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 Este trabalho é elaborado a partir de algumas reflexões sobre a inserção 

da psicanálise na universidade em interface com a questão de sua transmissão 

e a formação do analista. Os questionamentos que fomentaram este trabalho 

partem das discussões nos grupos de estudos do Toro de Psicanálise sobre a 

questão da formação, tema que nos dedicamos a estudar durante o ano de 2015. 

De antemão, parece ser importante sublinhar que o saber psicanalítico situa-se 

no âmbito do sujeito, um saber singular, único, individual, elaborado por cada um 

que percorre sua trilha no decorrer de uma análise. Já o saber científico trata 

daquilo que é universal, geral, comum a todos, muitas vezes atestado e 

reconhecido pelo prisma positivista como garantia da verdade.  

 Algumas indagações fizeram-se presentes a partir do trabalho de 

supervisão de estágio curricular, desenvolvido em um Centro de Psicologia 

Aplicada, referenciado como clínica-escola do curso de graduação em 

Psicologia. Neste sentido, na interface entre psicanálise e universidade, 

levantam-se questões pertinentes à condução de processos clínicos, baseados 

na perspectiva psicanalítica, no ambiente acadêmico. Surge então a pergunta 

sobre qual o lugar da clínica na universidade, baseada na reflexão acerca da 

prática de estágio curricular no âmbito da graduação em Psicologia.  

 É certo que a psicanálise opera segundo uma ética própria em sua prática 

clínica e na formação de analistas. Qual seria então a relação entre psicanálise 

e universidade? Qual a possibilidade de operar no contexto acadêmico a partir 

de uma ética que é própria à psicanálise? Como pensar uma prática clínica de 

estágio com referencial psicanalítico em conjunto com as atividades formativas 

exigidas para conclusão da graduação? De que modo pode-se discutir sobre 
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esta relação psicanálise e universidade? Essas interrogações conduzem a 

elaboração deste trabalho. 

 A relação entre a psicanálise e universidade é tratada por Freud 

(1919/1996) no texto Sobre o ensino da psicanálise nas universidades, em que 

aborda sobre a inserção da psicanálise na grade curricular de um curso de 

graduação de nível superior. Para ele, a psicanálise tem muito a contribuir na 

instituição universitária. Cito Freud: “Para resumir, pode-se afirmar que a 

universidade só teria a ganhar com a inclusão, em seu currículo, do ensino da 

psicanálise” (FREUD, 1919/1996, p. 189). 

 Freud (1919/1996) escreve que, para um psicanalista, a inserção da 

psicanálise no âmbito acadêmico parece ser bem interessante, apesar de o 

mesmo não prescindir da universidade para sua formação psicanalítica. Para 

tanto, o que se constitui necessário é uma literatura especializada e a 

participação em atividades no âmbito da psicanálise, geralmente fomentada 

pelas instituições e associações psicanalíticas. Quanto à experiência clínica, 

esta tem como base a própria análise pessoal, assim como também a supervisão 

com algum psicanalista experiente (FREUD, 1919/1996). No texto A questão da 

análise leiga Freud (1926/1996) sustenta que a condição para a prática clínica 

da psicanálise é a experiência de análise. Atribui-se à formação psicanalítica o 

tripé essencial: a análise pessoal, a supervisão clínica e o estudo teórico. 

 Deste modo, a psicanálise e sua práxis, se situa em um outro lugar, 

diferente do saber instituído e do saber cumulativo ocupado pela universidade, 

que resulta na conclusão de curso e consequente obtenção de título de 

graduação, conferindo ao sujeito um documento que atesta sua formação 

acadêmica.  

 Com relação a essas diferenças na relação ao saber, a psicanálise pode 

ser situada a partir das particularidades de seus efeitos marcadamente 

pronunciados na prática clínica do estágio supervisionado. No entanto, parece 

ser relevante contextualizar que a prática clínica se apresenta como uma 

exigência curricular para conclusão do curso. Assim, a prática de estágio deve 

seguir rigorosamente a burocracia avaliativa em que o aluno tem a 

obrigatoriedade com relação a frequência às supervisões, e também será 
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atribuído um conceito para fins de aprovação ou não na disciplina. Neste sentido, 

esta prática corre o “[...] risco de submergir na lógica de formação acadêmica, 

independentemente do modo como atue o supervisor” (DARRIBA; PINHEIRO, 

2010, p. 46).  

 A práxis psicanalítica se situa em sua diferença da universitária, onde a 

possibilidade da clínica psicanalítica se efetivar como um campo de transmissão 

é permeada pelos efeitos da experiência clínica de estágio sobre os alunos. 

Sobre estes efeitos alguns elementos norteadores compõem essa discussão: a 

transferência, a supervisão como lugar de articulação teórico-clínica e a 

relevância da escuta dos casos atendidos, e também dos relatos das 

experiências clínicas dos colegas de curso. 

 A chegada dos alunos à clínica, incluindo aqueles que escolhem a 

psicanálise como referencial teórico, prescinde de um percurso de análise 

pessoal. Vale salientar que é da posição de estudante que se chega à clínica, e 

não de analisante. Isto já traça uma diferença um tanto particular. Contudo, é na 

experiência singular do sujeito que se pode pensar em uma transmissão da 

psicanálise, e não a partir de um ensino formal (FREUD, 1919/1996).  

