no aluno e em seu desempenho, a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso nas 

atividades desenvolvidas ao longo do curso. Esse tipo de pensamento, que individualiza e isola o 

aluno, em sua relação com o saber e com a Universidade, tem papel decisivo na experiência de 

silenciamento e sofrimento produzida pela instituição e que certamente acarreta efeitos deletérios 

para os alunos, bem como para as práticas clínicas produzidas em seu interior. 

Eis que, para a (falsa) pergunta acerca de o que um aluno precisa ter para começar a atender, 

respondemos então: um supervisor. Desloca-se assim da lógica individualizante do acúmulo de 

saber, para uma proposta em que, de partida, está implicada a relação com o outro e a sustentação 

de um dispositivo de fala. Mais do que isso, a aposta de que um dispositivo de atendimento clínico 

não pode se estruturar sem que aquele que pretende ofertar sua escuta possa também contar com 

sua própria condição de falante. Que possamos estar com os alunos, enquanto também implicados 

e responsáveis por essa aposta do primeiro contato com a clínica, já é reinserir essa experiência 
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dentro de um novo modo de funcionamento, com novos contornos, capaz de fazer barreira ao 

isolamento e silenciamento que se promove na Universidade. Silenciamento aqui entendido como 

fracasso de uma experiência produtiva de uso da fala, de inserção e reconhecimento, que pudesse 

possibilitar a troca de experiências, questionamentos e a produção de interesse; que permitisse 

questionar a função daquilo que não se podia falar e que permanecia silenciado, buscando assim 

nos afastar das pretensões de um saber sem furos, dominado de antemão e capaz de nos proteger 

dos imprevistos e contingências do real. 

Assim, nos primeiros encontros com os pequenos grupos de alunos, prezávamos sempre 

pela circulação da palavra, com os seus mais diversos paradoxos, limites e nós. Palavras que ao 

serem formulada, endereçadas e escutadas, pudessem alavancar a construção do início de uma 

experiência clínica, não capturadas num ideal institucional de saber teórico absoluto que pudesse 

dar conta de um total cercamento da experiência clínica.  

Ã vista disso, uma vez estabelecidos tais grupos, avançando nessa conversa com os alunos 

e no tempo de elaboração dessa nova experiência que se anunciava, a questão seguinte era de 

interrogar: qual seria o momento de lançar o aluno na nova posição de quem escuta?  

A proposta era de nos afastarmos da lógica garantista até então vigente, de que seria 

possível encontrar uma fórmula ou um protocolo, que, uma vez seguido, garantiria como resultado 

um aluno totalmente pronto e protegido contra quaisquer perigos e “besteiras” que poderiam 

ocorrer num primeiro atendimento. A lógica em jogo para nós não é da certeza e da garantia, mas 

sim do risco e da aposta. Aposta que não se faz arbitrariamente, mas sim no contexto de uma 

estrutura e de uma ética que orientam suas possibilidades. 

É certo que há uma grande importância do cuidado em não forçar o aluno à essa experiência 

de modo apressado, o que poderia se apresentar como experiência traumática. Mas como então 

estar com os alunos e acompanhá-los nessa experiência para que pudessem se autorizar a se 

precipitar em direção a essa insondável experiência de aposta no encontro com o outro? E que, 

após o início dessa experiência clínica, pudessem estar com o paciente e fazer operar algo do 

trabalho com o inconsciente, sob transferência, se orientando pela direção do tratamento e pela 

ética propostas pela psicanálise? 
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Sobre isso, dois fundamentos sustentam a abordagem dessas questões. 

Em primeiro lugar considerar que, no contexto de um dispositivo de supervisão 

psicanalítica na Universidade, está em jogo a possibilidade de se operar um giro discursivo, o que 

envolve também uma mudança na relação com o saber. 

Retomando o argumento de que devemos estar advertidos das estruturas de poder e de 

produção de conhecimento em vigor na Universidade – bem como os possíveis efeitos daí 

decorrentes – podemos sustentar que uma proposta de supervisão amparada pela psicanálise é 

apostar na possibilidade de se fazer barreira às pretensões universitárias de um saber todo, sem 

furos, ao qual o aluno deveria se submeter e absorver, sem nenhuma implicação subjetiva, 

cabendo-lhe apenas reproduzir o saber vindo do outro. 

A dinâmica de ensino universitário que envolve esta imposição de saber, em vez de cativar 

os alunos para se aproximarem dos temas, despertando-lhes um desejo e interesse em investigar e 

descobrir, se apresenta como um sistema que tende a conduzi-los a um desinteresse pelos temas. 

Em vez de uma experiência de abertura, em que a partir de um desejo de saber, o estudante poderia 

navegar na exploração do campo de estudo que escolheu, temos uma dinâmica de cobrança e 

exigências, que colocam o aluno sob constante teste, como se o paradigma de sucesso fosse a 

resistência e perseverança na busca de formatação e adequação ao ideal de sucesso institucional. 

Isso vale também para o ideal do que deveria ser um psicólogo clínico. Ideal que o coloca o aluno 

ora na posição de insuficiente ora na busca sacrificial por insígnias de sucesso para mostrar ao 

outro. 

Essa experiência de imposição é o oposto do que seria um sistema de transmissão: 

sustentamos a transmissão como experiência de conduzir a prática na universidade de modo a 

poder contar com a presença e a participação de cada um dos que escutam. Privilegiar não o 

deslocamento de um saber, daquele que tem, para aquele que não tem, mas sim a promoção de um 

espaço capaz de despertar nos alunos uma nova possibilidade de relação com o (não) saber.  

Ao contrário do que descrevemos acima, em que o discurso universitário visa eliminar o 

não-saber, em busca de um saber sem furos, para nossa proposta de transmissão o não-saber do 

aluno é o próprio fundamento, a própria matéria prima para o trabalho. Aquilo que eles não sabem 
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não é algo a ser eliminado, pelo contrário, é a base do saber que virá a ser construído e que sustenta 

a possibilidade de que possam trazer algo de singular em sua relação com a clínica. 

Isso nos leva ao segundo argumento de base: a proposta de que conduzir um trabalho de 

supervisão psicanalítica é sustentar uma escuta em que se toma seu próprio supervisionando como 

caso. Não se trata de reduzir a importância do caso clínico em atendimento, mas sim de sustentar 

que o principal foco do trabalho em supervisão é o trabalho sobre a relação do supervisionando 

com o saber. É na relação de transferência que opera entre supervisor e supervisionando que poderá 

operar algo da ordem desse giro discursivo e da mudança na relação com o saber, sendo esse o 

enfoque a ser dado na condução de uma supervisão. 

