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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo contribuir para a reflexão e compreensão da experiência 

clínica de futuros psicólogos, acompanhados em supervisão, essa última considerada 

ambiente terapêutico que seja facilitador de aprendizagem clínica. Para tanto serão 

considerados os relatos e registros em diários de bordo dos alunos a cada atendimento clínico 

e a cada sessão de supervisão. O atendimento clínico e supervisão psicanalítica da faculdade 

de Psicologia serão o objeto de reflexão deste trabalho. A formação de alunos exige mais do 

que os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. No cenário do serviço-escola os 

alunos integram a teoria com a prática clínica. Apenas a teoria em psicologia clínica não 

ensina a ser clínico. O espaço para a aprendizagem clínica é um ambiente que possibilita a 

prática clínica vivida e supervisionada em situação analítica. A supervisão é um caminho que 

privilegia a criação profissionais capazes de entrar no modo de operar da clínica psicanláitica. 

Descrevendo situações vividas no  serviço-escola, prentende-se justificar essas ideias.    

 

Palavras-chave: Formação clínica, supervisão psicanalítica, psicanálise, situação analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to contribute to the comprehension of and the reflections about 

the clinic experience of future psychologists, in the study still, under supervision, which is 

considered therapeutic environment that facilitates the clinical learning process. For that, 

student`s accounts of events for each clinic treatment appointment and supervision logs of 

each supervision session will be considered. Clinical treatment and psychological supervision 

provided by the College of Psychology are the object of this work. Psychologist‟s formation 

demands more than the basic knowledge that is acquired in the classroom. In the Clinic-

School set students are able to integrate theory with clinical practice. Psychological theory by 

itself does not teach clinic. Clinic-School makes room for clinical learning; it is an 

environment that enables real life clinical practice and it is supervised via psychoanalysis. The 

path of supervision privileges the formation of professionals that are capable of operating 

within the psychoanalytic clinic realm. This work intends to justify these ideas by describing 

situations that occurred inside the Clinic-School. 

 

Keywords: Clinical formation, psychoanalytic supervision, psychoanalysis, analytic situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repara bem que a obra que te propões fazer é no mais alto de tudo.  

Sonhar é encontrarmo-nos. (...)Vais buscar as suas paisagens. 

A arte de sonhar é difícil porque é uma arte de passividade,  

onde o que é de esforço é na concentração da ausência de esforço.  

A arte de dormir, se a houvesse,  

deveria ser de qualquer forma parecida com esta.   

Repara bem: a arte de sonhar não é a arte de orientar os sonhos.  

Orientar é agir.  

O sonhador verdadeiro entregra-se a si próprio,  

deixa-se possuir por si próprio.  

 

(Fernando Pessoa, 1935, p. 451). 
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INTRODUÇÃO  

A psicanálise é uma experiência emocional vivida. Como tal, ela não pode 

ser traduzida, transcrita, registrada, explicada, compreendida ou contada 

em palavras. Ela é o que é. (...) Embora eu veja a psicanálise como uma 

experiência, não estou sugerindo que paciente e analista sejam livres para 

fazer qualquer coisa que queiram; em vez disso, eles são livres para fazer 

um trabalho psicanalítico de um modo que reflita quem eles são 

individualmente e juntos enquanto analista e analisando. Isto é, eles não 

estão inventando um relacionamento amoroso ou uma amizade ou uma 

experiência religiosa; eles estão inventando um relacionamento analítico 

que possui seus próprios objetivos psicoterapêuticos, definições de papéis, 

responsabilidades, sistema de valores e assim por diante. 

(OGDEN, 2010, p. 22). 

 

 

Considero essencial formular questões para, a partir de minhas inquietações, contribuir 

com novas maneiras de pensar a psicanálise. Assim, busco neste estudo oferecer testemunho 

de minha experiência com supervisão em psicanálise, trazendo ao leitor as questões e 

reflexões que essa prática tem me suscitado.  

Contudo, a palavra pode ser falha e insuficiente para dar conta da experiência vivida. 

Entre esta e o que se relata existe um espaço vazio, impossível de ser completamente 

preenchido - o que dizemos nunca é exatamente o que gostaríamos de ter dito. Resta-nos a 

tentativa de trabalhar pelas bordas, resgatar os vestígios do que foi vivido, lembrado, pensado 

na direção da reconstrução da experiência. 

 Escrevemos para que as ideias não nos escapem, para não perdê-las, para deixar 

alguma marca. A palavra impressa evidencia uma ausência: a palavra representa o que já não 

está mais presente. 

 A escrita é uma tentativa insistente de apreendermos o que se recusa a ser capturado; é 

uma forma de dar voz àquilo que nos interroga, incomoda e inquieta. A escrita é construída no 

movimento de deixar-se ir sem saber para onde, assim como a escuta analítica, que exige que 
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nos coloquemos à deriva. O encontro clínico de analista e analisando não estabelece roteiros 

fixos - nele, lidamos com restos, fragmentos, questões que ficaram para trás. É um trabalho de 

recolhimento; e com as associações que vão se fazendo no pré-consciente, encontramos o que 

desejamos trabalhar.   

 Isso tudo também circula no campo da supervisão psicanalítica: recolher fragmentos e 

aproximá-los, formando insights. O pensar faz essa colheita. É justamente nesse contexto que 

surgem minhas indagações oriundas da prática de supervisão clínica de orientação 

psicanalítica com alunos que vivenciam seus primeiros atendimentos. É esse tema que desejo 

registrar aqui, além do relato do vivido, das reflexões sobre os restos, os fragmentos, as 

questões que ecoaram no grupo de supervisão clínica e ao longo de todo o tempo de escrita 

deste mestrado.  

Buscando as raízes e revisitando os cenários de supervisão nos quais experimentei 

diferentes lugares, estagiária-terapeuta e supervisora, pude elaborar questionamentos e 

reflexões acerca da teoria, da prática clínica, da atitude ética, do raciocínio clínico, do ensino, 

da aprendizagem. E, principalmente, refletir sobre o encontro com outro e a intersubjetividade 

no campo clínico e na supervisão. 

 O serviço-escola de atendimento e a supervisão da faculdade de psicologia têm como 

finalidade básica possibilitar a experiência clínica de alunos, mediante a prática dos 

conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, o que pode contribuir para a formação de 

profissionais adequadamente habilitados e capazes de expandir o fazer psicológico em 

consonância com as novas realidades e demandas sociais, políticas e culturais da atualidade. 

Importante ressaltar também o papel social do serviço-escola por oferecer à população 

economicamente desfavorecida a possibilidade de acesso a serviços psicológicos gratuitos ou 

de baixo custo financeiro.  
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Nesse cenário do serviço-escola, observo que, muitas vezes, os alunos apresentam 

dificuldades em integrar a teoria com a prática clínica, o que impõe desafios aos educadores. 

A teoria em psicologia clínica não ensina a ser clínico. Ser clínico se dá, de fato, somente na 

prática, mas esta deve necessariamente ser sustentada pela teoria – enfatizá-la não significa 

negar a ideia de que a clínica se aprende na experiência com o paciente, acompanhada na 

supervisão.  

Na obra de Freud encontramos diversas alusões à questão da experiência em relação à 

estruturação da teoria que o autor vinha construindo. Freud torna-se um pesquisador exemplar 

tendo suas descobertas baseadas na experiência, tanto do laboratório como da prática clínica. 

Um exemplo disso encontramos no capítulo VII da “Interpretação dos Sonhos” (1900), que 

nos oferece uma construção metapsicológica: sua própria experiência é transformada em 

hipótese sobre o mecanismo do sonhar. E em “Princípios Básicos da Psicanálise”, Freud 

(1913) afirma que a psicanálise é uma disciplina singular que combina um tipo de pesquisa 

com um método de tratamento que não resulta de especulações, mas da experiência, portanto, 

com uma teoria constantemente construída.  

Entendo a supervisão em grupo como uma fundamental tarefa clínica que nos permite 

captar a dinâmica do aluno-terapeuta em sua experiência com o paciente e refletir sobre ela; 

uma reflexão mais profunda, mais visceral que nos permite compreender melhor a natureza do 

trabalho.   

Não podemos negar que os primeiros contatos com a prática clínica pode ser sentido 

com grande turbulência para esses alunos. O que é certo? O que é errado? Há certo e errado 

em psicanálise? A psicanálise pode ser ensinada?  

A psicanálise não propõe nenhuma metodologia educacional. Ao invés disso, aponta 

os limites das metodologias. O foco psicanalítico tem sua mira nos efeitos do processo 
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educativo e suas implicações para cada sujeito humano, considerando a experiência do 

inconsciente.  

A transmissão, na medida em que não pode ser controlada, quantificada, 

nem metodologicamente reproduzida, faz um limite ao saber pedagógico, 
pois é singular a cada pessoa. Este espaço da transmissão só é acessível 

através de seus efeitos, que são sempre da ordem do singular. É o encontro 

entre o que foi ensinado e aprendido e o inconsciente de cada um que pode 

surgir algo novo, sem que haja uma simples repetição (HOHENDORFF, 
1995, 52).  

 

A pertinência desta pesquisa assenta-se, essencialmente, na necessidade e 

responsabilidade da psicanálise de compreender os elementos envolvidos diretamente na 

formação do psicólogo clínico a partir da experiência do aluno-estagiário e do campo da 

supervisão, uma vez que a teoria e a investigação psicanalíticas partem da situação clínica e a 

ela retornam após estudo e reflexão. Assim, o presente estudo busca apresentar um 

conhecimento de utilidade desta experiência para a prática clínica.  

É urgente que possamos refletir a respeito da supervisão, seus alcances e limitações, a 

fim de repensar a prática em clínica-escola para uma melhor formação do futuro psicólogo 

clínico.  

Considero que não há transmissão possível da experiência clínica sem a experiência do 

supervisando ou do próprio supervisor e a narrativa dos atendimentos. Essa transmissão da 

experiência se dá no cenário da supervisão, que é o palco principal das apresentações da 

subjetividade daqueles que ali estão envolvidos: estagiário-terapeuta, paciente, supervisor e os 

demais estagiários do grupo de supervisão.  

Nesse campo intersubjetivo da supervisão, autores como Ogden (2009) fazem 

importantes aproximações entre a relação supervisor-supervisando e uma relação analítica. 

Rubinstein (1992) também destaca as dificuldades na relação de supervisor e supervisando 
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como semelhantes àquelas encontradas ao longo de um processo terapêutico, como por 

exemplo: a resistência à mudança que ocorre nos contextos da supevisão e da terapia, além de 

aspectos transferências e contratransferências presentes em ambas.  

Mas não há apenas semelhanças. Existem diferenças: a quantidade de informação 

sobre a vida pessoal do supervisando é muito menor do que a obtida sobre a vida de um 

paciente; as interpretações das motivações do supervisando são também menos profundas e, 

principalmente, os objetivos de uma supervisão não coincidem com os de um tratamento 

psicoterápico. Na supervisão, a finalidade é propiciar o desenvolvimento de habilidades 

específicas, enquanto a terapia visa buscar resolução de conflitos psíquicos. Além disso, o 

supervisor pode sair do funcionamento stricto sensu da análise e fazer uso de termos técnicos 

para ampliar o conhecimento teórico-prático do supervisando.  

