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REFLEXÕES SOBRE A SUPERVISÃO 

Conrado Ramos 

 

PARTE I 

Diante do convite para participar da Jornada de Supervisão aqui no Vox, deparei-

me, novamente, com algo que ao menos uma vez já havia me interrogado: a pouquíssima 

quantidade de material sobre o assunto. Por que será que tão pouco se disse e se escreveu 

sobre a supervisão ou o controle? E por que esta prática, tão importante e necessária à 

formação e ao cotidiano de analistas, recebeu e manteve nomes assim tão superegóicos? 

A hipostasiação de um superver controlador propõe-nos antes um poder clínico 

paranormal do que um lugar ou uma prática de discussão e interrogação do fazer clínico 

psicanalítico. Este hiperolhar que supervê e controla, o panóptico de Jeremy Bentham, 

vigia que nos vê e não vemos que nos vê, é peça central de instituições autoritárias e 

disciplinares. Não é qualquer coisa a manutenção histórica de tais termos – supervisão e 

controle – sem que nos coloquemos a falar deles e do que significam em nossa vida de 

analistas: a supervisão nos toca e nós pouco tocamos nela (resguardadas, aqui, as relações 

pulsionais entre o olhar e o tocar). Destaco ainda, sobre isso, o que pode haver de recalque 

o fato de eu não ter encontrado o único texto sobre o assunto que lembrei possuir. 

A escassez de material teórico sobre supervisão, se por um lado nos põe a trabalhar 

para buscar coordenadas simbólicas ao assunto, por outro lado nos dá toda liberdade para 

abordá-lo. Por conta disso – da falta de material e da liberdade para abordar o tema – 

preservei a prática de justaposição de reflexões sobre minha experiência (de supervisor e 

supervisionando). Prefiro com isso deixar que algo constele sobre a prática de supervisão 

enquanto objeto do que tentar enredá-lo em vestes teóricas mais rígidas neste primeiro 

momento. É possível que, com esta forma, eu contribua pouco, mas talvez consiga dar 

voz a experiências que sejam comuns e, a partir daí, levantarmos juntos questões novas 

para avançarmos neste debate.  

 

I 
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Uma supervisão clínica pressupõe o encontro entre dois analistas ou o encontro 

entre professor e aluno? Se um analista se sustenta, entre outras coisas, na aposta de que 

em seu candidato a uma análise há um sujeito, um supervisor, por sua vez, se sustenta na 

aposta de que, diante dele, há algo de analista – ou, ao menos, algo de analítico no que 

lhe será transmitido.  Esta aposta se sustenta no fato de que um supervisor talvez não 

tenha, do ponto de vista lógico, elementos suficientes para negar, em todos os mundos 

possíveis, que diante dele não há um analista. Porém, ele não pode também afirmar que 

ali há um analista sem cair no risco da idealização do desejo que sustenta aquele lugar. 

Sua aposta ética e lógica, portanto, é paracompleta e suspensiva: não pode ser afirmado 

verdadeiramente que há analista, nem sua proposição contraditória, que não há analista. 

Que haja algo do analista ali é possível, mas não necessário.1 

Caso abra mão desta posição, o supervisor se torna mestre, o que pode significar 

a negação de algo do analista no outro. 

Com isto estou, já de início, considerando que a supervisão seja um lugar para 

forçarmos que algo do real da clínica venha a um dizer, ou seja, um espaço em que aquilo 

que escapa à escuta ou não caiba na palavra possa ser traduzido por algum esforço de 

formalização. Uma atenção especial, portanto, deve caber à mostração clínica, entendida 

como fenômeno clínico que se pode localizar para além da narrativa do caso e das sessões 

de análise. 

Numa mostração clínica busco aquilo que do caso se configura pelo silêncio, mas 

que aparece num ato falho do supervisionando, nos seus afetos, na sua descrição das 

dificuldades do caso e/ou de sua condução. O que por essa via se mostra muitas vezes 

tem algo a dizer sobre os impasses e paralisações de um caso. 