Mas se a supervisão psicanalítica na Universidade visa então um trabalho na relação com 

o aluno supervisionando e visa, a partir desse trabalho, a abertura para possibilidade de uma 

mudança na relação com o saber, sabemos também que essa não é uma mudança que acontece em 

um lance só. Há um percurso a ser trilhado nesse processo de mudança, sem que haja garantias de 

que esse deslocamento será bem-sucedido em todos os casos. Passaremos agora a apresentar 

algumas questões pertinentes aos principais impasses que surgem nesse processo de condução de 

um dispositivo de supervisão psicanalítica junto a alunos de graduação. 

 

Dimensões da supervisão: encorajamento, equívoco e interpretação 

Para adentrarmos as questões clínicas pertinentes ao trabalho em supervisão, tomarei como 

ponto de partida uma referência de Lacan, em seu Seminário 23 – O Sinthoma, que condensa os 

principais elementos que interessam ao nosso argumento. Esse trecho já foi retomado diversas 

vezes entre nós, em particular pelas referências a necessidade de que “algo no significante ressoe” 

e a ideia do ouvido como único orifício que não se pode fechar. Mas pouco se menciona que essas 

articulações se iniciam com um argumento de Lacan acerca das supervisões. Assim, tomo abaixo 

a liberdade de transcrever o trecho todo, ainda que um pouco extenso, para situarmos a articulação 

com a supervisão: 

Acontece que me dou ao luxo de supervisionar, como se diz, um certo 

número de pessoas que se autorizam por si mesmas, segundo minha 

fórmula, a ser analistas. Há duas etapas. Há aquela em que elas são como o 
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rinoceronte. Fazem mais ou menos qualquer coisa, e sempre dou-lhes minha 

aprovação. Com efeito, sempre têm razão. A segunda etapa consiste em 

tirar proveito desse equívoco que poderia liberar algo do sinthoma. 

Com efeito, é unicamente pelo e equívoco que a interpretação opera. É 

preciso que haja alguma coisa no significante que ressoe.  

É surpreendente que isso não tenha ocorrido aos filósofos ingleses. Eu os 

chamo assim porque não são psicanalistas. Acreditam ferreamente que a 

fala não tem efeito. Estão errados. Imaginam que há pulsões, e isso quando 

se dispõem a não traduzir Trieb por instinct. Não imaginam que as pulsões 

são, no corpo, o eco do fato de que há urn dizer. 

Esse dizer, para que ressoe, para que consoe, outra palavra do sinthoma 

masdaquino, é precise que o corpo lhe seja sensível. É um fato que ele o é. 

Porque o corpo tem alguns orifícios, dos quais o mais importante é o ouvido, 

porque ele não pode se tapar, se cerrar, se fechar. É por esse viés que, no 

corpo, responde o que chamei de voz.” (Lacan, 1975-1976/2007, grifos 

nossos) 

Nesse breve trecho, Lacan parte da supervisão, passando pela interpretação e pelo 

significante que ressoa, para chegar à voz.  

Um primeiro ponto que nos interessa é essa proposta da supervisão como algo que pode se 

organizar em torno de certas etapas, ou talvez tempos, e dimensões. Lacan, indica a existência de 

ao menos duas etapas, mas aqui, acompanharemos Safouan (1975), no argumento de se pode falar, 

em verdade, de três dimensões, enodadas entre si.  

Uma primeira, como aponta Lacan, seria a da aprovação ou encorajamento, a ideia de um 

acolhimento diante de um momento inicial de insegurança do supervisionando com o início da 

prática clínica. Um segundo tempo, seria o que opera com a dimensão do inconsciente e do 

equívoco, possibilitando a abertura para o trabalho com o inconsciente sob transferência em 

análise. Contudo, entendemos que haveria de considerar ainda uma terceira dimensão. Não basta 

ao analista a abertura para recolher os efeitos do inconsciente que possam advir na transferência. 

É necessário que possa se autorizar, para poder operar com isso, realizando seu ato: a interpretação. 

Assim, se situa a importância do desejo do analista, enquanto aquilo que o lança para “agarrar a 

oportunidade”, não deixando escapar a ocasião para a interpretação e para penetrar no território 

das transferências (Safouan, 1975). 
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Mas se falamos em agarrar a oportunidade, em voz, em algo ressoar no significante, isso é 

considerar que, no tocante à interpretação, estamos no campo de uma temporalidade específica e 

sutil. Sobre isso, tomaremos ainda duas referências que orientam nosso argumento.  

Primeiro, com Jean-Michel Vivès (2018), ao abordar a questão da fala e da escuta, no 

âmbito do circuito de endereçamento implicado no laço transferencial em um tratamento, afirma: 

“O tomar a palavra no tratamento visa não a uma apreensão na fala, e sim a uma abertura temporal 

a partir dela.”. Ou seja, o argumento de que o que está em jogo, na interpretação, é uma dimensão 

de abertura temporal.  

E, uma segunda referência, acerca da participação da voz no laço transferencial, com 

Mauro Dias: 

Vou partir do princípio de que a transferência analítica se constitui por um 

laço que liga analista e analisante com a condição de que aquilo que o 

sujeito enuncia sem escutar é reenviado a ele pela voz do analista, que tem 

a função de tornar audível o que foi escutado sem saber que tivesse sido 

dito. (Dias , 2015) 

Ou seja, a proposta aqui é de que o equívoco que opera na interpretação, se está na 

dependência de que algo no significante ressoe, está submetido à uma modalidade específica de 

temporalidade. O equívoco de que se trata é, antes de tudo, um equívoco temporal, e que somente 

pode operar por meio do laço transferencial entre analista e analisante (circuito de endereçamento), 

que permite que algo da ordem da voz possa incidir, com o analista reenviando e tornando audível 

aquilo que o sujeito diz, sem poder se escutar, e permitindo ao sujeito o reencontro com algo da 

ordem da surpresa e do espanto. 

Veremos como isso se apresenta em nossa experiência de supervisão com alunos de 

graduação, a partir da proposta de três dimensões do trabalho de supervisão: 

 

Primeira dimensão: o encorajamento 

Como vimos na primeira parte desse texto, nosso projeto recebe alunos que optam 

voluntariamente pela participação no projeto e, muitos deles, são alunos ainda no começo do curso 

de graduação (segundo a terceiro semestre) e tem na participação no projeto sua primeira 
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possibilidade de contato com a clínica, o que faz desse um momento muito delicado. Diversos 

elementos participam da relação de cada aluno com a ideia de um primeiro contato com a clínica. 

É certo que, para muitos dos alunos que buscam a participação no projeto, a ideia de dar 

início à prática clínica se apresenta como fator de grande expectativa. Muitos manifestam um 

genuíno interesse pela clínica, muitas vezes tendo sido isso que os motivou à escolha do curso de 

Psicologia. Sentem grande curiosidade para descobrir os segredos dessa prática que lhes parece 

tão enigmática. Além disso, no mais das vezes, estão investidos de uma série de fantasias em 

relação a tudo que cerca o tema: o uso do divã, as interpretações impactantes, o suposto saber, a 

decifração dos sonhos, o famigerado corte lacaniano, dentre outros que compõem o imaginário do 

que supostamente acontece no curso de uma análise. Alguns deles também mobilizados, é certo, 

pela experiência que tem em suas próprias análises, com seus próprios analistas. 