De qualquer maneira, considerando essas semelhanças e diferenças, ainda estamos no 

campo dinâmico quando tratamos de supervisão ou de análise.  

Sobre o campo dinâmico formado pelo par analítico a partir de Baranger (2010),   

Figueiredo (2011) afirma que paciente e analista são submetidos, na situação analítica, a um 

campo de forças que provém de fantasias próprias compartilhadas e que geram novas 

fantasias que podem impulsionar, sustentar a análise, mas também podem bloquear o processo 

analítico, quando se convertem em resistência compartilhada pela dupla, com a formação de 

pontos cegos e atuantes sob o domínio da compulsão à repetição.  

O campo dinâmico é complexo e paradoxal devido à força atrativa bastante específica 

que abre possibilidades de vida psíquica e psicossomática para aqueles que ali habitam: 

paciente e estagiário-terapeuta; supervisor e supervisandos. O campo transferencial e 

contratransferencial que origina o campo dinâmico convoca com intenso magnetismo as falas, 
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fantasias, repetições e resistências, tanto do paciente quanto do analista (FIGUEIREDO, 

2011). Isto tudo também ocorre na supervisão.  

No momento inicial de formação, os alunos são tomados por fantasias que os levam a 

crer que devem seguir uma pauta, preenchendo os requisitos dentro de uma sessão para que 

ela ocorra, cumprindo um mecanismo de recomendações técnicas de um fazer clínico 

instituído.  Isso dificulta ainda mais a presença da flexibilidade e do surgimento espontâneo e 

criativo da dupla. Tanto a sessão de análise como a sessão de supervisão não correspondem a 

essas fantasias dos estagiários. Supervisão “vai além de um modelo de aplicabilidade e de 

reprodutibilidade de teorias e técnicas” (HENRIQUES, 2005, p. 16).  

 Como tornar vivo esse encontro a partir da supervisão? De que maneira trabalhar com 

o aluno a necessidade de um constante recriar dentro do campo dinâmico? O contexto da 

supervisão como campo dinâmico pode ser bastante frutífero, mas pode se tornar também um 

obstáculo e gerar pontos de inibição e resistência ao pleno desenvolvimento dos jovens 

terapeutas.  

Neste estudo, busquei compreender a intersubjetividade que se constitui na clínica e na 

supervisão, no processo de formação do psicólogo clínico. Como se apresenta a experiência 

da intersubjetividade na relação psicoterápica dos alunos em seus primeiros encontros com o 

paciente? E como se constitui a intersubjetividade na situação da supervisão?  

Na situação de supervisão, todos que a compõem têm a subjetividade tocada a partir 

do conteúdo apresentado, criando uma atmosfera híbrida de afetos intensos, angústias, 

defesas, resistências, ideias, fantasias e preconceitos, conscientes e inconscientes. A 

supervisão promove a elaboração desse conglomerado, e isso faz com que a experiência se 

torne extremamente instrutiva para o supervisor, o supervisando e para todos que usufruem 

dessa experiência. 
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 É também no contexto da supervisão que o futuro psicólogo clínico encontra campo 

possível para elaborar suas inseguranças, ansiedades e angústias aterrorizantes advindas da 

proximidade do início dos atendimentos na clínica-escola. É, pois, lugar de holding, de 

continência.   

 Ocupar o lugar de terapeuta obriga o estagiário a revisitar suas fantasias e ideais 

relativos à função terapêutica, mais ou menos condizentes com a realidade. A supervisão é um 

lugar privilegiado que possibilita a elaboração da teoria psicanalítica, do trabalho psíquico do 

analista, de sua psicopatologia e de sua contratransferência (FÉDIDA, 1991). 

 O apropriar-se da teoria psicanalítica, dos recursos, das técnicas e dos preceitos éticos 

é um percurso longo que viabiliza e sustenta o lugar de psicólogo clínico. Esse caminho é 

assistido e acompanhado de forma próxima, atenta por parte do supervisor. A supervisão é 

essencial para a formação do psicólogo clínico, visto que se apresenta como o único espaço 

oficial, dentro do curso de Psicologia, em que o aluno encontra possibilidade de refletir sobre 

seu próprio fazer clínico.  

O momento da prática clínica conta com inúmeras fantasias e expectativas do aluno 

que cursa o período final do curso. Nesse momento, há a possibilidade de o aluno 

compreender que a principal ligação entre a sua prática e a teoria se dá somente com a 

inclusão de sua subjetividade. Em outras palavras, ele perceberá que o instrumento de 

trabalho essencial do psicólogo é ele próprio.  

A prática é um ponto de mutação, considerando que aqui o aluno compreende que sua 

inserção transforma seu campo de atuação, assim como ele também é transformado por ela. 

Essa inclusão no campo da teoria e prática clínica pode trazer um novo significado para 

ambas. Assim, a supervisão surge como palco dessas inserções e transformações dos alunos, 
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caracterizada por ser um lugar de passagens, de sofrimentos, de exposições e de 

desalojamento (HENRIQUES, 2005). 

 Mas de que maneira a supervisão como campo dinâmico pode criar um ambiente 

suficientemente terapêutico para a aprendizagem da prática clínica? Para responder a essa 

questão, são considerados aqui os relatos e diários de bordo dos alunos em supervisão, além 

das minhas memórias clínicas como supervisora. Faço aqui uma leitura psicanalítica desse 

material clínico.  

Busco trazer ainda contribuições acerca da formação clínica de futuros psicólogos, 

pela elucidação dos elementos subjetivos e intersubjetivos vividos na experiência clínica e 

que, por meio da supervisão como campo dinâmico, podem ser evocados e pensados. Existe 

aqui o fenômeno da constituição do sentido na posterioridade do vivido, o que contribui para 

a construção de um ambiente terapêutico que possibilite a aprendizagem da prática clínica na 

graduação em Psicologia.   

Para elucidar os aspectos aqui levantados, o presente estudo está estruturado da 

seguinte forma: no primeiro capítulo, Paradoxos da Psicanálise: impasses ao longo da história, 

trato da evolução histórica da psicanálise, considerando o modelo original de Freud e alguns 

impasses, além das contribuições do fazer analítico de outros autores, como Ferenczi e 

Winnicott, evocando minhas memórias como supervisora e entrelaçando-as. No segundo 

capítulo, O sonhar em supervisão, estão reunidos: o relato de uma situação vivida em 

supervisão sobre a impossibilidade do sonhar; considerações teóricas sobre o sonhar em 

Ogden; presença, implicação e reserva em clínica e supervisão. O terceiro capítulo, 

Contracenando com a intersubjetividade: supervisão e clínica, conta com a apresentação da 

experiência clínica e as matrizes da intersubjetividade; articulações clínico-teóricas com as 

matrizes da intresubjetividade; uma compreensão intersubjetiva a partir dos diários de bordo 
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(instrumento de análise utilizado neste estudo) de um estagiário; e o relato experiência de uma 

sessão de supervisão, considerando os plissados próprios desse contexto intersubjetivo que é o 

campo dinâmico da supervisão. 
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Considerações sobre o método de orientação psicanalítica 

 

Considero meu trabalho clínico como supervisora do Estágio em Psicologia Clínica 

com alunos de um curso de graduação em Psicologia como ponto de partida para as 

discussões a que me proponho neste estudo.  

Tocada pelos fenômenos clínicos que se apresentam no contexto da supervisão, aqui 

concebida como situação analítica, busco compreender os elementos subjetivos e 

intersubjetivos nele envolvidos, os quais se constituem como importante instrumento para a 

formação clínica dos estagiários. O campo da supervisão é um lugar eminentemente clínico 

que se constitui pela via do método psicanalítico; neste, portanto, a escuta psicanalítica se faz 

presente e fundamental. 

De modo a aprofundar o tema, esta pesquisa se valeu da experiência dos estagiários 

em grupo de supervisão, a partir de seus primeiros atendimentos clínicos realizados no 

Serviço Escola e dos registros realizados no que aqui denomino “diários de bordo” (que 

descrevo mais adiante neste capítulo), após cada atendimento e a cada sessão de supervisão; 

conto também com minhas memórias clínicas como supervisora do estágio. A apresentação 

desse material incluiu, de antemão, uma seleção feita pela minha escuta com o grupo de 

orientação, seguida de uma releitura analisante.  

Sobre a utilização de material clínico como fonte de pesquisa, afirma Safra (1993, 

p.124):  

Para a utilização do material clínico para pesquisa, precisamos levar em 

conta que se trata de um recorte, limitado por um determinado ponto de 

vista. É reconhecendo esse limite que manteremos nossa objetividade na 

investigação que procuramos realizar. 
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No campo dinâmico da supervisão clínica, em cada sessão se fazem presentes a escuta 

e o olhar psicanalíticos. Sendo assim, ao retomar as vivências no grupo de supervisão, busco 

realizar um livre sonhar psicanalítico, inspirada na experiência de transmissão da psicanálise e 

nos relatos dos diários de bordo.  

Portanto, por se tratar de uma pesquisa qualitativa de orientação psicanalítica, o 

método de investigação se baseia nas premissas de livre associação do aluno-estagiário, após 

cada atendimento clínico realizado ou mesmo diante da falta do paciente, e escuta flutuante 

do supervisor, para o acesso ao material inconsciente de cada um. Porém, não posso deixar de 

considerar que há, na supervisão, um sonhar coletivo: o aluno faz associação livre e escuta 

flutuante durante a supervisão, ora por seu relato, ora na escuta do colega.  

Na supervisão, me utilizo então de uma intuição teoricamente informada, da escuta e 

de um estado livremente flutuante de escuta de minha contratransferência e em estado de 

rêverie, para investigar o processo psíquico em curso no campo intersubjetivo do grupo. 

Procuro me deixar tocar pelos vários momentos vividos, para assim captar os pontos de 

angústia, Isso é o que chamo de um livre exercício de pensar em psicanálise.  

 Este trabalho se insere, portanto, num recorte próprio do fazer psicanalítico, embora 

com algumas diferenças em relação ao setting analítico clássico, que será adaptado à leitura 

do material, que já foi descrito, já coletado e registrado nos diários de bordo dos alunos. Isto 

será algo aproximativo ao processo de falar em análise, considerando a supervisão como 

situação analisante, que será descrita em um próximo capítulo deste trabalho. 

No início de um processo analítico, temos a demanda de um sujeito. Considerando a 

situação de supervisão e os participantes desta pesquisa, entendo que não houve uma demanda 

inicial de entrada em um processo psicanalítico, ainda que nos encontrássemos semanalmente 

na mesma sala, no mesmo horário, com as mesmas pessoas, respeitando um contrato inicial 
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realizado com o grupo, tal como ocorre em consultório. Há, porém, uma demanda, que é a de 

supervisão de uma prática psicanalítica, e através desta, algo de uma demanda de análise é 

gerada pela escuta dos atendimentos clínicos, pela escuta dos relatos dos colegas, pela própria 

experiência analítica que se constitui ali e que produz ecos na experiência da própria análise 

de cada membro do grupo. Assim, cada um dos sujeitos/supervisandos, de certa forma, “cria” 

o lugar que veio a ocupar, como uma demanda gerada, despertada pela própria experiência da 

clínica e da supervisão.   