 A este respeito, os efeitos da experiência psicanalítica sobre os alunos 

parece demonstrar o lugar da clínica psicanalítica na universidade. No texto As 

cinco lições de psicanálise Freud (1910/1996) adverte que não se aprenderá 

sobre o método psicanalítico de investigação ou sobre o método de tratamento 

clínico apenas ouvindo as conferências. Deste modo, a experiência clínica de 

fato constitui um pilar básico para contextualizar um terreno próprio da 

psicanálise, que situa-se muito além de um aprendizado sobre técnicas e modos 

de abordar o sujeito. Contudo, não deve-se deixar de lado a importância do 

contato com os textos psicanalíticos que conferem a base para a articulação 

teórico-clínica possível no âmbito do estágio supervisionado. 

 É importante assinalar que não é o acúmulo de experiência, ou seja, o 

exercício do aluno em determinada prática que atesta uma precisão e validade 

com relação ao aprendizado. A prática de estágio na clínica-escola diz respeito 

a um tempo e a um espaço criados na instituição de ensino para propiciar uma 
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formação que leve em conta a construção do saber naquilo que há de particular 

em cada caso clínico.  

 O aluno depara-se com a questão de que a prática clínica de estágio não 

é um lugar para o aprendizado de um maior número possível de técnicas e 

modalidades de interpretação, mas sim um espaço para criar novas 

possibilidades de construção do caso e manejo clínico, articuladas ao corpo 

teórico.  

 Neste momento, destaca-se o papel desempenhado pela supervisão 

clínica, como lugar de uma possível transmissão da psicanálise no contexto 

universitário. Como um dos pilares para a formação em psicanálise, a supervisão 

é um dos elementos fundamentais neste terreno em que se insere na academia. 

Seria a supervisão clínica um espaço que possibilita a transmissão da 

psicanálise na universidade? 

 A supervisão caracteriza-se pela abertura de um espaço em que a prática 

da escuta possibilite a construção do pensamento clínico. Assim, a clínica 

apresenta-se como um lugar de suposição de saber e não de sua exposição, 

como se constitui no ensino formal universitário. No entanto, a transmissão só 

pode ser situada se constituída a partir do percurso de análise pessoal de cada 

um, o que deve ser tomado como o pilar. 

 O fato de que exista a prática em uma clínica-escola em que o 

atendimento se faz acompanhado da supervisão não nos garante a construção 

de um saber que se desloca a partir da experiência e da articulação teórico-

clínica. Não há garantias de que a relação com o saber seja deslocada. Porém, 

a supervisão pode provocar a produção de um saber sobre o caso clínico a partir 

da escuta psicanalítica, possibilitando o reconhecimento da teoria.  

 Mesmo a supervisão constituindo um dos elementos fundamentais do 

chamado tripé da formação analítica, assim como também a análise pessoal, 

vale salientar que a universidade não forma analistas.  

 O que é propriamente psicanalítico na supervisão de estágio na 

universidade é a contextura do “[...] aprender a aprender com a própria 

experiência. Não se trata de um saber a priori” (MOREIRA MARCOS, 2012, p. 
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870). Trata-se de um saber adquirido, conquistado, construído. A supervisão e a 

prática clínica de estágio possibilitam a construção de um saber totalmente 

diferente daquele transmitido em sala de aula. A experiência a partir da clínica 

psicanalítica em conjunto com a supervisão permite a produção de um saber, 

não de um saber profissionalizante, mas de um saber que só se constitui na 

própria experiência. A este respeito, Freud (1919/1996) escreve sobre o ensino 

da psicanálise nas universidades, situando a experiência do estudante, cito 

Freud “[...] que ele aprenda algo sobre psicanálise e que aprenda algo a partir 

da psicanálise” (FREUD, 1919/1996, p. 189). 

 É notório que esta operação geralmente só se efetiva por aqueles 

estudantes que também partem da experiência de analisantes como condição 

essencial para a prática da escuta clínica na universidade. Esta é uma radical 

diferença demonstrada nas supervisões. 

 Com isso, pode-se concluir que a relação entre psicanálise e universidade 

possibilita situar algumas contribuições, mas também alguns impasses. Da 

posição de docente do curso de psicologia parece conveniente explicitar sobre 

as inúmeras contribuições que a psicanálise oferece enquanto “matéria” pois, 

apresenta ao aluno – do ponto de vista teórico – a lógica da dinâmica do 

inconsciente enquanto aquele que rege o sujeito, na formação de sua 

sintomática e na sua posição de sujeito no mundo. Seria o aprender algo sobre 

psicanálise. No entanto, aprender algo a partir da psicanálise somente pode ser 

situado na experiência de análise. 

 Entre os impasses pode-se afirmar que não há formação em psicanálise 

na universidade. Na realidade, trata-se de uma relação tensa entre psicanálise 

e universidade: são saberes diferentes e modos de conceber o sujeito a partir de 

éticas bastante delimitadas. Porém, mesmo com o impasse, a psicanálise tem 

muito a contribuir a universidade, como já escreveu nosso mestre Freud 

(1919/1996). 
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