Outro elemento que muitas vezes participa desse estágio é uma forte identificação e 

admiração em relação a psicanalistas já praticantes, desde os grandes mestres, como Freud e Lacan, 

chegando a outros com quem tenham tido contato: seus próprios analistas, algum professor ou 

supervisor da faculdade, algum psicanalista do qual leem os livros ou que assistem no youtube. 

Admiração essa que, por vezes, pode assumir o caráter de idealização ou alienação à essas figuras, 

algo de que o supervisor deve estar advertido. 

Dessas fantasias e idealizações sobre a clínica, emerge ainda um terceiro grupo de questões 

que se apresentam nesse momento aos alunos e que envolvem um certo temor diante dessa primeira 

experiência clínica. Como afirma Lacan: “Quando o analista inicia sua prática, não é impossível, 

graças a Deus, que, por mais que apresente uma ótima disposição a ser analista, ele sinta, desde 

suas primeiras relações com o doente no divã, uma certa angústia” (Lacan, 1962-1963/2005, p. 

13). Assim, apesar do entusiasmo com o início da prática, é frequente que os alunos sejam tomados 

por uma série de temores, angústias e preocupações: serei bom o bastante para escutar alguém? 

Será que vou saber ajudá-lo? Será que vou saber o que dizer? E se ele começar a chorar, o que eu 

faço? E se for um caso muito difícil? 

A presença desses elementos tende a conduzir o aluno, por um lado, a alimentar uma série 

de ideais que o assombram (o ideal de bom aluno, o ideal de bom supervisor, o ideal de bom 
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paciente), e, por outro lado, o colocam em uma situação de grande apreensão ante a ameaça de não 

estar a altura do que imagina que sejam esses ideais. Tal preocupação não deve ser tomada de 

maneira leve pelo supervisor e, em muitos casos, podem evoluir para algo que paralisa o aluno, 

até mesmo o impedindo de dar início ao contato com a clínica. Lembrando também aqui da 

incidência da discursividade Universitária, com seus imperativos de acúmulo de saber e critérios 

de mensuração e avaliação acadêmica, o que pode agravar ainda mais essa situação. 

Sobre esse primeiro momento, o supervisor precisa estar advertido dos nocivos efeitos de 

silenciamento e paralisia que podem advir ao aluno. A sustentação de ideais, a constante 

comparação a esses ideais e a incessante injunção “feroz e obscena” dos pensamentos críticos 

super-egóicos, podem chegar a níveis devastadores. Se nossa premissa é que o trabalho em análise 

envolve um modo específico de temporalidade – e, portanto, movimento – bem como o uso da voz 

na interpretação, então se faz imperativo que o trabalho de supervisão possa, antes de mais nada, 

operar no sentido de fazer barreira às incidências silenciadoras e paralisantes do super-eu. 

Contra essa maldição do super-eu, que visa sempre reduzir o sujeito ao silêncio (“Nem uma 

palavra!”) e a fixação do peso de uma significação única (“Tu és apenas isso”), caberá ao 

supervisor o cuidado, primeiramente, para não agravar ou intensificar esses ideias e imperativos. 

Não sei se acompanharia ao pé da letra Lacan, sugerindo que, nesse estágio, vale tudo que o 

supervisionando fizer e qualquer atitude deve ser aprovada. Até porque, na Universidade, temos 

exemplo dos absurdos a que esse tipo de lógica pode chegar. Mas entendemos que o alerta de 

Lacan vai no sentido de que o supervisor esteja advertido para não se colocar de modo 

excessivamente dominante, recusando-se a ocupar essa posição de idealização e de imposição de 

seu conhecimento sobre os alunos, evitando reproduzir algo que seria da ordem do Discurso do 

Mestre ou mesmo do Universitário. Situações realmente graves e perversas podem operar quando 

um aluno, marcado pela sustentação de um ideal, se depara com um supervisor que encontra grande 

satisfação em se colocar nessa posição de objeto de idealização para com seus alunos. 

Lembro me aqui de colegas de graduação que relatavam com fascínio os poderes mágicos 

de sua supervisora, capaz de fazer interpretações que lhes pareciam completamente divinatórias. 

A opacidade do saber do mestre que mantinha cada um preso e alienado a essa idealização. 



AKIMOTO JR., Cláudio K. (2019). Do silenciamento à interpretação: uma experiência de 

supervisão psicanalítica na Universidade. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. São Paulo, novembro de 2019. 

 
 

www.voxinstituto.com.br 
 

A proposta para nós é de que o supervisor possa contribuir para abertura e sustentação de 

um lugar que compareça para os alunos como possibilidade de retomada do uso da voz, e 

reinserção no circuito de endereçamento. Para isso, entendemos que, ali onde os alunos pretendem, 

com sua idealização, colocar o supervisor na posição de suposto saber, caberia ao supervisor o 

trabalho de um deslocamento, para que possa responder desde o lugar de sujeito suposto saber… 

que há sujeito. Supor no aluno um sujeito, capaz de falar e de contribuir com suas questões, 

articulações, elaborações, dúvidas, colocando-se a escutá-los e, por sua escuta fazê-los falas. Nos 

parece que tal abordagem traz maiores possibilidades ao trabalho, do que a postura de um 

supervisor que anseia por rapidamente preencher todos os vazios com seu próprio conhecimento. 

Ainda sobre isso, o contexto da Universidade nos permitiu recolher também uma 

importância significativa a partir do trabalho de supervisão realizado em grupos. Mesmo fora da 

Universidade, me parece ser prática comum entre jovens analistas a montagem de pequenos grupos 

clínicos ou supervisões em grupo. O dispositivo de grupo permite uma maior circulação das 

transferências, com o supervisor incentivando sempre que possível os alunos a trabalharem 

conjuntamente, elaborando questões e hipóteses sobre os casos atendidos pelos colegas. Fortalece-

se uma produção conjunta, bem como uma maior possibilidade de circulação da fala e trocas, 

permitindo que, aos poucos, cada um encontre seu lugar e sua voz.  

A partir do trabalho em grupo conseguimos também nos organizar para que o início dos 

atendimentos seja realizado de modo gradual. Um primeiro aluno recebe um paciente, traz então 

o caso para supervisão, onde será discutido com participação de todos. Isso permite aos outros 

irem se aproximando do raciocínio clínico, ganhando mais confiança e, conforme forem se 

sentindo mais seguros, aos poucos podem se organizar para dar início ao atendimento de seu 

primeiro caso. 