Quanto à transferência, importante destacar que esta também se faz intensamente 

presente na situação analítica da supervisão, embora se diferencie da que ocorre na sessão de 

análise stricto sensu. Certamente, há a transferência que se dá em qualquer encontro humano, 

a transferência sobre a linguagem, além da transferência sobre a pessoa do supervisor, que é 

também um analista. Ou seja, há a transferência com a pessoa e a palavra do supervisor, com 

a pessoa e a palavra dos colegas em processo de se tornarem terapeutas e com o saber trazido 

pela teoria que é apresentada.   

De qualquer forma, a supervisão não tem como intenção realizar “psicanálise destes 

sujeitos”; ou seja, a proposta não é a de analisar os estagiários, e sim a de escutar e refletir 

sobre a experiência clínica compartilhada no grupo, de modo a possibilitar que entrem em 

contato com alguns conteúdos deles mesmos e do próprio supervisor, sob a luz da psicanálise.  

Uma vez que não houve um processo psicanalítico instalado, nada podemos afirmar 

sobre a verdade da experiência do inconsciente desses estagiários e nem mesmo sobre seus 

pacientes. Isto demandaria um processo psicanalítico stricto sensu, com método investigativo 

psicanalítico e sessões psicanalíticas regulares. Mesmo assim, é possível encontrar nas 

experiências dos supervisandos fragmentos ou peças inspiradoras para um livre exercício de 

um pensamento psicanalítico que busco formar. Meu objetivo é pensar seus relatos e 
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experiências sob o olhar e compreensão psicanalíticos, na tentativa de aproximar-me do 

vivido no campo dinâmico da supervisão, buscando apreender os diversos processos psíquicos 

que são desencadeados pela experiência clínica dos estagiários.  

Os relatos dos supervisandos são considerados “relatos de viagens”, transformados em 

vinhetas clínicas para a fomentação – e fermentação – deste trabalho, para um livre sonhar 

esses sujeitos, em diálogo com o tema aqui tratado.   

Sobre os diários de bordo 

“Diários de bordo” são relatos rememorados, sendo os alunos orientados a escrever 

suas impressões após cada atendimento clínico realizado e a cada sessão de supervisão,  

colocando-se da forma mais livre possível. Trata-se de um recurso que utilizamos para o 

relato cotidiano do percurso do aluno que inicia uma viagem ao desconhecido em sua prática 

clínica. Desconhecido por ainda estar por descobrir-se terapeuta, por ser uma navegação em 

terras estrangeiras na teoria, diante do outro e de si mesmo.  

Escrever é comunicar, é abandonar seu repouso para a ação de dizer, é narrar uma 

experiência vivida. Um diário de bordo é feito por um protagonista, de próprio punho, 

disposto a compartilhar suas descobertas, aflições, inquietações e alegrias, encontrando uma 

maneira própria de dizer; não é uma narrativa oral, na verdade, imprime vestígios do vivido 

pela escrita.  E são esses registros escritos dos alunos que também se tornam orais no 

momento da supervisão.   

Um diário comunica algo que foi sentido e vivido; é como o tecer de muitas histórias 

interligadas, histórias estas também tecidas entrelaçando outras narrativas (MORATO, 2009).  

Nesses registros do viajante, há o desvelamento de territórios num solo que somente 

ele sente em sua aspereza, em sua suavidade, em seu calor, em sua firmeza. Ele é protagonista 
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e narrador da própria experiência impressa em gestos, palavras e sensações tatuadas na 

escrita.  

Forma de registro que ultrapassa o simples relatório descritivo, diz, pois, da 

experiência vivida de cada um, tendo como característica o espelhamento que mostra, 

anuncia, denuncia e reflete o mundo. Os diários de bordo não se restringem à restituição da 

historicidade de uma pesquisa; são também o narrar a biografia da experiência no olhar de 

quem comunica como ocorreu o revelar-se do outro. Nas palavras de Morato (2009, p. 124): 

“Escrever diários são momentos de criação de sentido, testemunhando-se como  registro 

plural e único”.  

Os diários trazem marcas em forma de escrita, que revelam a experiência do escritor, 

uma aproximação da experiência do inconsciente: a “face” letra do sujeito do inconsciente.  

Como supervisora, leio com o ouvido a letra desenhada de cada supervisando.  

Assim, entramos em contato com as angústias suscitadas, com cenários de fantasias e 

com a forma como defesas são recrutadas ou ainda quais resistências surgem nesse contexto, 

para esses alunos. Para cada estagiário, no contexto da supervisão, são então examinadas as 

transformações no seu fazer clínico e como se constitui a apropriação desse lugar ao longo do 

último ano de graduação.    

Nesta dissertação de mestrado, escrevi sobre o que vivi com esses alunos. Há uma 

descoberta em mim mesma do eco desses encontros com a singularidade de cada um deles, 

das marcas deixadas ao percorrerem seu trajeto clínico, assim como as marcas impressas na 

areia da praia a cada passo dado. De que forma essas marcas estão sendo acompanhadas por 

mim? Quais as que estão sendo deixadas pelas minhas próprias pegadas nessa experiência 

singular de cada estagiário? Afinal, também ocupo um lugar nessa viagem com o aluno que 

narra sua experiência clínica, que me apresenta seus registros nos seus diários de bordo. 
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O lugar construído pela experiência de alguns anos como supervisora me permite 

encontrar ressonâncias, lembranças, memórias, tanto do que ali está registrado nos diários de 

bordo, como, ao ler esse material, há um eco em mim a partir das experiências vividas que 

associo umas às outras e à minha própria experiência de ter escutado tudo isso, e que me 

convidam à reflexão a respeito da clínica psicanalítica, o que resulta em repensar os futuros 

encontros com os alunos em supervisão e a própria formação em Psicologia Clínica.  

Então, aqui, nasce um material que é da ordem intersubjetiva - não é mais pertencente 

a uma pessoa, mas a uma comunidade de sujeitos refletindo sobre a experiência vivida. 

 

QUESTÕES ÉTICAS 

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, em acordo com o que 

encontramos disposto na resolução nº 196/96, esta pesquisa foi submetida à apreciação de um 

comitê de ética, cujo intuito é garantir a autonomia do sujeito de pesquisa mediante a 

assinatura de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1).     

Para além da anuência expressa do sujeito da pesquisa e mantendo-se o intuito de se 

respeitar o sigilo naquilo que toca à identidade dos sujeitos da pesquisa, todo o material que 

foi apresentado nesta pesquisa incidiu somente sobre aqueles aspectos que julgamos 

necessários para a compreensão do fenômeno clínico que ora tomamos como objeto de 

estudo. 
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Capítulo I  

Paradoxos da Psicanálise: impasses ao longo da história  

  
Tudo é e não é. 

Guimarães Rosa  
 

Viver não é muito perigoso?  

Porque ainda não se sabe.  
Porque aprender a viver é que é o viver mesmo. 

Guimarães Rosa  
 

 

 No trabalho psicanalítico, deparamos o tempo todo com inúmeros desafios e situações 

paradoxais que exigem a criação de novos dispositivos analíticos, mobilizando e contribuindo 

para a evolução constante deste campo.  

A relação analítica e a relação de supervisão são formas de relacionamento que surgem 

a partir da psicanálise. Nos estudos freudianos encontramos descrições detalhadas da relação 

analítica, contudo estes escritos não fazem referência à relação de supervisão, exceto no 

trabalho descrito com o pai do Pequeno Hans  (Ogden, 2005). É com o caso deste garoto de 

cinco anos de idade, que ao acompanhar as observações do pai de Hans em 1909, Freud 

concebe o dispositivo da supervisão, embora não tenha se dedicado extensivamente ao tema 

em sua obra. Ao longo dos anos, a prática da supervisão foi se tornando um importante meio 

de transmissão do fazer analítico, sendo então integrada às faculdades de psicologia como 

parte da formação de jovens analistas.  

 

A relação de supervisão é um desdobramento da “descoberta” freudiana da 

psicanálise e tornou-se essencial ao processo de tornar-se um psicanalista 

(tanto durante o treino analítico como ao longo dos esforços contínuos do 

analista graduado para se tornar um psicanalista). A relação da supervisão 

psicanalítica é, em consequência disso, um meio indispensável pelo qual o 

conhecimento psicanalítico é passado de uma geração de psicanalistas à outra 

(OGDEN, 2005, p.32).  
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 Ter uma supervisão ou conduzi-la, assim como submeter-se a uma análise ou conduzi-

la, juntamente com o trabalho de leitura, pesquisa e elaboração conceitual são situações que 

têm em comum a busca constante pela experiência do inconsciente e pela ressignificação do 

método clínico psicanalítico.  

 A concepção de trabalho analítico que subjaz o meu fazer em supervisão está 

profundamente influenciada pela exigência de tato e elasticidade, de acordo com Ferenczi 

(1928/1992), assunto que tratarei a seguir. Inicio este capítulo trazendo um exemplo do que 

seria um entendimento sem tato das teorias e práticas psicanalíticas, uma vez que os alunos 

com frequência lidam desta forma negativa com as teorias. Depois, realizo um pequeno 

histórico da criação dos dispositivos clínicos desde Freud aos dias de hoje. A compreensão 

dessa história, certamente, contribui para situar minha prática de supervisora e meu trabalho 

com os alunos de graduação. 

 

1.1 - A questão da elasticidade e do tato 

É preciso transmitir aos alunos que estão iniciando a prática clínica alguma noção do 

método psicanalítico e de como se constitui a situação analítica. Talvez estes sejam os 

principais temas a serem abordados em um curso de graduação, de modo que os alunos 

tenham clareza de que a prática psicanalítica se constrói a partir de uma história, que 

comporta sempre a dimensão do paradoxo. 

Em diferentes registros ao longo de sua extensa obra, Freud demonstrou a 

preocupação em impedir a banalização de questões técnicas no campo psicanalítico. 

Certamente, essa é também uma preocupação minha como supervisora no acompanhamento 

de alunos que iniciam a prática clínica. O grande risco seria o de uniformizar os 

procedimentos, perdendo-se, assim, o contato com as experiências de cura de forma singular e 

específica, além de não se adquirir a familiaridade com a técnica psicanalítica. A esses riscos, 
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Freud (1910a) denominou “psicanálise selvagem”. Observo que os estagiários, ao iniciar seus 

atendimentos sem, ainda, conseguirem integrar os paradoxos do método psicanalítico em sua 

experiência clínica, podem ser levados a praticar a psicanálise selvagem.  