 

II 

A relação entre autorização e autoridade numa supervisão precisa ser dialetizada. 

De um lado, a transferência pressupõe que o supervisionando autorize saber ao 

supervisor, mas poderá fazer dele um mestre se abrir mão de sua própria autorização como 

analista.  

 

                                                           
1 Agradeço Ana Paula Gianesi por essa articulação entre a ética do supervisor e a paracompletude de sua 

posição diante da condição de analista do supervisionando. 
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De outro modo, fazer do supervisor uma autoridade pode ser um meio também de 

transformar o lugar da supervisão numa cena de solicitação de reconhecimento de 

autorização ao Outro: “diga-me, supervisor, se sou analista ou não”. Aliás, não é difícil 

encontrarmos histórias de supervisores que se colocam de autoridade para dizer quem já 

é e quem ainda não é analista, fazendo deste lugar - quando acreditam nele - a encarnação 

da garantia dentro de uma comunidade. 

Fenômeno também interessante no âmbito da autorização são os supervisionandos 

hiper-autorizados, isto é, que buscam a supervisão para nutrir narcisismos de um eu 

colado à imagem não furada dO Analista. Notemos que, seja nos casos de demanda de 

autorização ou naqueles de hiper-autorização, cumpre ao supervisor saber manejá-los, 

deslocando-se da condição de mestre, no primeiro caso, e de cúmplice, no segundo. 

Por outro lado, porém, o supervisor que não se dispõe ao reconhecimento da 

autorização de si mesmo por parte de seu supervisionando, isto é, que não aposta que 

pode estar diante de um analista, poderá estar deslocando sua condição de autoridade 

consentida para a de autoritário, pervertendo a suposição de saber ao oferecer-se como 

encarnação do saber. 

Caber-nos-ia pesquisar mais as relações da supervisão com as patologias da 

autorização, algo ainda pouco trabalhado na psicanálise. Chego a pensar que há tão pouco 

material disponível sobre a teoria e a prática da supervisão por ser ela o lugar em que, 

secretamente, muito do que se diz inapropriado em termos da posição de um analista - as 

patologias da autorização, as inflações narcísicas, os acordos de poder, os pactos 

institucionais, os ajustamentos neuróticos de dominação - costumam aparecer. Como uma 

espécie de caixa preta das mostrações clínicas, a supervisão, enquanto lugar dentro da 

psicanálise, precisa ser protegida com o silêncio e a cumplicidade do confessionário. Não 

à toa tenham-se-lhe mantido os nomes de supervisão e controle. 

Por outro lado, as dificuldades próprias à formalização e teorização da supervisão 

clínica em psicanálise também se deve ao fato dela ser lugar em que os problemas cruciais 

do tratamento psicanalítico se atualizam cotidianamente. A escuta atenta daquilo que se 

repete em diferentes supervisões como questões analíticas move-nos a pensar nas 

transformações históricas da subjetividade e do laço social, nos novos impasses do 

tratamento psicanalítico, bem como nos problemas atuais da formação de psicanalistas. 
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III 

O trabalho de supervisão implica, por parte do supervisionando, saber fazer-se 

passador do caso, a partir de sua leitura dos desdobramentos do mesmo em função de suas 

hipóteses e intervenções clínicas; por parte do supervisor, é importante que possa, no 

material apresentado, ler o que se constela enquanto estrutura que se repete 

mimeticamente, isto é, buscar recursos teóricos para extrair do material aquilo que insiste 

por meios que, muitas vezes, ultrapassam a palavra, como atuações e configurações de 

lugares e relações. Mas, neste caso, importa ver de que modo o analista se faz presente 

nesta estrutura, de que modo foi fagocitado por ela por meio da transferência e dos 

sintomas do analisante deste analista. Muito dos pontos cegos, dos impasses e das 

questões levantadas pelos analistas em supervisão encontram respostas ou indícios delas 

no constelar desta estrutura, momento em que o analista se localiza nela e compreende a 

força mimética daquele caso, podendo mudar sua estratégia e posição para que algo no 

tratamento force o movimento dos lugares e relações engessados. 