Além do trabalho em grupo, temos também como prática iniciar os encontros do grupo 

antes dos alunos iniciarem os atendimentos, reservando algumas semanas para escutar os alunos 

sobre suas angústias, localizar seus medos, suas preocupações, compartilhar relatos e experiencias 

clínicas. Esse primeiro momento tem se mostrado importante para começar a desconstruir algumas 

das identificações e idealizações que se fazem presentes.  
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Assim, para esse primeiro momento do dispositivo de supervisão, mais do que discussão 

dos casos, ou mirabolantes análises teóricas, entendemos que deve ser privilegiado a sustentação 

de um espaço possível para fala e para escuta. O supervisor estando advertido da posição de 

suposição de saber e de idealização em que é colocado, para poder responder de outro lugar, 

podendo supor em cada aluno um sujeito, invocando-os a trazerem sua fala e suas contribuições, 

sendo essa a via possível para contenção das injunções superegóicas. 

 

Segunda dimensão: escutando o equívoco 

Se tudo ocorrer bem nesse primeiro momento, com a montagem do dispositivo de 

supervisão e com a possibilidade de que cada um dos participantes possa ter no grupo um espaço 

para tomada da fala e discussão dos casos, o trabalho conjunto poderá avançar para o que seria 

propriamente o funcionamento de uma supervisão: os alunos trazem os relatos dos casos atendidos, 

que poderão ser discutidos, visando elaborações em torno do modo de entendimento do caso e os 

manejos e encaminhamentos possíveis, visando a direção do tratamento. 

Um primeiro desafio a ser enfrentado então pelo psicanalista supervisor em Universidade 

é de buscar introduzir e transmitir algo da relação de cada um com o inconsciente. A questão é 

desafiadora, diante do contexto Universitário em que vigora, como já vimos, uma relação com a 

crença na possibilidade de um tudo-saber, um saber totalizante, que poderia recobrir o todo do 

real, fornecendo respostas certas e garantidas, para todos os impasses que se apresentam. É certo 

que, diante de uma tal premissa, não restaria espaço para emergência de algo da ordem do 

inconsciente, da subjetividade e do desejo. 

Dentro desse tipo de lógica, o principal dilema em jogo para os alunos é a incidência da 

vontade de acertar e do medo de errar. Envoltos nesse modelo de saber universitário, de que haveria 

um saber todo, capaz de antecipar quaisquer contingências e imprevistos e capaz de definir um 

padrão correto a ser seguido, tendem a buscar um caminho claro e bem delimitado, que possa dar 

diretrizes e instruções as quais bastaria serem seguidas a risca, para alcançarem êxito. 

Sabemos que aqui temos um ponto que, por diversas vezes, realmente chega a ser um ponto 

de divisão. Há alunos que topam seguir em frente e se arriscar a buscar o caminho de travessia 
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pelas incertezas e mistérios do inconsciente. Há outros, porém, que ao constatarem o tipo de 

proposta em jogo pela psicanálise, optam por recuar, voltando-se para outros caminhos e outras 

abordagens teóricas, com métodos mais bem delineados. Entendemos aqui que é parte do papel da 

supervisão, e consequentemente do supervisor, estar aberto para essas possibilidades, ciente de 

que a psicanálise não é uma obrigatoriedade a ser imposta a todos. Caso fosse, estaríamos no 

campo do fanatismo. Assim, que um aluno possa, diante do trabalho de supervisão em psicanálise, 

decidir que aquele não é um caminho que lhe convém seguir, é também uma conquista e um 

resultado do trabalho de supervisão e que, portanto, deve ser respeitado. 

Mas para os que tomam a decisão de seguir em frente em sua investigação do inconsciente, 

ainda assim se faz presente o desafio de encontrar o tênue caminho entre seu anseio de acertar, ou 

seja, vontade de produzir algo que esteja de acordo com saberes e teorias pré-estabelecidos, para, 

quem sabe assim ganhar reconhecimento do supervisor e dos colegas, e seu medo de errar, que 

muitas vezes o silencia e o impede de dizer coisas, seja ao paciente, seja ao supervisor, por medo 

de ficar aquém daquilo que supõe que esperam dele. Caberá ao supervisor estar atento a cada 

encontro de supervisão, e ao que escuta de cada aluno, para poder situá-lo nesse percurso, aos 

poucos articulando os elementos de cada caso, e assim abrindo para o supervisionando a 

possibilidade de reconhecimento de que há inconsciente, de que o inconsciente opera, alheio ao 

acesso direto do conhecimento, e que haveria de saber manejar/trabalhar com ele, sem buscar 

reduzi-lo. 

Entendemos que aqui é vital o esforço do supervisor no sentido de estimular os alunos a 

trazerem suas próprias reflexões, construções de caso, elaborações clínicas, associações. É a partir 

desse material trazido pelo aluno que poderemos trabalhar para, aos poucos, demovê-lo da ideia 

de um “certo e errado” na clínica e trazê-los para a importância de estarem abertos à possibilidade 

de não querer conhecer demais o paciente, o que o impediria de poder supor um sujeito, assim, 

reconhecê-lo: 

O fato de o reconhecimento não ser igual ao conhecimento leva à 

significação do que é a suposição: onde o Outro aceita ser incompleto, ele 

não pode conhecer, mas apenas reconhecer um sujeito suposto. (Vivès, 

2018) 



AKIMOTO JR., Cláudio K. (2019). Do silenciamento à interpretação: uma experiência de 

supervisão psicanalítica na Universidade. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. São Paulo, novembro de 2019. 

 
 

www.voxinstituto.com.br 
 

Há ainda outra variação da incidência dessa relação com o saber que visa respostas 

garantidas e que aparece com alguma frequência entre nossos alunos. São casos em que os alunos 

passam a demonstrar certa frustração, e até mesmo irritação, ante a falta de garantias da clínica e, 

principalmente, no trabalho com as resistências. Por exemplo, é frequente os alunos demonstrarem 

incomodo quando, após uma sessão boa, com associações e intervenções que pareciam 

promissoras, na semana seguinte o paciente volta com uma recaída ou ainda mal. A ideia seria 

algo do tipo: “eu fiz a intervenção certa, como ele não melhorou?!”. Ou então, a busca por 

“confirmações”, por parte do paciente, de que o tratamento o está ajudando ou de que está gostando 

da terapia, como se os momentos de resistência fossem, em verdade, índices de fracasso ou 

insucesso do aluno em conduzir o caso. Modalidades diversas de incidência da lógica de causa e 

efeito que opera no saber universitário, e que deveria promover um curso do tratamento sem falhas 

e sem impasses. 

Aqui, vale recobrar o argumento de que a resistência está sempre do lado do analista, no 

sentido de que o aluno, ao insistir nesse anseio por confirmações e respostas definitivas, se mantém 

marcado por um certo tipo de relação com o saber, e uma consequente surdez, que aí sim pode 

comparecer como entrave ao avanço do trabalho com o paciente. Cabe ao supervisor a 

possibilidade de oferecer sustentação à aposta que é feita em cada tratamento e com cada paciente, 

buscando outros pontos de ancoragem que não passem pela busca de garantias e confirmações. 