 Para uma compreensão mais ampliada do tema, trago aqui um caso relatado por Freud 

(1910a) no texto “Sobre Psicanálise Selvagem”. Nesta publicação, o autor se refere ao caso de 

uma mulher de quarenta anos de idade que vinha sofrendo de estados de angústia, os quais se 

intensificaram diante do diagnóstico feito por um jovem médico
1
 que a encaminhara a Freud.  

O ensejo que teria precipitado o quadro fora a separação de seu último marido. 

Contudo, segundo o relato da paciente, a angústia se agravara quando o jovem profissional a 

vinculou à carência sexual, prescrevendo, para que recuperasse a saúde, a retomada do 

casamento, um amante, ou a autossatisfação. O jovem profissional dissera-lhe ainda que havia 

um novo conhecimento que se devia a Freud, e que a paciente deveria visitá-lo para ter 

confirmado o diagnóstico. Diante dessas recomendações, a paciente estava convencida de que 

não havia cura para seu estado de angústia, pois para o marido ela não desejava voltar, e as 

outras duas opções repugnavam sua moral e religiosidade (FREUD, 1910a/2013). 

Considerando a hipótese de que o médico em questão prescrevera exatamente o que a 

paciente relatara, Freud (1910a/2013) adverte que, além de ter ignorado ou entendido mal 

diversas teorias psicanalíticas, ele deixou de cumprir uma de suas funções, que seria discutir o 

tema da sexualidade com a mulher usando de “tato e discrição”. Isso mostra pouco avanço na 

compreensão da natureza e dos propósitos psicanalíticos, levando assim à prática de uma 

“psicanálise selvagem”, ou seja, a uma prática grosseira, rude, inculta, sem tato e sem cuidado 

especial com o paciente.  

                                                             
1 No texto original, o termo utilizado é “médicos”. Devemos considerar que, nessa época, Freud entendia que 

quem poderia exercer a psicanálise eram os profissionais da medicina.  
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De fato, com suas prescrições, o jovem profissional mostrou que seus conhecimentos 

de sexualidade baseavam-se apenas no senso-comum, ignorando que incluímos na “vida 

sexual” todas as manifestações de sentimentos afetuosos que são originários dos primitivos 

impulsos sexuais, mesmo quando esses impulsos tenham sido inibidos em seu objetivo 

original ou tenham substituído esse objetivo por outro, não mais sexual. Por isso, a 

preferência de Freud pelo termo “psicossexualidade”, o que enfatiza o elemento psíquico da 

vida sexual, o qual não deve ser esquecido nem subestimado.  

Quem não partilha essa concepção da psicossexualidade não tem o direito de 

invocar as teses da psicanálise que tratam da importância etiológica da 

sexualidade. Essa pessoa simplifica bastante o problema, ao acentuar 
exclusivamente o fator somático na sexualidade; mas a responsabilidade pelo 

procedimento deve ser apenas sua (FREUD, 1912/2013, p.328).  

 

Mas o que busco discutir aqui não é especificamente a psicodinâmica do quadro 

clínico da paciente, mas, sim, a conduta do jovem profissional. A preocupação de Freud era a 

de que, sem compreenderem a técnica e a teoria psicanalíticas, os profissionais acabassem por 

banalizá-las; por isso, publicou esse texto, buscando impedir que outros psicanalistas 

prejudicassem seus pacientes.  

Curiosamente, nessas alternativas terapêuticas do suposto psicanalista não 
sobra espaço para – a psicanálise! (...) Se a informação sobre o inconsciente 

fosse tão importante para o doente como acreditam os não iniciados na 

psicanálise, bastaria, para seu restabelecimento que ele frequentasse 

palestras e lesse livros. Mas essas medidas têm tão pouca influência nos 
sintomas da doença quanto a distribuição de cardápios para os famintos 

numa época de fome. (...) É preciso familiarizar-se com a técnica, se quiser 

que sua prática médica seja guiada pelas concepções psicanalíticas. Essa 
técnica ainda não pode ser aprendida em livros, e certamente pode ser obtida 

apenas com  grandes sacrifícios de tempo, esforço e resultados. Como outras 

técnicas médicas, o indivíduo a aprende com aqueles que já a dominam 

(FREUD, 1910a/2013, p. 326-28).  

  

 Após essas observações, na primavera de 1910, foi fundada então a Sociedade 

Psicanalítica Internacional, com a lista de seus membros à disposição do público. “Não 

tivemos outra escolha, em face dos perigos que traz consigo, para os doentes e a causa da 
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psicanálise, o previsível exercício de uma psicanálise „selvagem‟” (FREUD, 1910a/2013, p. 

332).  

 Apesar de admitir a existência de algumas regras para a prática da psicanálise, Freud 

(1912) também considerava a questão do tato de cada analista. Então, ressaltava a exigência 

de elasticidade entrelaçada à regra; em outras palavras, o que estava além das regras ficava a 

cargo do tato. Compartilho dessa preocupação, e busco orientar meus alunos-estagiários para 

que exerçam a prática clínica com sensibilidade, tendo presente a necessidade da elasticidade 

da técnica e do tato a cada encontro clínico.  

Mas, afinal, o que é tato?  Penso que o tato é a sensibilidade desenvolvida somente no 

contato com o outro: a cada caso clínico, a cada encontro analítico e em cada par analítico. 

Freud (1910b) nos diz ainda que o método criado por ele funciona bem para ele, mas que 

outros, com diferentes constituições psíquicas, poderiam trabalhar de outra forma.  

Em síntese, o processo acontece com as delimitações das regras da teoria e da técnica 

psicanalíticas, intimamente vinculadas à elasticidade e ao tato de cada analista.  

A questão do tato e da elasticidade foi assunto de cartas entre Freud e Ferenczi.  É 

interessante como esses termos, presentes nas referidas correspondências, são fundamentos 

que vieram a caracterizar a clínica ferencziana.   

 No artigo “Elasticidade da técnica analítica”, Ferenczi (1928/1992, p.31) define o que 

considera uma capacidade fundamental do analista: o tato.  

Adquiri a convicção de que se trata, antes de tudo, de uma questão de tato 

psicológico, de se saber quando e como se comunica alguma coisa ao 

analisando, quando se pode declarar que o material fornecido é suficiente 
para extrair dele certas conclusões; em que forma a comunicação deve ser, 

em cada caso, apresentada; como se pode reagir a uma reação inesperada ou 

desconcertante do paciente; quando se deve calar e aguardar outras 
associações; e em que momento o silêncio é uma tortura inútil para o 

paciente etc.  

 

Para o autor, tato é a faculdade de “sentir com” (Einfühlung). Sublinha que nosso 

conhecimento se dá pela “dissecação” do psiquismo do outro, mas, sobretudo pela 
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“dissecação” do nosso próprio eu, conseguindo, assim, tornar presentes associações possíveis 

ou prováveis do paciente, ainda não percebidas por este.  

Temos a convicção de que, sendo analistas, não lutaremos tanto quanto o paciente com 

resistências. Mas, alerta Ferenczi (op.cit.), há de se ter atenção permanente em relação às 

forças de resistências de ambos, bem como quanto ao modo de comunicação do analista com 

o paciente. Essas preocupações produzem uma maneira de trabalho analítico que nos impedirá 

de estimular a resistência do paciente de maneira inútil ou intempestiva. Não se trata, aqui, de 

poupá-lo de todo o sofrimento, pois poder suportar um sofrimento é um dos principais 

resultados que o tratamento psicanalítico pode oferecer. Entretanto, se a intervenção analítica 

for desprovida de tato, então isto pode se transformar em uma desculpa para que o paciente 

venha a ignorar a importância de uma interpretação e do próprio tratamento.  

Também em 1910b , no texto “Cinco Lições de Psicanálise”, Freud reconhece que 

pacientes evitam uma aproximação de suas feridas psíquicas e dos eventos traumáticos 

inconscientemente reprimidos para não aumentar o sofrimento. Contudo,  a experiência nos 

revela que a dor pode ser incomparavelmente maior quando é inconsciente do que quando é 

consciente.  

O desejo inconsciente não pode ser influenciado, é independente em relação 

a todas as tendências contrárias, enquanto aquele consciente é inibido por 

tudo que seja igualmente consciente e a ele se oponha. Portanto, o trabalho 
psicanalítico se põe a serviço das mais altas e valiosas tendências da 

civilização, como um substituto melhor para a repressão malsucedida 

(FREUD, 1910b/2013, p. 283).  
 

 

 A exigência de tato na condução de uma sessão: uma situação de supervisão 

 

 Como situação analítica, mesmo não sendo lugar de análise pessoal do estagiário, a 

supervisão é um campo de apresentação da dor e do sofrimento, evocados pelo encontro com 

o outro.  
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Durante uma de minhas sessões de supervisão, uma aluna-estagiária se desorganizou 

ao relatar seu atendimento clínico, manifestando intensa raiva diante do conteúdo trazido pela 

paciente. Observei que sua escuta, sua intervenção e prática clínica, naquele encontro, foram 

atravessadas por seus próprios conteúdos psíquicos, os quais invadiram e modificaram o 

campo analítico.  

Na sessão de atendimento, a paciente atendida pela aluna-estagiária relatou que batia 

em seu neto e o castigava quando se sentia irritada, mostrando-se, na sessão, envergonhada e 

muito culpada pelo modo como se relacionava com ele. A reação imediata da aluna-estagiária 

foi então a de acusá-la, advertindo-a energicamente: “Nunca mais faça isso! Você me ouviu? 

Nunca mais faça isso! Isso não se faz com uma criança!”. Rapidamente, a paciente mudou de 

assunto. 

Penso o quanto deve ter sido difícil para essa jovem aluna sustentar esses elementos na 

sessão. Talvez sua advertência à paciente seja representativa de um desejo, muitas vezes, 

experimentado por profissionais terapeutas de impor limites frente a situações de risco ou 

perigo; porém, é melhor quando esse desejo não se realiza de fato.  

Penso também que, provavelmente, a reação da estagiária vinculou-se intimamente aos 

seus próprios elementos infantis, o que a levou a “atacar” a paciente. Minha hipótese baseia-

se no relato da própria aluna na sessão de supervisão, que revelou, com detalhes, ter também 

sofrido maus tratos na infância. A urgência psíquica que ali se manifestou e a intensidade de 

suas dores também mobilizaram o restante do grupo.  

Certamente, este não era o momento para discutirmos o fazer clínico da jovem aluna. 

A emergência estava em lhe oferecer um espaço de continência, de acolhê-la sem julgamento. 

O grupo de supervisão mobilizou-se bastante com a experiência dolorosa da colega, e a 

continência foi estendida para outros membros, que também experimentaram certa dor e 

surpreenderam-se com o fato de que, diante do outro, muitos dos nossos conteúdos 
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(vivenciados, fantasiados, reprimidos) podem ser convocados. Havia, ali, em certa medida, 

para outros estagiários, uma confirmação de suas fantasias sobre os possíveis “perigos” do 

fazer clínico; ou a confirmação do medo de não conseguirem atender, de não serem clínicos 

habilidosos, de perderem o controle etc.  