Mas, além da condição passadora de um caso, o que entra em ato numa supervisão 

é também a mostração de duas clínicas, pois é isto que faz quem se dispõe a contar um 

caso e também quem aceita discuti-lo, autorizado pela transferência. Daí a importância, 

novamente, que uma supervisão pressuponha o encontro possível, embora não necessário, 

entre dois analistas, para que possa ser, em ato, o exercício clínico de leitura de um fazer 

também clínico. Por ser um ato de mostração - quando isso se faz possível e presente - 

uma supervisão é lugar em que os parceiros deste laço se escutam e formalizam o que 

fazem, trocando e interrogando suas experiências clínicas. Um lugar em que o exercício 

de formalização da clínica encontra, talvez, seu habitat natural. 

Todos nós já exercitamos a leitura clínica relendo os casos de Freud a partir de 

nossa clínica. Ao fazermos isso tomamos Freud como um analista e seus casos como 

análises em andamento. Não nos colocamos como mestres do Freud e não interrogamos 

se Freud está se autorizando ou não um analista. Em que pese o fato de não haver, da 

parte de Freud, uma transferência específica e nominal conosco, sua posição interrogativa 

do próprio fazer clínico quando escreveu seus casos e o fato de haver ali um 

endereçamento a alguém que saberá lê-lo pode equivaler à posição de um  
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supervisionando. Podemos até dizer que Freud é o analista mais supervisionado da 

história, aquele que teve o maior número de supervisores.  

Em que medida estes lugares que fazemos surgir na leitura dos casos freudianos - 

lugar de quem mostra a clínica e de quem se dispõe a ler clinicamente -, no encontro entre 

dois possíveis analistas e clínicas, não deveriam ser paradigmáticos da supervisão? 

Há, na tarefa da supervisão, por parte de ambos, o trabalho quase que matemático 

do clínico que implica em analisar os fatores da análise em questão e extrair a matriz 

lógica da mesma a partir dos vários recursos que dispomos (relações transferenciais, 

relações fantasmáticas com o Outro, repetições, novelas edípicas, diagnóstico estrutural 

e fenomenologia de tipo clínico, movimentos pulsionais, formações inconscientes, 

lugares e regimes de gozo, posições desejantes, invenções e deslocamentos objetais, 

condensações significantes, mapeamento nodal e topológico, estruturação discursiva com 

seus giros, extração matêmica etc). Mas se esse trabalho é o do analista em seu cotidiano, 

na supervisão se acrescenta a ele a tarefa da tradução clínica, o esforço de transmissão de 

uma leitura e de uma questão clínicas, tradução nem sempre necessária na solidão diária 

do analista que recolhe sua experiência em seu próprio idioma.  

É no trabalho de tradução, mais do que no de análise de fatores e organização 

lógica do material, que localizo as dificuldades da tarefa dos parceiros numa supervisão. 

Trabalho de tradução no qual a mostração de uma clínica, isto é, a transmissão do real 

que ela tenta abordar, pode ser bem ou mal sucedida. 

O trabalho de organizar e transmitir um caso em supervisão, não poucas vezes, já 

permite ao supervisionando uma distância em relação ao seu fazer. Distância esta da qual 

já extrai o que num primeiro momento não estava legível para si mesmo. Assim, o esforço 

de transmissão e endereçamento ao Outro confere àquele que conta um caso um 

deslocamento, um reposicionamento em relação ao lugar que ocupa no caso em questão 

e que, por alguma razão, perdeu suas coordenadas. 

Quando se endereça a uma supervisão um analista se pergunta muitas vezes: em 

que lugar estou neste caso? Por que parei de ouvi-lo/lê-lo? 

Este é o ponto cego que um supervisor busca localizar como um leitor que se põe 

de fora, na forma lógica do paradoxo de Russell, por se fazer de um olhar que, ao ser 

chamado a compor a cena, dela se subtrai (aliás, supondo, inclusive, que algo do analista  
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que tem diante de si falhou neste processo de entrar na cena do analisante para vê-la de 

fora). 