Mas para além da busca de certezas acerca do rumo do tratamento, há ainda um modo outro 

de incidência da resistência, a partir da relação do aluno com o saber. Uma modalidade que se faz 

muito presente, não apenas como efeito da discursividade universitária, mas por vezes também 

como efeito de certos modos de entendimento e ensino da própria psicanálise. Trata-se da situação 

em que o aluno consegue minimamente acessar algo da ordem dos efeitos do inconsciente e suas 

consequências na vida do paciente, mas tende ainda a ler a incidência do inconsciente como uma 

espécie de sub-consciente, passando a conduzir sua prática clínica aos moldes de uma pesquisa 

universitária. Explico-me: 

Trata-se de um certo tipo de movimento em que o aluno até consegue reconhecer a 

incidência do inconsciente, como algo que, a princípio, escapa ao conhecimento e ao acesso 

imediatos, mas ainda assim capaz de produzir efeitos. Porém, diante disso, visa ainda sustentar a 
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consistência do saber, passando a considerar que se trata meramente, no inconsciente, de um saber 

não ainda não descoberto, um saber que está lá, escondido em algum lugar, e que bastaria a nós 

revelá-lo para que, assim, ele produza efeitos de mudança para o paciente. 

Veja que aqui há uma insistência na ilusão de que uma transformação e tratamento só 

poderá advir por meio do advento de mais saber, ainda que seja um saber que não está 

imediatamente disponível. Passa-se da ideia do saber todo, acessível e sem furos, para a ideia de 

um saber, ainda todo, porém cindido, com partes acessíveis e inacessíveis, e que bastaria torná-lo 

todo acessível, para reconstituir assim a unidade do saber todo. Isso se manifesta de algumas 

maneiras, por exemplo, em ideias como a de que existe um trauma na infância que precisa ser 

revelado e que daria conta de todas as questões do caso. Ou de que o paciente carrega um segredo 

que ele não está contando. Ou que no paciente haveriam conteúdos recalcados e que bastaria 

desvelá-los para produzir mudanças. Ou que haveria pontos que o paciente não reconhece em si 

(inconscientes, portanto) e que haveria de fazê-lo reconhecer. Algo que nos aproxima da infame 

análise selvagem, com claros contornos de potencial iatrogênico. 

Vivès (2018) aborda esse tipo se situação a partir da duas figuras que, quando assumidas 

por aquele que conduz o tratamento, se mostram potencialmente iatrogênicas: as posições de 

mestre e de inquisidor: 

Duas modalidades de relação com o sujeito anulam, para o 

analisando, a possibilidade de se ouvir: de um lado, a imposição de 

um saber ao sujeito, o que equivale a ocupar a posição de mestre, do 

outro, a suspeição de um saber que seria dissimulado pelo sujeito e 

que se deveria arrancar dele, o que corresponde à posição de 

inquisidor. (grifos nossos) 

 

 O mestre como aquele que de antemão já detém uma verdade total sobre o sujeito e visa 

impor esse saber, inclusive pela violência. Assim, visa impor uma interpretação ou uma ideia ao 

paciente, ou seja, haveria de moldar o paciente, conforme o enquadre pré-estabelecido pelo 

terapeuta. Ao paciente caberia escutar e obedecer ao comando do mestre. Percebe-se aqui o risco 

quando aluno e supervisor trabalham juntos nessa nefasta missão, o aluno assumindo a posição de 
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fazer valer e forçar a leitura do caso vinda pelo supervisor, incorrendo em casos de negligência e 

imprudência. 

Já no caso da posição de inquisidor, referida também por Lacan, ainda em seu Seminário 

I, como “estilo analítico de inquisitorial” (Lacan, 1953-1954:40), que investe excessivamente na 

análise das defesas, tomando o paciente como uma espécie de preguiçoso ou desleixado, que não 

se dedica suficiente ao trabalho de cura. Aqui não se trata propriamente de impor um saber já 

estabelecido, mas sim de uma “busca forçada”, esforço ativo de arrancar do paciente uma espécie 

de “confissão”. Se aproximando do que mencionamos anteriormente, com o erro de tomar o 

inconsciente como espécie de subconsciente, tem-se a ideia de que há, em algum lugar, um saber 

insabido, escondido, recalcado ou dissimulado, e que o trabalho no tratamento deveria ser de 

forçosamente arrancar do sujeito essa informação, obter uma confissão, para que enfim ele aceite 

sua condição. Como afirma Vivès (2018): “O inquisidor, para o bem do sujeito, suspeita que ele é 

um dissimulador, mesmo que o seja contra a própria vontade… Aqui, uma vez mais, não se busca 

o se ouvir, pois se trata, para o inquisidor, de fazer ouvir o que lhe convém”. Um tipo de escuta 

policialesca que visaria “pegar no flagra”, tomando o paciente de antemão como culpado. Contudo, 

importante destacar que não se trata necessariamente de um manejo doloso, que há intenção de 

uma abordagem violenta. Como mencionado anteriormente, muitas vezes constatamos esse tipo 

de prática como resultado de certos modos de ensino e transmissão da psicologia e da psicanálise, 

induzindo os alunos a situações de imperícia e, consequentemente, maior risco iatrogênico. 

Exemplo disso, e que encontramos com frequência nos grupos de supervisão, são 

afirmações como: “esse paciente não diz nada de importante”; “difícil atender esse caso, ele não 

fala nada que possamos trabalhar”, “ele não traz nenhuma questão”, dentre outras variações dessa 

ideia. Vejam como passa a operar um certo tipo de escuta que, de partida, se mostra limitada, 

ensurdecida, pois busca apenas escutar as tais “coisas importantes”, seja lá o que for que isso quer 

dizer. Vai-se para uma escuta, mas enviesado para buscar apenas os significantes que interessam 

ao analista. Uma escuta – e consequentemente surdez – seletiva. 

Em ambos os casos, temos o resquício da lógica universitária: a ideia de que a mudança 

vai vir pelo saber. Precisamos saber coisas, para usar essas coisas que sabemos, para através dessas 



AKIMOTO JR., Cláudio K. (2019). Do silenciamento à interpretação: uma experiência de 

supervisão psicanalítica na Universidade. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. São Paulo, novembro de 2019. 

 
 

www.voxinstituto.com.br 
 

coisas que sabemos, poder produzir mudança. O trabalho se mantém dentro de dimensões 

essencialmente imaginárias e pouco se pode avançar na direção do tratamento.  