Assim, a angústia da estagiária, no relato de seu atendimento e em algumas 

lembranças dolorosas de sua infância, atingiu e atravessou o campo analítico da sessão de 

supervisão com a solicitação de tato, empatia e acolhimento, deixando, por esse momento, a 

sessão com a paciente como um pano de fundo, como parte de um cenário.  Contudo, não 

desconsidero que esse pano de fundo seja componente fundamental do cenário da supervisão, 

pois está conectado visceralmente com a estagiária e com a paciente. É um cenário que 

envolve inúmeras vivências, personagens e relacionamentos intersubjetivos. São cenas vivas 

do drama da paciente que se apresentam na experiência da estagiária e no contexto da 

supervisão.  

Porém, mais importante do que transmitir técnicas, embora sem desconsiderá-las, o 

campo da supervisão deve contar com tato e empatia. Isso, certamente, poderá se estender aos 

atendimentos dos alunos quando estiverem em contato com o paciente. O conteúdo psíquico 

que emerge no campo da supervisão é do paciente e também dos alunos-estagiários. 

Sentimentos e histórias, como os que foram compartilhados na situação apresentada, precisam 

ser tratados na sessão de supervisão com tato e empatia por todos do grupo. Essa pode ser 

uma oportunidade para que aprendam o que é empatia praticando empatia.   

Ainda no texto “Cinco Lições de psicanálise”, Freud (1910b/2013) faz uma analogia, 

considerando o trabalho de um médico cirurgião que não se abstém de examinar e mexer no 

foco da doença com uma intervenção que poderá trazer a cura permanente. Ninguém irá 

incriminá-lo pelas inevitáveis dores do procedimento cirúrgico e nem mesmo pelas reações 

pós-operatórias quando houve êxito no caso tratado, embora possa ter havido um temporário 



24 
 

agravamento do estado do paciente. Freud identifica semelhança com a psicanálise, quando 

esta pode reivindicar o mesmo que a cirurgia: o acréscimo nas dores dos pacientes durante o 

tratamento. Mas isto, certamente, é muito menor quando há o uso de uma boa técnica e, 

também, o uso de um eficiente tato psicológico.  

 Ferenczi (1928/1992) acrescenta que a capacidade de “sentir com” significa apenas um 

aspecto da compreensão analítica. O termo “tato” vai sendo desenhado para Ferenczi como 

uma possibilidade de o analista ser empático às comunicações do paciente. Ou seja, por não 

ser o paciente, o analista pode ser capaz de empaticamente sentir o que ele sente, pensar o que 

ele pensa, deduzindo-lhe as ideias reprimidas sem sofrer das mesmas resistências que ele 

sofre.  Antes de fazer uma comunicação, o analista deve, primeiramente, retirar-se para fazer 

uma avaliação do que foi sentido no momento que se aproxima do paciente e pela sua 

experiência de “dissecar o psiquismo do outro e o seu próprio”. Assim, ao examinar as  

associações possíveis ou prováveis do paciente, que ele ainda não percebe, 

poderemos (sem termos que lutar contra as resistências atuantes no paciente) 

adivinhar não só seus pensamentos retidos, mas também as tendências que 
lhe são inconscientes (FERENCZI,1928/1992, p. 32).  

 

O analista recua de um movimento mais empático, e ora investe em “sentir com”, ora 

investe em investigação do psiquismo – do paciente e do próprio analista –, presentes na 

relação terapêutica naquele encontro analítico. Este é justamente o movimento da elasticidade 

da técnica que percorre o caminho da empatia e do tato, e nos auxilia a decidir sobre a 

oportunidade da comunicação e a forma como será realizada no encontro clínico. Todo esse 

movimento do par analítico acontece dentro do campo dinâmico durante o processo de análise 

e também em todas as sessões de supervisão.  
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1.2 - A situação analítica como campo dinâmico: modelos originais e situação    

contemporânea 

Certamente, a técnica psicanalítica sofreu profundas alterações desde o início de sua 

criação.  

Na primeira fase, com os estudos de Breuer e o método catártico, o enfoque era 

colocado no momento da formação do sintoma, e o psicanalista deveria fazer um esforço 

constante e insistente para que se reproduzissem os processos psíquicos daquela situação do 

passado, buscando levá-los a uma descarga emocional. Recordar e ab-reagir sob estado 

hipnótico eram as metas a serem alcançadas.  Mais tarde, ao renunciar à hipnose, a tarefa 

consistia em descobrir, a partir da associação de “pensamentos espontâneos” do analisando, o 

que ele não conseguia recordar por si só. Neste momento, o trabalho da interpretação e a sua 

comunicação ao paciente buscava contornar as resistências que imediatamente iam surgindo. 

Por fim, forma-se a técnica na qual o analista abdica de destacar um fator ou problema 

determinado para estudar toda a superfície psíquica apresentada pelo analisando, fazendo uso 

da interpretação para tornar conscientes ao paciente as resistências que fossem surgindo 

(FREUD, 1914/2013).  

 Além desses primeiros momentos da história da psicanálise, inúmeras têm sido as 

transformações da compreensão e do fazer analítico. A seguir, tendo como referência o texto 

“A situação analisante e a variedade da clínica contemporânea”, de Figueiredo (2011), que faz 

um percurso histórico sobre a evolução do dispositivo da psicanálise, destaco alguns desses 

momentos, sem a pretensão de esgotar tema tão rico.  
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 Nascimento da psicanálise 

A invenção da situação analítica original apoia-se e responde ao que foi encontrado 

nos processos inconscientes, considerando a descoberta de Freud com base na hipnose 

investigativa. No momento em que o criador da psicanálise abandona a hipnose, a base de 

trabalho analítico se dá pela via das conversas dirigidas com uma evidente intenção de 

pesquisa e terapia. Então, outra nova renúncia se encontra nos registros históricos: a direção 

na conduta das entrevistas com seus pacientes. É neste momento que nasce a psicanálise 

(FIGUEIREDO, 2011).  

 O dispositivo clássico da psicanálise articula associação livre do paciente com a 

atenção livremente flutuante e as interpretações do analista. Há, nesta prática analítica, a 

exigência de paciência, tanto do analista quanto do paciente (FIGUEIREDO, 2011).  

A fala em associação livre faz caminhos sinuosos e, por outro lado, a escuta 

livremente flutuante do analista acompanha o discurso do paciente sem poder se atrasar ou se 

apressar. Antes da escuta se apresentar em interpretação, é necessário que haja um tempo para 

uma “teorização livremente flutuante”; ou seja, muitos elementos teóricos se perdem, ganham 

novas formulações, dissipam-se, contradizem-se, e todas essas teorias se deixam elaborar na 

mente do analista. Assim, vai se constituindo uma “teorização sob medida” a cada paciente e 

sobre a própria relação terapêutica no momento atual e em sua história (FIGUEIREDO, 

2011).  

Embora a supervisão tenha características diferentes de um processo analítico, algo 

dessa ordem também acontece a cada encontro em supervisão:  

Não só as lembranças e as fantasias de desejos recalcados, mas também as 

resistências da vida mental do paciente [e dos que estão em supervisão] são 

convocadas, como também são exigidas a paciência da escuta e a capacidade 

de pensamento do analista (...) entre as quais as prototeorizações criadas pela 
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dupla [pela relação de supervisão] e sob medida (FIGUEIREDO, 2011, p. 

138). 

Destaca o autor que o profissional da psicanálise é sempre um pesquisador e um 

teórico; sendo assim, as descobertas analíticas são „intermináveis‟ propiciando e até mesmo 

exigindo novos dispositivos, ajustes e transformações da situação analítica original de Freud. 

Nesse percurso encontramos as contribuições de Ferenczi, principalmente, com o texto sobre 

a elasticidade da técnica; de Melanie Klein, com a criação da técnica do brincar para crianças 

e uma leitura mais atenta à transferência; além dos pós-freudianos, como Bion, Winnicott, 

Kohut, Lacan, entre outros.  

Também a clínica de Winnicott, Ferenczi e Balint trouxe contribuições, 

principalmente, para a criação de um campo de empatia não intrusiva, levando ao 

desenvolvimento das teorias e modificações das técnicas e do enquadre ao longo da história. 

Essa evolução histórica é o resultado de uma série de mudanças para poder atender pacientes 

que não se beneficiavam com o atendimento “padrão”, como as crianças e os pacientes muito 

regredidos (psicótico, narciscista, borderline) ou neuróticos muito resistentes (FIGUEIREDO, 

2011).  

 

• Da situação analítica à situação analisante 

A situação analítica, entendida por Freud como campo transferencial, nasce desde os 

primeiros textos do autor, vai sendo repensada e hoje pode ser reconsiderada e renomeada a 

partir de um conceito sugerido por Donnet
2
, em 2005: situação analisante. Esse conceito 

serviu de base para a compreensão e as reflexões clínicas deste trabalho. 

                                                             
2
 Jean-Luc Donnet é um psicanalista francês. É membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, onde dirigiu por 

muitos anos, o Centro de Consultas e de Tratamento psicanalíticos. É co-autor, com André Green, do 

livro L´enfant de çaque revolucionou, verdadeiramente, a abordagem psicanalítica das psicoses na França. 
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 O termo “situação analisante” dá ênfase ao aspecto dinâmico do dispositivo freudiano 

e de todas as suas variantes (como a supervisão clínica), que são desdobramentos do mesmo 

dinamismo (FIGUEIREDO, 2011).   

Dispositivo é algo próprio para dispor, apresenta disposição para articular o discurso 

em associação livre do paciente com a escuta livremente flutuante e as interpretações do 

analista. Aqui está o dispositivo clássico da psicanálise. De fato, o modelo analítico freudiano 

é a terapia pela fala, mas deve ser compreendido, principalmente, como terapia pela escuta. O 

modelo de escuta freudiano não é ultrapassado; ao contrário, deve ser uma insistência do 

terapeuta que mantém a escuta com disposição de mente quando o paciente associa 

livremente, lembrando que mesmo aqueles mais defendidos produzem associação livre 

(FIGUEIREDO, 2011).  

O analista se deixa levar de associação em associação do paciente para o que der e 

vier, mantendo a escuta em suspensão. É importante que o analista, a partir do que foi ouvido, 

não deseje nada, não tenha expectativa em relação ao paciente, não tenha memória, sem 

desejo de ouvir isso ou aquilo, sem o desejo de lembrar ou fixar nada (BOLLAS, 2013).  

A psicanálise é um decompor, um desdobrar de inúmeros conteúdos inconscientes que 

se apresentam no campo dinâmico da situação analítica, envolvendo paciente e analista. 

Trata-se de um organismo vivo que continuamente merece atenção, cuidado, processo de 

ajuste e monitoramento. 