Em síntese, coloco agora a coisa nestes termos: se o analista não entra na cena do 

analisante, não pode ver; se entra e não se desloca para ver de fora, fica cego e busca 

supervisão para “terceirizar” o deslocamento. Se a supervisão puder retificar o 

deslocamento deste olhar, a topologia kleiniana necessária para o manejo da transferência 

foi reestabelecida, mas se o supervisor também não puder se deslocar, então ficarão todos 

presos na esfera cega do caso em questão. Agradeço, ainda, a contribuição de Ana Paula 

Gianesi que propôs chamar de paravisão, no sentido de uma  visão ao lado, ao lugar 

paraconsistente que o supervisor ocupa neste processo de entrar para ver de fora. 

A supervisão é o forçamento do moebiano no que, por algum motivo, se fez esfera. 

(Lembremos que, do seminário 9 ao 12 Lacan retifica a relação Sujeito-Outro entre dois 

toros para a garrafa de Klein como forma de pensar a transferência de modo a incluir o 

ponto de reversão, não especularizável, entre demanda e desejo.)  

(Por este ensaio de teorização mínima conviria chamar a supervisão de extravisão 

– ou, mais precisamente, extraescuta – uma vez que, topologicamente, a supervisão nos 

remeteria antes a esferas concêntricas do que ao cross-cap ou à garrafa de Klein.)  

 

IV 

A supervisão é o lugar propício para o estranhamento da clínica. Momento em que 

se pode dela tomar a distância necessária para retirá-la de seus vícios, naturalizações e 

acomodações. Estranhar a clínica como quem pergunta por suas relações com a ética e a 

verdade é momento fundamental para o desassossego do psicanalista que não se deixa 

mergulhar no conforto do automatismo técnico irrefletido, no pragmatismo que sobrepõe 

a lógica administrativa da eficiência à prova ética da verdade. Uma clínica que não mais 

se estranha é uma clínica que perdeu o real e que, por decorrência, deixa de ser 

psicanalítica. 

Por se tratar de modos de aproximação do real do inconsciente, não pode haver 

duas clínicas iguais. A contingência faz parte da emergência do real tanto quanto das 

formas singulares de acolhê-lo. Por mais que utilizemos dos mesmos princípios  
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teóricos, linguagens técnicas e instrumentos artificiais de leitura, o savoir-y-faire da 

clínica é necessariamente atravessado pelos particulares da história, da formação e da 

análise de cada um. Negá-los equivaleria a dar à psicanálise o estatuto técnico-

administrativo dos manuais que negam o real presente na dignidade de todo ato 

verdadeiro e o sujeito novo que dele surge. 

Não é incomum que se procure a supervisão em busca do fazer certo, pensado sob 

um viés mais dogmático do que técnico. Outro momento é aquele em que se pode usufruir 

da supervisão como um deparar-se com o fazer próprio - orientado eticamente. Entre um 

momento e outro se observa a queda da crença numa clínica absoluta, idealizada, muitas 

vezes até sustentada por analistas que usam da transmissão para o exercício do gozo do 

mestre ou do gozo universitário, quando tomam religiosamente o ensino de Freud e 

Lacan. 

O supervisor é livre quando se permite romper com a clínica absoluta. Algo que 

ele pode transmitir em suas supervisões. 

 

V 

Neste encontro entre dois supostos analistas numa supervisão, pode-se extrair, do 

material apresentado por um deles enquanto caso clínico, um saber. Um saber que, de 

modo surpreendente, muitas vezes, ali se esconde e dali se apresenta como o real da 

clínica que se põe a falar. 