Nessas situações temos um manejo difícil para o supervisor. Primeiramente porque, por 

vezes, o próprio supervisor se vê implicado nesse tipo de racionalidade, inclusive chegando a 

reproduzir essas mesmas posições em relação ao supervisionando: seja como mestre, impondo a 

ele sua própria leitura do caso, ou, como inquisidor, supondo que há algo que o aluno esconde ou 

se nega a revelar (“você não está me contando algo”, “você não está fazendo as perguntas certas”, 

“você não perguntou o bastante”). Ao supervisor cabe estar advertido para não incorrer nessas 

posições. 

Mas mais do que isso, digo que se trata de um manejo delicado, pois toca em pontos muito 

sutis da clínica. Passar da ideia do inconsciente como saber que ainda não se inscreveu mas 

inscritível, para o reconhecimento da existência de algo que não cessa de não se inscrever, não é 

tarefa fácil, envolvendo um certo tipo de mudança em relação a pontos muito fundamentais do tipo 

de racionalidade clássica que molda a subjetividade ocidental.  

Mais do que isso, temos aqui o ponto decisivo que toca nossa articulação entre os temas da 

interpretação, da temporalidade e da voz. Como afirma Vivès (2018), o psicanalista “ao enfatizar 

o se ouvir e não o saber, o produtor e não o produto, se afasta das dimensões essencialmente 

imaginárias que caracterizam as posições do mestre e do inquisidor”. Ou seja, o psicanalista ao 

sustentar uma ética, que toma o sujeito como suposto e não sabido, privilegiando não a fala em si, 

mas sim a abertura temporal que pode a partir dela emergir, encontrará a via possível para que o 

paciente possa se ouvir e, a partir daí, ter acesso a algo que não é da ordem de um mero saber que 

veio a tona, mas sim o espanto ante a descoberta de um saber absolutamente inédito sobre o desejo 

que lhe toca. 

Tal abertura envolveria também a possibilidade de que o analista possa de fato, compor 

junto ao analisando o engajamento na transferência, de modo tal que possa vir a fazer com que 

algo do significante possa ressoar, dentro do circuito de endereçamento estabelecido. Algo que 

dificilmente poderá operar, caso haja por parte do analista uma resistência em se implicar, em 

colocar algo de si no atendimento. 
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Se no trabalho juntos, supervisor e supervisionando conseguirem navegar por esses 

impasses, poderá haver a possibilidade de que algo na relação com o saber sofra uma mudança, o 

saber não mais se impondo como garantia ou como matéria última, mas como algo acessório e 

contingente, que pode comparecer como efeito inédito, a partir da abertura temporal promovida 

pela experiência da fala e do se escutar. 

 

Terceiro tempo: a voz e a interpretação 

Após algum tempo em supervisão, havendo uma boa relação de trabalho entre o supervisor 

e seus supervisionandos, é possível supor que será possível avanços importantes quanto às 

dimensões mencionadas acima, permitindo que cada aluno possa, aos poucos, assumir sua posição, 

na condição de alguém que oferece sua escuta clínica a uma pessoa em sofrimento, bem como a 

possibilidade de, a partir dessa posição, poder experienciar, na transferência, os efeitos do 

inconsciente, podendo com ele operar. 

Contudo, retomando o que destacamos da citação de Lacan que referimos inicialmente, 

entendemos que não basta apenas o avanço em relação a essas duas dimensões. Acompanhamos 

Safouan (1975) no argumento de que seria necessário ainda um passo a mais, não bastando ao 

aluno o reconhecimento dessa dinâmica do inconsciente. É preciso que ele possa ir além e, a partir 

daí, saindo de uma relação com o saber que o silencia, se orientar para uma abertura à possibilidade 

de se valer de sua voz, para realizar a interpretação. Buscaremos agora delinear as bases para essa 

terceira dimensão. 

Ao longo dos anos de trabalho no projeto com alunos de graduação, alguns destes alunos 

puderam estar conosco por alguns semestres seguidos, tendo um maior tempo de trabalho junto ao 

grupo de supervisão e inclusive podendo manter a condução de seus casos por um período de 

tempo mais extenso. Durante esse tempo, foi possível trabalharmos nas dimensões referidas acima, 

alcançando êxito na elaboração das questões e impasses que se apresentavam. Porém, apesar de 

todos os avanços, muitas vezes, os casos tendiam a se encaminhar para uma situação que chamo 

de “telefone-sem-fio”. 
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Nesse estágio, uma certa dinâmica se estabelecer em torno de um certo ciclo repetitivo: o 

aluno vai para o atendimento, escuta do paciente, aí vem para a supervisão, faz o relato do 

atendimento para supervisor, discute o caso, ouve alguma orientação, aí volta para o atendimento, 

tenta emplacar algo do que ouviu do supervisor. E aí reinicia e repete o ciclo. Um leva e traz entre 

paciente e supervisor, como se o aluno responsável pelo caso fosse uma espécie de mensageiro 

entre as partes. Leva recado pra lá. Leva recado pra cá. Leva pra lá. Leva pra cá.  

Considerem que aqui estamos em um momento de trabalho no grupo de supervisão em que 

algo já se pode avançar relativo aos diversos impasses mencionados anteriormente: idealização do 

supervisor, medo de errar, posição de mestre, relação com o saber… De modo que essas questões 

já não compareçam com o mesmo peso. Tampouco se trata, dentre esses alunos, de alguma espécie 

de insuficiência teórica ou de análise. Via de regra os alunos que participam do projeto por longa 

data são alunos com uma escuta e capacidade clínicas realmente excepcionais, conseguindo 

acompanhar muito bem a dinâmica dos casos que estão sob seus cuidados. Mas mesmo com o 

avanço em relação a esses pontos, algo se mantém para manutenção desse tipo de relação na tríade 

paciente, aluno, supervisor. Sabemos que, mesmo entre analistas já formados, é frequente relato 

de supervisões que operam justamente desse modo. O analista “encaminhando” interpretações que 

lhe foram sussurradas pelo supervisor.  

E notamos também que, quando se chega a esse tipo de dinâmica, muitas vezes o caso, que 

até então vinha caminhando bem, começa a perder fôlego, começa a entrar numa certa estagnação, 

inclusive sendo bem frequente que o paciente abandone o tratamento. Do lado do aluno, o 

surgimento do tédio passa a comparecer como afeto, começando a achar que o caso “está chato”, 

e por vezes pedindo para atender outros casos novos, em vez de se debruçar sobre os impasses 

desse que parece inerte. Casos novos que também, depois de algum tempo, seguem o mesmo 

caminho. É possível notar também com colegas já formados e que já iniciaram sua prática clínica, 

esse tipo de estagnação, em que a clínica não chega a se estabelecer pois, de maneira cíclica, de 

tempos em tempos, pacientes que vinham bem no tratamento, de repente, desaparecem, param de 

vir. 