A relação entre as formas assumidas pela situação analítica e o seu dinamismo pode 

ser pensada em termos de game e play. Game se refere ao conjunto de regras que 

                                                                                                                                                                                              
Trata-se da analise de um único entretien e de suas implicações teórico-clinicas. Consagrou seus trabalhos à 

questão do processo psicanalítico em análise ou em psicoterapia psicanalítica. Outras obras:  Surmoi, Éd. PUF, 

Monographie de la Revue française de psychanalyse, 1995. Le Divan bien tempéré, Éd. PUF, 2002. Le Premier 

entretien et l'écoute psychanalytique et al., Éd. Presses Universitaires du Mirail Toulouse (PUM), 1994. La 

Situation analysante, Éd. PUF, 2005. L' Humour et la Honte, Éd. PUF, 2009. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Surmoi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_fran%C3%A7aise_de_psychanalyse
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estabelecemos e que fazem de um jogo o que ele é, como o vôlei, por exemplo. Play faz 

referência ao jogo quando está sendo jogado com a espontaneidade criativa que se espera de 

seus jogadores. O mesmo se dá na prática analítica (FIGUEIREDO, 2011). Podemos também 

discernir as regras do jogo analítico e considerar que cada sessão de supervisão é única e 

depende da criatividade e da inventividade de seus “jogadores”.  

 

• Enquadre e processo  

A diferença entre o enquadre e o processo foi tematizada por um psicanalista 

argentino, José Bleger, em 1967. Bleger preocupa-se com as questões do enquadre da situação 

analisante, mais especificamente, com a relação do imóvel do enquadre e o processual dos 

movimentos psíquicos que estão presentes nessa moldura.  

Para esse autor argentino, é justamente nesses aspectos não dinâmicos do enquadre 

que se deposita o que há de mais primitivo do psiquismo do paciente. Isso é fundamental para 

que se forme o campo dentro do qual podem ocorrer os processos: esse é o campo da análise. 

É nele, no campo da análise, que os demais elementos do psiquismo poderão emergir para 

serem elaborados. Então, o próprio enquadre deverá ser considerado para o desalojamento e 

análise dos aspectos ali depositados, escondidos e mantidos em estado de latência. 

Necessidade da firmeza do enquadre, com as regras do jogo bem estabelecidas e sustentadas, 

além de definições de limites, contudo com flexibilidade, elasticidade para que a análise seja 

espaço para receber o material até então imobilizado.  

Novamente, temos aqui destacada a importância de a situação analítica ser uma 

entidade viva e em transformação, na qual podem ser reunidas condições de vida e 

transformação para aqueles que ali habitam (mundos internos do paciente e do analista).  
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Os enquadres são regras do jogo analítico: os limites precisam ser bem estabelecidos e, 

ao mesmo tempo, ser flexíveis. Assim também acontece na situação analítica da supervisão: o 

processo analítico do grupo propriamente dito – com todos os elementos móveis e dinâmicos 

intersubjetivos – permanece em contínua transformação.   

 

• Situação analítica e campo dinâmico  

A concepção da situação analítica como um campo dinâmico, isto é um campo e 

forças transferenciais foi tematizada por dois analistas argentinos, Willy e Madeleine 

Baranger, em 1961, inspirando Bleger a fazer as suas considerações acima mencionadas, 

alguns anos mais tarde. Baranger (1961), dá ênfase à vincularidade emocional, bem como ao 

dinamismo que está presente entre o par analítico.  

O campo dinâmico dos Baranger (1961) faz referência a um campo de forças que 

produz suas fantasias inconscientes compartilhadas, as quais podem sustentar e impulsionar a 

análise. Contudo, essas mesmas forças têm o poder de bloquear e impedir a análise quando se 

apresentam em resistências compartilhadas pelo paciente e pelo analista, chamadas de pontos 

cegos, “baluartes”.  

Foi a concepção da situação analítica como um campo dinâmico (Baranger, 1961) que 

levou Donnet a formular a ideia de uma situação analisante, com ênfase na vitalidade própria, 

criada pela simples presença dos participantes com seu campo de expectativas e angústias.  

Todo esse contexto é paradoxal: o enquadre é uma condição de base para a análise, 

como também, e ao invés disso, pode ser uma resistência à análise (FIGUEIREDO, 2012). No 

enquadre há o limite: o horário da sessão, a duração da sessão, o valor em dinheiro da análise. 

O enquadre pode e quase sempre gera resistências por parte dos pacientes, pois é da ordem do 
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limite e exige que ele se adapte a uma ordem que lhe é colocada como vinda de fora dele, 

estabelecida sem que o paciente tenha podido fazer parte da instância que decidiu que o 

enquadre seria aquele. .   

Na composição da situação analisante, existem partes “imóveis”, estruturais, como o 

espaço físico, a constante do dia e horário dos atendimentos, o divã, a poltrona do analista, a 

intensidade da luz no setting terapêutico e, concomitante a isso, todo o processo dos 

movimentos psíquicos que ocorrem dentro dessa moldura. A palavra “situação” refere-se ao 

modo, à maneira com que algo está estabelecido, traz a compreensão do que está estático; por 

outro lado, o termo “analisante” oferece um movimento. É justamente aí que habita a grande 

vantagem de se referir à “situação analisante” como substituta da “situação analítica”, uma 

vez que sinaliza a vivacidade que circula na relação analítica ou, por que não dizer, relação 

analisante, já que esta é também ação do campo dinâmico, do emergir inconsciente, do evocar 

os elementos dos processos primários, devendo receber também monitoramento constante 

(BARANGER, 1961; FIGUEIREDO, 2011).  

Outros autores pensaram a situação analítica como um campo de forças: Pontalis 

(1990) destaca-a como a que exerce um intenso campo que atrai seus participantes para o seu 

interior e abre possibilidades de vida psíquica e psicossomática, tanto para o paciente quanto 

para o analista, considerando o campo transferencial e contratransferencial que se constitui 

como situação analisante e exerce força atrativa, magnética. As palavras, livres associações, 

recordações, os relatos oníricos, as fantasias transferenciais e resistências são atraídos e 

convocados pela situação analisante, que, assim, torna-se viva.    
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• A vivacidade da situação analisante 

A vida que nasce na situação analisante se mantém pelo movimento trazido pela fala - 

o verbalizar impõe o movimento dinâmico; pelo holding, através do olhar, da palavra, da 

escuta, da memória do analista que se traduz em continuidade ao ser; pela sustentação de certa 

ressonância; pelo manejo responsável por conseguir instalar e reinstalar a situação analisante 

para sustentação; pelo operar no modo psicanalista disponibilizando sua mente e seu corpo 

para escuta e sustentação; pelo deixar-se ser afetado pelo outro, afinando sua leitura a partir 

da comunicação inconsciente que ali se apresenta. A tendência de transformar-se em situação 

analisante corresponde à situação em que a prática analítica está sendo levada a cabo por 

participantes que preservam a vivacidade e o tônus afetivo da dupla ou do grupo; torna-se, 

então, um lugar de transformações potenciais (FIGUEIREDO, 2011). 

 Essa questão da vivacidade foi, em primeiro lugar, trazida por Winnicott (1962/1983) 

em seu texto sobre os objetivos de uma psicanálise – o autor nos fala sobre keeping alive: o 

analista tem a obrigação de verificar se há vivacidade nele mesmo, se há vivacidade no 

paciente e se há um campo analisante vivo. Já Ogden (1995) trata da vivacidade ou aliveness 

como um indicativo fundamental de que o processo analítico está acontecendo.  

 Penso que a supervisão pode ser considerada a prática de monitorar o estado de 

vivacidade de uma relação analítica - assim como em uma unidade de terapia intensiva (UTI) 

tem-se os aparelhos que medem a vivacidade dos processos fisiológicos e a sua homeostase, 

também a supervisão deve se constituir nesse lugar de monitoramento da saúde de uma 

prática analítica.  

 O que torna a prática analítica recomendável é a sua capacidade de atrair para si vida e 

abrir possibilidades de vida psíquica e psicossomática para seus habitantes. Atrair e gerar vida 

é necessário, contudo, analisar é mais do que isso.  
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 Figueiredo (2011, p. 139) sugere uma paráfrase de Freud (1914):  

Tem o direito de se chamar psicanálise, ainda que chegue a resultados 

diversos dos de Freud e dos demais grandes pensadores da psicanálise, 
qualquer trabalho que reúna e sustente as condições de operação de uma 

situação analisante tal como inventada por ele e reinventada por tantos 

outros e por todos nós cada vez que praticamos a clínica psicanalítica.   

 

A tarefa do analista e do supervisor é instalar, monitorar e sustentar a situação 

analisante, e cabe o nome de „manejo‟ a essas três funções analíticas.  

Ao fazer psicanálise, em qualquer de suas variantes, facilitamos a elaboração 
da experiência emocional em suas dimensões mais complexas e turbulentas e 

em suas dimensões mais sutis e ocultas (FIGUEIREDO, 2011, p. 141).  

 

Espera-se que em cada sessão e ao longo do tratamento ocorram: a interpretação e 

construção do sentido de fantasias de ansiedade e fantasias de desejo; a elaboração e a 

dissolução de resistências tanto no plano transferencial como no plano histórico; e se possa 

propiciar transformações intrapsíquicas e intersubjetivas (FIGUEIREDO, 2012).  

Considerando que este trabalho de mestrado é uma entre tantas contribuições para 

criar novos dispositivos analíticos, penso que o contexto da supervisão, com o uso de diários 

de bordo e leitura psicanalítica da experiência clínica dos alunos, guarda similaridades em 

relação ao trabalho do analista.  

A supervisão pode ser considerada um trabalho de construção a posteriori do que foi 

vivido pelo aluno em atendimento. O estagiário vai acessar o paciente, sem excluir a 

dimensão de seu próprio psiquismo; e é justamente através deste que poderá ter acesso às 

necessidades, angústias básicas e defesas de seus pacientes. Esses são alguns aspectos tratados 

no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO II – O sonhar em supervisão 

 

Duas coisas só me deu o Destino:  

uns livros de contabilidade    

e o dom de sonhar 

 

Fernando Pessoa 

 

Em ambos os campos, da supervisão e da análise, nos processos de elaboração de 

experiências emocionais e de elaboração das resistências há a importância do sonhar.  

Refiro-me ao sonhar do paciente e ao sonhar o paciente pelo analista, além do sonhar 

compartilhado pelo par analítico. Tudo o que o paciente fala em sessão pode ser considerado 

como um sonhar: na situação analisante,  a associação livre equivale ao sonhar na situação 

noturna de dormir. Na sessão de análise e também na supervisão, há  um funcionamento 

onírico associado à ocorrência de alguma regressão narcisista. O que é presente no sono 

também acontece de algum modo na sessão funcionando como base para o acontecimento da 

situação analítica (FIGUEIREDO, 2011). Acredito que aqui também se dá a importância de 

paciente e analista estarem em um espaço e lugar de repouso e bem estar para ambos.  

Se de um lado temos o paciente com seus sonhos narrados, com as associações livres e 

as fantasias, do outro está o analista, que coloca, à disposição do primeiro as rêveries, as 

interpretações; esse conjunto dá origem a uma criação intersubjetiva onde a partir do sonhar 

compartilhado vive-se um clima de recolhimento e transformação (FIGUEIREDO, 2011).  