É importante que não confundamos este saber do material com o saber lê-lo de 

um analista, pois, o saber ler de um analista é construído em seu percurso analítico, sua 

análise, sua formação; enquanto que o saber lido, aquele contido no material, é um saber 

que pertence ao objeto. Saber inconsciente, afinal. Quando o saber ler, enquanto saber 

teórico, sobrepõe-se ao saber enquanto objeto a ser lido, passamos da supervisão clínica 

à pedagógica, entendendo com isso que o real ali em jogo segue sem ser tocado e o ponto 

cego do caso fica preenchido pela capa impostora ou equivocada do conhecimento.  

A supervisão é também um lugar privilegiado para se colocar e discutir sobre os 

limites da psicanálise e a angústia do analista. Se é importante que numa análise o analista 

não apareça como barrado, para que faça surgir as metamorfoses do desejo do lado do 

Outro, na supervisão, ao contrário, ele pode colocar suas dificuldades como analista, não 

sem ser atravessado pelas suas metamorfoses. O objetivo aqui é buscar de que modo estas  



 
RAMOS, Conrado: Reflexões sobre a Supervisão. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa 
em Psicanálise. Texto apresentado na “Jornada sobre Supervisão”, em 26/10/2019. 

www.voxinstituto.com.br 8 

 

dificuldades se articulam com o andamento de um caso ou de uma clínica. E, de tabela, 

fazer emergirem questões que possam ser levadas à análise do analista. Não raro 

encontramos uma curiosa parceria entre supervisor e analista de um analista. Por isso, 

como analista, fico especialmente atento quando um analisante vem falar de algo que 

surgiu em sua supervisão. 

Além disso, talvez seja importante observar que, ao praticarmos a interrogação 

das nossas dificuldades clínicas, evitamos a angústia e/ou a inflação narcísica decorrentes 

do acreditarmos sermos uma espécie de objeto para nossos analisantes. Colocar-se como 

sujeito na própria análise e/ou numa supervisão é um recurso para o descolamento do 

objeto resto que a prática e o cotidiano analíticos nos apresentam como risco. (Aliás, 

penso que a transmissão também cumpre aí um papel, quando nela sabemos nos colocar 

como analisantes). 

Muitas vezes afetado pela estrutura do inconsciente de um analisante, um analista 

pode mimetizá-la em seus sentimentos e estranhamentos. Interrogá-los em supervisão 

pode ser interessante como material para pensar o caso. 

No trabalho em supervisão, dois supostos analistas cutucam, desdobram, 

interrogam, remexem um material clínico para forçar o que ele tem de real a falar, para 

que seus elementos miméticos possam constelar algo de sua estrutura. Aí, então, questões 

como estratégia, táticas, lugares transferenciais, direção, obstáculos etc, possam ser 

pensados. Um momento inicial de escuta e leitura do que se apresenta é necessário. Esta 

leitura, porém, não se faz sem os recursos teóricos e a experiência de ambos. 

Num encontro de supervisão, é interessante notar como um ato falho do 

supervisionando durante a apresentação de um caso, tem função organizadora do próprio 

caso. Geralmente, ao acontecer um ato falho, busco ouvir o caso apresentado a partir do 

que se ofereceu inconsciente no endereçamento do mesmo. Muitas vezes as questões que 

o caso levanta são respondidas pela formação do inconsciente do supervisionando. 

Também vale atentar para a forma com que o caso é apresentado e que emoções 

suscitam nos parceiros ali dispostos, pois, não raro, atualizam lugares e laços convocados 

pelo próprio caso. 

 

VI 
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Há analistas iniciantes que buscam na supervisão alguém que coloque sua clínica 

nos trilhos. Eles levam algum tempo para entender que a supervisão só lhes pode mostrar 

estrelas. Reconhecer estrelas e orientar-se por elas é o que ensina uma supervisão. É  

preciso, em psicanálise, fazer o luto dos trilhos para trilhar caminhos próprios, aqueles 

que permitam mapear um estilo. 

Para que uma supervisão aconteça é necessário deixar cair a super visão, deixar 

cair os olhos para ouvir o que se esconde nos pontos cegos. 