São situações em que não se trata de um excesso de crítica ou temor incidindo sobre o 

aluno, inclusive se sentem bem tranquilos na condução dos casos, apesar de entediados. Tampouco 
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são casos em que há uma má leitura ou entendimento das questões pertinentes à construção dos 

casos. Frequentemente se tratam de casos que já estão em tratamento – e em supervisão – há algum 

tempo, tendo sido possível delinear os elementos principais em torno da demanda e da direção do 

tratamento. Contudo, ainda assim, algo opera para que o aluno não consiga se autorizar a dizer 

algo de si durante o atendimento. Não se coloca em condição de poder fazer uma intervenção, de 

dizer algo ao paciente no momento do atendimento.  

Como entender esse tipo de impasse e como pensar seus manejos possíveis? Retomemos 

nossa citação de Lacan: 

Com efeito, é unicamente pelo equívoco que a interpretação 

opera. É preciso que haja alguma coisa no significante que 

ressoe. (…) Esse dizer, para que ressoe, (…) é preciso que o 

corpo lhe seja sensível. É um fato que ele o é. Porque o corpo 

tem alguns orifícios, dos quais o mais importante é o ouvido, 

porque ele não pode se tapar, se cerrar, se fechar. É por esse 

viés que, no corpo, responde o que chamei de voz. 

 

Temos então que a interpretação comparece como aquilo que se faz apenas por meio de 

um equívoco, equívoco esse que permite que algo no significante possa ressoar, um ressoar que, 

pela voz, é capaz de tocar o sensível do corpo. Se falamos em algo que ressoa pela voz, estamos 

no campo da pulsão invocante e, portanto, algo que se atualiza no discurso e que opera a partir de 

um circuito específico, o circuito de endereçamento: “Para concluir, se um discurso pode ser sem 

fala(s), não pode ser sem voz, nem, o que dá no mesmo, endereçamento” (Vivès, 2018). 

Contudo, não é toda troca de falas que é capaz de estruturar um circuito de endereçamento 

tal, capaz de promover a presença da voz. Para que isso possa operar, estão em jogo alguns 

elementos fundamentais, dentre os quais destacaremos aqui a dimensão de temporalidade 

implicada na abertura que advém quando algo do significante ressoa, produzindo espanto. 

Sobre a temporalidade implicada no circuito de endereçamento, e sua relação com o 

sucesso ou fracasso da introdução da pulsão invocante, podemos resgatar os trabalhos 

experimentais de Colwyn & Trevarthen (2005), ao investigarem as interações do “duo” mãe-bebê. 

Em particular, um dos experimentos conduzidos pelos pesquisadores (Murray & Trevarthen, 

1985), destaca a sutileza e delicadeza dessa interação. Nesse experimento, mãe e bebê são 



AKIMOTO JR., Cláudio K. (2019). Do silenciamento à interpretação: uma experiência de 

supervisão psicanalítica na Universidade. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. São Paulo, novembro de 2019. 

 
 

www.voxinstituto.com.br 
 

colocados em duas salas, separados um do outro, mas com possibilidade de interação por meio de 

um sistema audiovisual, como numa conversa por Skype. Os pesquisadores pedem a mãe que 

interaja com o bebê normalmente. De início, tudo funciona bem, e rapidamente mãe e bebê entram 

num elaborado e harmônico ritmo de brincadeiras e interações. Contudo, sem avisá-los, os 

pesquisadores passam a atrasar a transmissão das imagens, que passam a chegar alguns segundos 

atrasadas para a mãe. Em poucos instantes o bebê passa a demonstrar sinais de grande incomodo 

e a mãe, posteriormente, relata que sentiu grande mal-estar e desconforto diante da comunicação 

fragmentada e sem ritmo. 

Temos nesse experimento algo que nos indica de modo claro, a importância do ritmo e da 

temporalidade nessa precisa interação entre mãe e bebê, de modo que a menor alteração ou 

fragmentação dessa dinâmica de funcionamento do duo interrompe o funcionamento do circuito, 

com impactos para cada um de seus participantes. Essa dinâmica evidencia bem o tipo de condução 

e interação recíprocas que operam no “duo” mãe-bebe, no circuito de endereçamento que se 

estabelece. Como afirmam os autores: “o bebe se mexe e responde de maneira rítmica e musical à 

rica melodia da voz materna, que partilha as características da arte musical” (Trevarthen & Gratier, 

2005). Mais ainda, nota-se que não se trata propriamente de que o recém-nascido possa 

compreender de modo racional as falas pronunciadas pela mãe. Não se trata de uma operação pelo 

saber, mas do potencial presente na musicalidade da voz materna e na temporalidade do circuito 

de endereçamento para fazer ressoar as vocalizações que cativam e atuam como chamado para que 

o bebê possa advir como sujeito. É nessa dinâmica temporal que pode se instituir algo do duo, em 

seu sentido musical, compreendido como duas subjetividades que improvisam juntas, em um 

circuito que, sendo bem sucedido, situa a presença da voz e a abertura para a relação com um 

terceiro. É por meio desse tipo de interação e improviso, que se mostra possível ao duo mãe-bebê 

reinventar lago de inédito e de surpreendente e que, por seu caráter de novidade e alteridade, 

permitirá também ao bebê a abertura ao campo das leis da linguagem e, consequentemente, ao 

campo do desejo.  

Nesse sentido, Vivès nos ensina: “Isso supõe que o ambiente da criança esteja apto não 

apenas a ouvir um grito e a interpretá-lo como demanda, mas também a dar uma resposta singular, 

na qual se lerão surpresa e prazer.”. Ou seja, os experimentos de Colwyn & Trevarthen, acerca das 
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interações do duo mãe-bebe, bem como, a sutil abertura promovida pela improvisação materna nos 

dão notícias do que está em jogo em nossa questão acerca da voz e da interpretação. Não basta 

apenas ser capaz de ouvir algo e interpretar como demanda, é preciso que se possa dar um passo a 

mais, com a abertura de uma resposta singular, que ao mesmo tempo inclui algo de si e introduz 

algo de inédito. Não basta saber ler/decifrar o conjunto de significantes em jogo. É preciso ainda 

poder, a partir disso, realizar uma operação, no interior do circuito de endereçamento da pulsão 

invocante, que permita ao analista, com sua voz, fazer algo ressoar, reenviando ao analisando sua 

fala e “tornar audível o que foi escutado sem saber que tivesse sido dito” (Dias , 2015) 

Como mencionado inicialmente, tal operação envolve a confluência, por um lado, de um 

elemento temporal, o ritmo implicado na interação do duo, e, por outro lado, de um elemento de 

abertura para a possibilidade da novidade e do inédito. Retomemos então nossa questão, sobre o 

telefone-sem-fio, entre paciente-aluno-supervisor: 

Ao embarcar nessa dinâmica, em que o aluno participa de um leva e traz de dizeres, entre 

paciente e supervisor, dentre outras coisas, o que temos é essencialmente um prejuízo ao próprio 

ritmo implicado na interação do “duo” analista-analisante. Lembremos com Safouan (1975), que 

se trata, na terceira dimensão da supervisão, de “agarrar a oportunidade”, o que também traz essa 

ideia de um tempo exato, um momento específico, que deve ser agarrado, aproveitado, para que o 

circuito da pulsão invocante possa operar, para que se possa adentrar o campo da transferência e 

do inconsciente, para que pela voz algo do significante possa ressoar e para que a interpretação 

possa, de fato, atingir seu alvo, tornando audível ao paciente aquilo que havia dito sem o saber. 