Diante dos inúmeros elementos que compõem seu mundo psíquico, das experiências 

que habitam sua interioridade, recolhe um trecho, um “pedacinho”, selecionando um conteúdo 

e o apresenta ao analista. Aqui,  configura-se um recolhimento do paciente no mais íntimo e 

profundo de seu psiquismo para compartilhar esta vivência com o analista,  que, então, 
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oferece e sustenta o tempo, o espaço e os lugares para sonhar. Em alguns momentos paciente 

e analista estão sós; em outros, estão implicados em suas construções oníricas. Então, também 

é tarefa do analista poder sonhar.  

 O analista deve criar condições para que o sonhar do paciente seja liberado e deve, 

também, sonhar o paciente. Para tanto, devem – paciente e analista, supervisor e grupo de 

supervisão – criar um ambiente vivo de recolhimento, pesquisa e transformação. O brincar em 

Melanie Klein e o jogo do rabisco em Winnicott são exemplos disso.  

 Na sessão, a associação livre, e na supervisão a narração do trabalho de atendimento 

devem acontecer sem que haja uma intervenção interpretativa muito apressada. Deve-se 

incentivar um fluxo associativo que permita facilitar o funcionamento onírico.  

  O pré-consciente é muito importante nos processos analíticos como sede e ponto de 

incidência do que se pode falar e pensar. A lógica exigida para entender os processos 

terciários (processos que exercem a função de mediação entre os processos primários e 

secundários) é a lógica do paradoxo, pois eles fazem contato ao mesmo tempo com duas 

regiões presididas por lógicas diferentes (FIGUEIREDO, 2001). Os processos terciários são 

aqueles que fazem a mediação entre o sonho tal como foi sonhado e o sonho que é narrado, e 

ao qual o analista responde, através dos seus processos terciários que fazem a ponte entre o 

seu sonhar – processo primário -, e os seus processos secundários, que utiliza para pensar e 

para se comunicar com o paciente.  

 Uma boa parte da experiência emocional primitiva pode ser organizada no plano do 

sentido, passando pela palavra e para a palavra (como uma experiência que pode ser 

nomeada), podendo, assim, operar transformações importantes. As falas do analista e dos 

alunos terapeutas precisam acontecer sobre um fundo de silêncio fundamental que não 

perturbe o núcleo do inconsciente, do indizível e do impensável. 
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O supervisor precisa disponibilizar seu inconsciente para o trabalho analítico de 

supervisão. O par freudiano se dá dinamicamente no encontro do inconsciente do analista-

supervisor com o inconsciente do paciente-supervisando e a situação analítica é condição 

propícia para que haja o desdobramento disso; para tanto, o analista-supervisor precisa 

entregar-se ao seu inconsciente.  

Ferenczi (1928/1992) entende que ser analista é viver a entrega ao processo analítico e 

ao mesmo tempo elaborar essa entrega.  

 

2.1 – A impossibilidade de sonhar com o paciente: uma situação vivida em supervisão 

O caso atendido pela estagiária Leila refere-se à paciente Z que se mostrava 

extremamente angustiada frente à hospitalização da mãe e, mais especificamente, diante do 

pedido médico para que ela assinasse um documento que permitiria que a equipe médica não 

reanimasse a paciente, caso esta sofresse uma parada cardiorrespiratória. Z estava impactada e 

horrorizada com esse pedido médico. A aluna-estagiária, sem conseguir escutar e sustentar 

todo o sofrimento da paciente passa a lhe explicar a importância de pôr fim a um sofrer sem 

sentido, dizendo a Z que esta poderia ser uma saída interessante quando não há mais nada a 

fazer pela saúde de alguém.  

Outro dado relevante desta história é que Z, a paciente que estava sendo escutada tinha 

sido internada anos atrás em um hospital psiquiátrico com um quadro de depressão grave. A 

internação se deu quando Z presenciou o assassinato de duas pessoas desconhecidas e, nesta 

ocasião, perdeu o seu bebê, no final da gestação. Quando retorna da internação psiquiátrica, Z 

fica sob a tutoria de sua irmã. Essa tutoria era autorizada por meio de um documento. Ela não 

conseguia lembrar-se exatamente quando tinha assinado esta autorização. Segundo Z, em 
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nome dessa tutoria, sua irmã se apropriou de seus bens, deixando-a em uma situação de 

extrema precariedade, sem que ela pudesse mudar as coisas. Além do processo de depressão 

consistir num certo desinvestimento do mundo, a presença desse documento confirmava essa 

terrível situação de desligamento. Com esse documento, Z abriu mão da autoridade dela, e 

agora, mais uma vez estavam pedindo a ela que assinasse um documento para abrir mão da 

vida da mãe, que não contaria mais com intervenção médica (para manter sua mãe viva). 

Estão aqui presentes vários desligamentos que parecem aprofundar o quadro de depressão: os 

assassinatos, o bebê que morreu, a perda dos bens, a potencial perda da mãe. Nessa história, o 

que se segue à assinatura de documentos acaba não sendo algo bom. Assina-se para não 

receber cuidado – médico e da irmã –, assina-se um documento que a coloca em precariedade 

de cuidado psíquico e somático. Assina-se o desligar-se: do filho que morreu, da mãe que está 

gravemente doente, dos bens materiais acumulados por Z, do ex-marido (assinatura do 

divórcio que não era desejado por Z) etc. Enfim, assinar o documento requisitado pelo médico 

tinha o significado de reeditar intensamente inúmeras ligações perdidas.  

Leila, a aluna-terapeuta, sem poder perceber essas vivências penosas presentes na 

história da paciente que foram evocadas pela solicitação de uma nova assinatura, trabalha pela 

via racional, a conveniência de abreviar o sofrimento da mãe em estado terminal, deixando de 

lado os significados mais profundos de todas as perdas associadas ao ato de assinar um 

documento. Além disto, ao trabalhar nesta via ela se identifica com o papel do médico, saindo 

do lugar de analista.  

Fiz algumas considerações a respeito do caso, mas o que quero enfatizar é a 

perspectiva de Leila durante o atendimento e seu relato clínico na supervisão. Trabalhamos a 

ideia de que o melhor atendimento psicanalítico não é resolver o problema da paciente pela 

via racional, mas sim criar um campo de empatia e de resgate dos sentidos ligados ao ato de 
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assinar um documento, pois isto permitiria trabalhar as perdas e realizar lutos. Esta maneira 

de encontrar-se com a paciente poderia ajudá-la a, em um momento posterior, ouvir e 

entender as dificuldades e limitações do quadro clínico da mãe depois que tivesse sido 

escutada com continência e empatia pela estagiária.  

Durante o relato da estagiária, fico pensando como ela estava capturada pela situação 

apresentada por Z, com intensa implicação afetiva. A implicação do analista com a situação 

do paciente é importante, mas quando ocupa um lugar principal não deixa espaço para poder 

pensar. Implicar-se é emocionar-se com o outro, é estar em sintonia, é envolvimento, é 

identificar-se. Na cena relatada, Leila fez uma identificação com o médico sem poder manter 

uma postura de reserva.  

Penso que nunca conseguimos alcançar exatamente o que aconteceu durante o 

atendimento, mas fico com a impressão de que conteúdos da estagiária, da análise dela (ou 

por ela não ter experienciado um processo analítico) entraram no campo do atendimento. Na 

sessão de supervisão, a aluna estava verborrágica, sem conseguir ouvir qualquer contribuição 

minha ou do grupo. Observo uma dificuldade dela em sustentar a posição de terapeuta que 

deveria apresentar-se em uma espécie de penumbra acolhedora, o que favorece a livre 

associação e as elaborações. Um analista que fala demais não propicia esse acontecer clínico. 

É fundamental que tudo isso aconteça com vivacidade, com contato, mas sem intrusão. É 

sempre de algum silêncio e de alguma penumbra do analista, como uma reserva de si para o 

outro, que poderão emergir traços que se unem para formar uma nova experiência. 

Parece-me que havia a necessidade da aluna-terapeuta ter razão em seus movimentos 

no seu fazer clínico. Fico pensando como é difícil ser questionada naquilo que realizou. 

Nessas condições houve um desconforto no grupo de supervisão. Como é importante lidar 
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com essa situação no grupo para evitar que se crie um movimento de muita crítica, algo 

perturbador, de todos contra um, algo vertiginoso no funcionamento dos grupos.  

Ao final dessa sessão de supervisão, um aluno do grupo se aproxima de mim a fim de 

tratar sobre suas reflexões acerca do caso relatado, mas que foram impedidas pela estagiária. 

Senti, neste momento, que havia uma crítica deste aluno, relativa ao que fora vivido pelo 

grupo e, principalmente, pela forma de se manifestar da estagiária. Observo que Leila não 

pôde sonhar a sua paciente e, considerando o discurso do estagiário que critica a colega, 

também o grupo de supervisão não conseguiu sonhar a estagiária e sua dificuldade e, ali, tem-

se um julgamento de condenação, sem lugar para a empatia. No momento em que fazemos um 

julgamento moral, um movimento de aprovar ou desaprovar, perdemos a chance de sonhar o 

paciente, o que está sendo vivido por ele, os  significados que formam ressonâncias com 

outros aspectos de sua história.  

Sonhar exige um movimento empático. Nesta sessão de supervisão apresentou-se uma 

questão delicada envolvendo todo o grupo. Entender todos esses acontecimentos leva um 

tempo. Certamente, a angústia da estagiária precisa ser compreendida empaticamente, como 

alguém que, iniciando um trabalho clínico, sente-se mobilizada e insegura em como realizar 

um atendimento de qualidade, com tato, cuidadoso, um sonhar o seu paciente. Aqui, acredito 

que a tarefa mais importante neste encontro de supervisão é de oferecer um ambiente 

acolhedor e continente, o que discuto no próximo item a partir da teoria de Ogden.   

 

• O sonhar o paciente no contexto da supervisão segundo Ogden.  

A questão de sonhar o paciente pelo analista é importante preocupação de Thomas 

Ogden. No texto “On pyschoanalytic supervision”, de 2005, o autor ressalta que na relação de 
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supervisão, o supervisor deve ajudar o supervisando a sonhar aspectos da relação analítica, 

quando este se mostra incapaz de sonhar (seus “sonhos não sonhados”) ou apenas 

parcialmente capaz de fazê-lo (seus “sonhos interrompidos”).  

Como já destaquei, o sonhar em análise inclui tanto o sonhar do paciente como o 

sonhar o paciente pelo analista ou, então, o sonhar compartilhado de paciente e analista. 

Ogden (2005) concebe uma  importante aproximação entre a relação analítica e a relação de 

supervisão. Assim, o sonhar no setting de supervisão refere-se ao: sonhar o paciente pelo 

supervisando, sonhar o sonho do paciente, sonhar o supervisando, sonhar o sonho do 

supervisando, ou ainda, o sonhar compartilhado de supervisando e participantes do grupo, 

bem como o sonhar compartilhado de supervisando e supervisor. O estagiário não traz o 

paciente para a sessão de supervisão: o que ele traz, é a experiência que teve com o paciente, e 

ele pode obter ajuda do supervisor e do grupo, para sonhar o paciente além do que pôde fazer 

até então.  