 

PARTE II 

Numa varredura rápida da obra do Lacan, e portanto sem a pretensão de ser 

um tesauro sobre o assunto, localizei 18 páginas nas quais há alguma referência à 

supervisão. Poucas delas tomando a supervisão especificamente como objeto. 

Encontram-se nos seguintes lugares: Seminário 2, p. 115 (edição de 1885); Seminário 9, 

aula de 20/12/61, Seminário 10,  p. 26 (edição de 2005); Escritos, pp. 254, 280 (Função 

e campo), 376 (Introdução ao comentário de Jean Hyppolite), 616 (A direção do 

tratamento) (edição de 1998); Outros Escritos, pp. 151, 168 (Discurso de Roma), 177 (A 

psicanálise verdadeira, e a falsa), 236-7, 241 (Ato de fundação), 266, 271, 274, 277 

(Discurso na Escola Freudiana de Paris), 309 (Alocução sobre o ensino) (edição de 

2003). 

Menciono a seguir as passagens que achei mais interessantes para tentarmos 

extrair elementos para uma teorização ou formalização da supervisão. 

No Discurso de Roma, de 1953, temos o seguinte: 

 

[...] se a intermediação da fala não fosse essencial à estrutura analítica, a 

supervisão de uma análise por um analista que só tem dela o relato verbal seria 

estritamente impensável, ao passo que é uma das formas mais claras e mais 

fecundas da relação analítica (cf. o relatório). (LACAN, J. 2003 [1953], p. 

151).  

 

O relato verbal de uma análise é tudo o que se pode apresentar numa supervisão.  

Entendo com isso, por um lado, que não se trata de buscar confirmações na 

realidade, documentos comprobatórios, narrativas sem lacunas ou qualquer outro recurso 

midiático que viesse a contribuir com a fidelidade do material. Uma análise é um relato  
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verbal endereçado a um analista e a supervisão o relato verbal de uma análise endereçado 

a um analista. 

Mas entendo também a importância de dar ao relato verbal o lugar que ele tem na 

psicanálise, isto é, o ato da enunciação e o que da linguagem pode se extrair a partir da 

lógica, da homofonia, da gramática, bem como do campo transferencial que ela atualiza. 

Estes entendimentos, quero crer, estão pautados no referido relatório mencionado 

no final da citação, qual seja o Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, 

também de 1953, no qual encontramos o seguinte trecho, mais longo: 

 

Por isso é que nada extraviaria mais o psicanalista do que procurar guiar-se por 

um pretenso contato experimentado com a realidade do sujeito. [...] 

Contudo, os jovens analistas que se deixarem levar pelo que esse recurso 

implica de dons impenetráveis não encontrarão nada melhor para retroceder do 

que referir-se ao sucesso das próprias supervisões [contrôles] a que se 

submetem. Do ponto de vista do contato com o real, a possibilidade mesma 

dessas supervisões se tornaria um problema. Muito pelo contrário, o supervisor 

manifesta nelas uma segunda visão, convivia dizer, que, para ele, torna a 

experiência ao menos tão instrutiva quanto para o supervisionando. E isso, 

quase que sobretudo por este último exibir menos esses dons, que alguns os 

tomam por ainda mais incomunicáveis, fazendo de seus segredos técnicos um 

embaraço maior. 

A razão desse enigma é que o supervisionando desempenha ali o papel de filtro, 

ou então de refrator do discurso do sujeito, e assim, apresenta-se inteiramente 

pronta ao supervisor uma estereografia que já destaca os três ou quatro 

registros em que ele pode ler a divisão constituída por esse discurso. 

Se o supervisionando pudesse ser posto pelo supervisor numa posição 

subjetiva diferente da aplicada pelo sinistro termo contrôle (vantajosamente 

substituído, mas apenas na língua inglesa, por supervision), o melhor fruto que 

extrairia desse exercício seria aprender a se manter, ele mesmo, na posição de 

subjetividade secundária em que a situação coloca imediatamente o supervisor. 