Ora, se tentamos submeter o tempo do inconsciente ao tempo da regularidade das 

supervisões (espera-se a supervisão, para discutir o caso e só depois fazer uma intervenção), isso 

certamente trará prejuízos significativos à temporalidade implicada nessa operação. Qualquer 

tentativa de intervenção, sendo fora de tempo/ritmo, comparecerá de modo artificial e forçado e 

verá em muito reduzida a sua potência, principalmente no que toca ao efeito de surpresa e espanto 

que, o equívoco nomeado por Lacan, e que pode ser produzido por uma interpretação, vez que é 

essa dimensão de espanto está intimamente conectada à essa certa especificidade da relação 

temporal em jogo. 
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Lembremos aqui a ideia de que o que está em jogo na interpretação não é propriamente a 

comunicação de um saber ou o revelamento de um saber já dado e que deveria vir a tona, mas sim 

uma escansão temporal, uma hiância, em que algo da ordem de um saber inédito pode advir. Algo 

aí surge como novo, se reinventa, e, nesse sentido, nos aproximamos da operação central em um 

processo de supervisão: a própria possibilidade de transmissão da psicanálise. Sobre o tema da 

reinvenção e da transmissão da psicanálise, Lacan (1979) em seu último ensino: “Tal como penso 

hoje, a psicanálise é intransmissível. É muito desgastante. É muito desgastante o fato de que cada 

analista seja forçado – já que é preciso que ele o seja – a reinventar a psicanálise”. 

Que cada analista precise reinventar a psicanálise, é dizer da necessidade de um ato singular 

e, portanto, que só pode ser autorizado de si mesmo, para uma reinvenção sua, mobilizado por sua 

relação com o inconsciente, com o não-saber e com seu desejo de analista, topando participar do 

“duo” com o analistante, numa improvisação na qual algo da psicanálise surge como espanto, ou 

seja, como se pela primeira vez, acarretando numa interpretação que possa comparecer como 

equívoco e hiância de temporalidade, implicados no enigma do desejo e de sua causação. Com 

Vivès (2018): “trata-se não da transmissão de um saber, da rememoração de um corpus aprendido, 

e sim da comemoração desse instante fora do tempo, após ter feito a experiência do ‘mistério mais 

longínquo que o inconsciente’ (Lacan, 1979)”. 

 

Para concluir… 

À guisa de conclusão, buscamos ao longo do texto indicar algumas das principais questões 

e manejos que pudemos articular a partir de uma experiência possível com alunos de graduação 

em uma Universidade. Iniciamos com o delineamento de questões pertinentes aos impasses 

institucionais vividos na Universidade, seguido da apresentação de nossa proposta de trabalho 

junto aos alunos do IP-USP. Em seguida, abordamos mais diretamente o tema da supervisão, a 

partir de três dimensões enodadas: o encorajamento, o equívoco e a interpretação. Para os dois 

primeiros destacamos os desafios que se apresentam ao supervisor e os manejos possíveis, visando 

a possibilidade de um trabalho em conjunto com os alunos, sustentados pela escuta e pela ética da 

psicanálise, podendo fazer barreira às injunções silenciadoras e paralisantes do super-eu, e 
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possibilitando uma via de transmissão de algo da ordem do inconsciente e de uma nova relação 

com o saber. 

Indo além, avançamos para tentar delinear ainda a importância de um terceiro tempo do 

trabalho de supervisão, que diz respeito ao tema da interpretação. Quando a isso, pudemos destacar 

as dimensões de temporalidade e surpresa envolvidos na interpretação e indicamos como, tal ato 

está na dependência da possibilidade do aluno poder se autorizar a colocar algo de si nesse processo 

de transmissão e reinvenção da psicanálise. 

 Nossa experiência mostra que, se estamos no terreno da transmissão da psicanálise, não 

há garantias. Sabemos que há alunos que conseguem avançar no sentido de se lançar a essa 

temporalidade e “possibilidade de se ouvir com e pelo Outro, possibilidade reiterada e, no entanto, 

não monótona”, a que Alain Didier-Weill atribui o nome de “nota azul” (Didier-Weill, 1997). 

Contudo há ainda outros para quem o tempo do “telefone-sem-fio” parece se estender, sem que 

encontre o timbre que possa fazer com que algo venha a ressoar. O que pode decidir quanto ao 

avanço, ou não, do supervisionando em relação a esse ponto? Se, de fato, se trata de algo da ordem 

de uma autorização que só pode vir de si-mesmo, o que cabe ao supervisor e a alguns outros da 

supervisão, quando se veem diante de um quadro como esse? 

São questões que ficam ainda para nós como perguntas e que, talvez, possam ser alvo de 

debate no curso das Jornadas. Por ora, afirmamos que ainda que a possibilidade dessa autorização 

a realizar esse ato de reinvenção da psicanálise, é algo que se faz só, que só pode ser feito pelo 

aluno, sabemos que isso não se faz sem a possibilidade também de uma separação. Havendo um 

trabalho de condução do dispositivo de supervisão bem sustentado, com o supervisor ciente de que 

seu trabalho não se faz por uma imposição de saber, mas sim pela sustentação de um lugar do qual 

pode operar para que supervisão possa produzir seus efeitos de mudança da posição subjetiva do 

supervisionando, poderemos, ao final recolher os efeitos desse trabalho. Nesse sentido, 

acompanhamos Moretto (2018): “O que ele precisa saber é que é o lugar de onde ele opera que vai 

possibilitar ou não que o trabalho de supervisão produza tais efeitos, ciente que, ao final, e na 

melhor das hipóteses, ele será o resto de uma operação bem-sucedida.” 



AKIMOTO JR., Cláudio K. (2019). Do silenciamento à interpretação: uma experiência de 

supervisão psicanalítica na Universidade. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. São Paulo, novembro de 2019. 

 
 

www.voxinstituto.com.br 
 

Assim, se houver sucesso nessa operação, restará o supervisor apenas como resto deste 

trabalho bem realizado. Ainda que ciente de que não há garantias e de que nem sempre esse efeito 

poderá ser alcançado, cabe ao supervisor a possibilidade de investir nessa aposta, supondo em cada 

um, um sujeito e, no tempo certo, se deixar cair, para que daí um inédito psicanalista possa emergir. 
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