(LACAN, J. 1998 [1953], p. 254) 

Interessante notar que Lacan dá ao supervisor o lugar de uma segunda visão –  ao 

que colocaríamos mais precisamente: uma paravisão – enquanto o supervisionando 

desempenha o papel de filtro, ao que associei a função de passador. Referindo-se à 

estereografia Lacan já aqui sugere a planificação topológica da clínica psicanalítica. A  
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tradução que o supervisionando permite é equivalente à redução bidimensional de um 

objeto tridimensional, abrindo novas possibilidades de leitura. 

Além disso, a sugestão de que o próprio supervisor se mantenha na relação como 

uma subjetividade secundária, para melhor atingir a via autêntica do que é pretendido pela 

atenção flutuante, nos faz pensar que não é como mestre ou como garantia de saber que 

ele está ali, mas como alguém que se dispõe subjetivamente a ser afetado por aquele 

discurso para dele extrair o que nele se constelar. É possível questionar se esta indicação 

não coloca ao supervisor, de um modo mais contemporâneo, que ele se permita entrar 

como não-todo neste laço, ao invés do lugar todo do controlador ou de quem supervê. 

Como não-todo, aqui, refiro-me à possibilidade de leitura paracompleta do discurso, na 

qual o valor de indeterminação possa ter lugar entre o verdadeiro e o falso, leitura na qual 

a suspensão do sentido, necessária à atenção flutuante, seja respeitada. 

Dois anos mais tarde, na aula de 19 de janeiro de 1955, Lacan novamente dá dicas 

sobre a posição de suspensão paracompleta ao dizer: 

 

Bem sei que o espírito é sempre fecundo em maneiras de compreender. Digo 

isto frequentemente às pessoas que dou supervisão - cuidem principalmente de 

não compreender o doente, não há nada como isso que os possa pôr a perder. 

O doente diz uma coisa que não tem pé nem cabeça, e, ao relatá-la, dizem-me 

— Pois bem, entendi que ele queria dizer isso. Quer dizer que, em nome da 

inteligência, há mera e simplesmente elisão daquilo que deve deter-nos, e que 

não é incompreensão e que não é compreensível. (LACAN, J. 1985 [1954-55], 

p. 115) 

 

Notemos que a não compreensão não está aí como equivalente à ignorância. Penso 

que a não compreensão deva ser tomada pela via da suspensão do pré-saber ou de um 

tudo saber ao qual encaixar um caso, mas também pode ser tomada por uma não redução 

prévia ao juízo binário (V ou F) ao qual muitas vezes os supervisionandos, em especial 

os iniciantes ou mais angustiados, convocam o supervisor com a pergunta direta ou 

indireta: “o que estou fazendo está certo ou errado?”; diante do que o supervisor pode 

responder de modo a introduzir um terceiro valor: “continue ouvindo seu paciente”. 

Também na aula de 21 de novembro de 1962 leio Lacan retomando isto que estou 

nomeando de lógica paracompleta, mas agora comparando-a à instabilidade do ensino da 

psicanálise: 
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O que é ensinar, quando se trata justamente de ensinar o que há por ensinar não 

apenas a quem não sabe, mas a quem não pode saber? E convém admitir que, 

até certo ponto, todos aqui estamos no mesmo barco, dado aquilo de que se 

trata. Observem bem a que incita, se assim posso me expressar, a situação de 

instabilidade. Se não houvesse essa instabilidade, um ensino analítico, este 

próprio Seminário, poderia ser concebido no prolongamento do que acontece, 

por exemplo, numa supervisão na qual o que vocês soubessem é que seria 

trazido, e eu interviria apenas para oferecer o análogo da interpretação, ou seja, 

o acréscimo mediante o qual surge algo que dá sentido ao que vocês acreditam 

saber, e revela num lampejo o que é possível apreender além dos limites do 

saber. (LACAN, J. 2005 [1962-63], p. 26) 

 

Observem que se trata não de confirmar ou negar um saber, mas de apreender o 

que está além de seus limites. Um saber que não faça todo e que se deixe suspender em 

seus limites. 

Comparemos com o que disse Benjamin e Adorno. 

Primeiro a maneira de Benjamin pensar o tratado que, em certa medida, tornou-se 

a sua maneira de fazer filosofia: 

 

A representação como caminho não direto: é esse o caráter metodológico do 

tratado. A sua primeira característica é a renúncia ao percurso ininterrupto da 

intenção. O pensamento volta continuamente ao princípio, regressa com 

minúcia à própria coisa. Este infatigável movimento de respiração é o modo 

de ser específico da contemplação. De fato, seguindo, na observação de um 

único objeto, os seus vários níveis de sentido, ela recebe daí, quer o impulso 

para um arranque constantemente renovado, quer a justificação para a 

intermitência do seu ritmo. E não receia perder o ímpeto, tal como um mosaico 

não perde a sua majestade pelo fato de ser caprichosamente fragmentado. 

Ambos se compõem de elementos singulares e diferentes; nada poderia 

transmitir com mais veemência o impacto transcendente, quer da imagem 

sagrada, quer da verdade. O valor dos fragmentos de pensamento é tanto mais 

decisivo quanto menos imediata é a sua relação com a concepção de fundo, e 

desse valor depende o fulgor da representação, na mesma medida em que o do 

mosaico depende da qualidade da pasta de vidro. A relação entre a elaboração 

micrológica e a escala do todo, de um ponto de vista plástico e mental, 

demonstra que o conteúdo de verdade (Wahreitsgehalt) se deixa apreender  
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apenas através da mais exata descida ao nível dos pormenores de um conteúdo 

material (Sachgehalt). (BENJAMIN, W. 2016 [1925], p. 16-7) 

 

E agora, o Adorno da Dialética negativa: 

 

O conhecimento do objeto em sua constelação é o conhecimento do processo 

que ele acumula em si. Enquanto constelação, o pensamento teórico 

circunscreve o conceito que ele gostaria de abrir, esperando que ele salte, mais 

ou menos como os cadeados de cofres-fortes bem guardados: não apenas por 

meio de uma única chave ou de um único número, mas de uma combinação 

numérica. (ADORNO, 2009 [1967], pp. 142) 

 

Para terminar, um trecho da nota anexa de 1971, do Ato de fundação (de 1964): 

 

É constante que a psicanálise tenha efeitos sobre toda e qualquer prática do 

sujeito que nela se engaja. Quando essa prática provém, por pouco que seja, de 

efeitos psicanalíticos, ele se descobre a gerá-los no lugar em que se espera que 

os reconheça. 

Como não ver que a supervisão se impõe desde o momento desses efeitos, 

antes de mais nada para proteger aquele que aí comparece na posição de 

paciente? (LACAN, J. 2003 [1964/71],  p. 241) 

 

É importante que os analistas praticantes possam distinguir os efeitos de sua 

análise daqueles das análises que conduzem, o que implica reconhecer os segundos. Há 

aqui a ideia de proteger um analisante dos efeitos da análise de seu analista, algo que dá 

ao supervisor um lugar também de filtro entre análises. 

Há um analista que escuta um analisante que é um analista que escuta outro 

analisante e há o supervisor que escuta uma análise. Ao menos três escutas. Quantas 

escutas são necessárias para que algo do real se circunscreva? De quantas escutas  

 

precisamos para fazer algo do real dizer para além dos limites do saber? É este escutar a 

escuta que caracteriza a supervisão como aquilo que força a constelação de algo do real 

do fazer analítico. Um mosaico de escutas que possa funcionar como uma combinação 

numérica capaz de forçar alguma abertura para aquilo que se furta ao dizer, que escapa à  
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identidade do conceito e que se mantém como saber enigmático. Novamente 

parafraseando Benjamin (2016 [1925], p. 19), que a verdade da supervisão não seja o 

desvelamento que destrói o enigma, mas antes uma revelação que lhe faz justiça: a 

dignidade real de sua condição paracompleta. 
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