O paciente que se pode trazer à vida na supervisão não é a pessoa 
viva, que respira e se deita no divã do analista. Em vez disso, o 

paciente apresentado na sessão de supervisão é uma ficção criada por 

meio de palavras, voz, movimentos corporais, ironia, humor, 
comunicações inconscientes, como as identificações projetivas e assim 

por diante (Ogden, 2009, p. 37). 

 

Na sessão de supervisão há espaço para a re-criação inconsciente da experiência 

clínica e intersubjetiva do supervisionando ao trazer seu paciente através de seu discurso, sua 

escrita (de relatos de sessão, relatórios, diários de bordo) e suas comunicações conscientes e 

inconscientes: “Seja qual for a maneira pela qual o analista, consciente ou inconscientemente, 

traga para a supervisão a sua experiência com o analisando, isto não acrescenta em nada à 

presença real do paciente” (Ogden 2009, p. 38). É justamente isso que o autor chama de uma 

ficção criada, que em nada corresponde a uma mentira. Ao contrário, é no momento em que 
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um caso clínico é apresentado em supervisão que o supervisando faz uma conversão de fatos 

em ficções e, somente assim, torna-os reais.  

Nesse sentido, criar o paciente como uma ficção – “sonhar o paciente” – no 

setting de supervisão representa o esforço combinado do analista e do 
supervisor para dar vida, na supervisão, ao que é verdadeiro, do ponto de vista 

da experiência do analista, em relação ao que está acontecendo, em nível 

consciente, pré-consciente e inconsciente, na relação analítica (Ogden, 2009, 

p. 37)     

 

 A experiência do supervisor na relação com seu supervisando é chamada pelo autor de 

“sonho guiado”, pois o supervisando, incapaz de sonhar ou com aspectos do seu atendimento 

que ainda não foram suficientemente sonhados, é auxiliado pelo supervisor a sonhar, ou seja, 

a fazer um trabalho psíquico consciente e inconsciente com os conteúdos presentes na relação 

analítica vivida com o seu paciente. 

A tarefa do par que se forma na supervisão é a de “sonhar” o paciente, ou seja, 

criar uma “ficção” que é verdade para a experiência emocional do 
supervisionado com o analisando. Para levar adiante esse trabalho, o 

supervisor precisa fornecer um enquadre que assegure a liberdade do 

supervisionado de pensar e sonhar e estar vivo diante do que está acontecendo 
na relação analítica e de supervisão, bem como no inter-jogo entre as duas 

(Ogden, 2005, p 31).  

 

No contexto da supervisão em grupo
3
 temos um enquadre e um campo dinâmico que é 

composto e sofre interferências intersubjetivas de todos os participantes ali presentes: aluno-

terapeuta, supervisor e supervisandos. É preciso constituir então um enquadre que garanta a 

liberdade do supervisando para pensar e sonhar com vivacidade o que ocorre em sua relação 

terapêutica com seu paciente, o que também é construído pelo funcionamento consciente e 

inconsciente do grupo.   

                                                             
3 Thomas Ogden trata do enquadre da supervisão analítica vivida pelo par supervisor e supervisando, o que 

também é válido para o contexto de supervisão em grupo. 
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No caso da paciente Z, abordada anteriormente, a aluna-terapeuta Leila não pôde 

sonhá-la, mas o grupo também não lhe ofereceu um enquadre para que isso fosse possível. O 

grupo não pôde sonhar a aluna-terapeuta, não criando a liberdade para o pensar e o sonhar de 

Leila, interferindo com críticas no inter-jogo entre as partes do grupo. Houve então uma 

reduplicação da impossibilidade do sonhar: de Leila em relação à paciente, dos colegas em 

relação à Leila, sendo que estes também não puderam sonhar o sonho da paciente.  

Falo do impedimento do sonhar de Leila e do grupo de supervisão. Mas seriam 

“sonhos interrompidos” ou “sonhos não-sonhados”? Na teoria de Ogden há referência a esses 

dois modos da impossibilidade do sonhar.  

Quando falo de “sonhos interrompidos”, refiro-me a estados mentais 
nos quais os pensamentos inconscientes tornam-se perturbadores a 

ponto de interromper a capacidade individual de pensar e sonhar. Por 

exemplo, pesadelos são sonhos nos quais os pensamentos-oníricos são 
assustadores a ponto de interromper a capacidade do sonhador de 

sonhar e, consequentemente, o indivíduo acorda num estado de medo. 

Do mesmo modo, brincadeiras interrompidas ocorrem quando os 

pensamentos e sentimentos que são experimentados na brincadeira 
transbordam a capacidade da criança para brincar (OGDEN, 2009, 

p.32).  

 

 Os “sonhos interrompidos” podem se apresentar no inter-jogo das duplas estagiário-

paciente e supervisor-supervisando. Essa impossibilidade de sonhar acontece no brincar no 

processo analítico ou no brincar no contexto de supervisão: o paciente ou o estagiário tem a 

capacidade de sonhar a sua experiência vivida somente até certo ponto, pois o brincar foi 

interrompido ao experimentar pensamentos e sentimentos desagradáveis: “Ao contrário dos 

„sonhos interrompidos‟, os „sonhos não-sonhados‟ refletem uma absoluta incapacidade de 

sonhar uma experiência vivida. Aquilo que não pode ser sonhado fica forcluído do trabalho 

psicológico inconsciente” (OGDEN, 2009, p.33).  Essa experiência psicologicamente não-

sonhável é uma maneira  mais radical da impossibilidade do sonhar e pode se manifestar em 
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formas graves de perversões, desordens psicossomáticas, núcleos psicóticos cindidos e 

estados esquizofrênicos.  

Voltando à estagiária Leila, vimos que muitas manifestações verbais e não verbais dos 

participantes do grupo apresentavam intolerância ao relato e à forma de atender da colega. No 

lugar de supervisora, fico pensando como poderia recuperar um enquadre com maior 

liberdade para o pensar e o sonhar da aluna-terapeuta e do próprio grupo de supervisão.  

Naquele momento, entendi a urgência de exercer acolhimento da aluna veementemente 

criticada pelo grupo, além de buscar compreender o significado das angústias evocadas por 

aquele atendimento entre todos os alunos. Certamente, eles também foram tomados por 

elementos inconscientes e desconfortáveis ao escutarem o relato do caso Z; isso promoveu um 

“bloqueio” da empatia, do tato, do pensar analítico e do sonhar a colega supervisanda.  

Nesta sessão de supervisão, percebi que havia uma aliança de violência do grupo em 

relação à Leila, um desconforto dos participantes do grupo que olhavam-se reciprocamente 

com impaciência e com expressões faciais como se sentenciassem a estagiária. A impressão 

que me dava é que o grupo se portava como numa audiência do tribunal, entretanto com um 

agravante: sem disponibilizar-se para escutar a colega-estagiária.  Há, aqui, um julgamento 

moral – o certo e o errado -, feito pelo grupo de supervisão: mas isso é humano.  Porém, nessa 

situação, antes de eu mesma poder “sonhar” aquele grupo de supervisão naquela sessão, vi um 

movimento em mim de também ser violenta com o grupo. Lembro-me de um dos 

supervisionandos que diz à estagiária: “isso que você fez é errado”, e como estas palavras 

provocaram em mim a vontade de questioná-lo se nunca havia errado. Contudo,  me dei conta 

de que até mesmo as minhas palavras seriam de muita violência com o aluno ou com o grupo 

de supervisão, então, contive meu comentário.  
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Ao entrar em contato com o que me foi provocado, pude dar um passo para trás, num 

recuo que me permitiu pensar e suspender o julgamento moral. Fico num lugar onde estou 

sendo chamada pelo grupo a também julgar a estagiária, a ser cúmplice, a arbitrar sobre o 

certo e o errado. De fato, de alguma maneira, há o certo e o errado; existem regras do jogo 

que compõem o fazer analítico, os limites de uma sessão, tanto de análise, quanto de 

supervisão. Contudo, o mais relevante é poder pensar as regras e não aplicá-las como se 

correspondessem a um certo e um errado absolutos.  

No atendimento de Z, Leila sugeriu, ou tentou convencê-la de que o melhor seria 

assinar o documento requisitado pelo médico. Ao fazer essa “sugestão”, tentando resolver o 

problema da paciente, além de não escutá-la, Leila também a deixou numa condição 

infatilizada. Para a estagiária, o que ela própria fazia era tentar resolver o problema da 

paciente Z.  Penso que Leila gostaria que eu “sugerisse”/indicasse, em outras palavras, que eu 

“resolvesse” os problemas clínicos que vinha encontrando. Dentro da clínica, o 

analista/supervisor não fazer sugestões de como o paciente/estagiário deve agir ou o que o 

paciente/estagiário deve escolher pode ser uma regra, mas muito mais importante do que isto 

é poder compreender o que uma sugestão poderia causar no paciente/estagiário: como uma 

consequencia inicial,  teríamos então o paciente ocupando um lugar infantil.  

Penso que o grupo também convocou Leila para ocupar esse lugar infantil de forma 

violenta: “você fez errado”, “não é assim que atende”. É interessante como, naquele 

momento,  Leila era o objeto do desprezo do grupo sob a inscrição do vértice moral. Aqui se 

tem o grupo num funcionamento de superego arcaico, manifestado em atos violentos. No 

acontecer da identificação projetiva do grupo em relação à estagiária foi possível conhecer 

parte do que habitava o grupo no momento daquela sessão de supervisão. Penso que os 
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alunos-terapeutas sentem-se inseguros no seu não saber fazer psicanalítico, então é muito útil 

encontrar um “bode expiatório”.  

Em síntese, através da identificação projetiva que surge nesta sessão de supervisão, o 

grupo pôde comunicar, inconscientemente, as inseguranças e medos de serem terapeutas 

incompetentes, medo de errarem, o receio de não saber fazer clínico; isso tudo foi depositado 

na estagiária Leila.       

A psicanálise nos convida insistentemente a parar para pensar, a fazer um recuo e 

refletir, a nomear o vivido, a sair da manifestação do superego arcaico e da identificação 

projetiva, a sair do movimento acusatório. Ao aceitarmos esse convite psicanalítico, também 

recebemos “ingresso” para o sonhar em análise, para o sonhar em supervisão psicanalítica. 

Somente assim pude começar a sonhar o grupo de supervisão naquela sessão e convidá-los a 

fazer o mesmo: que Leila pudesse sonhar a sua paciente, que o grupo pudesse sonhar a 

colega-supervisanda e, também, sonhar a paciente de Leila.  

Não conseguimos alcançar exatamente o que oconteceu na sessão de Leila e sua 

paciente, mas penso que, de algum modo, Z falava sobre os eventos históricos de sua vida, 

como numa espécie de um deseperado desabafo: tratando sobre suas perdas e assinaturas em 

documentos que lhe trouxeram mudanças difíceis. A paciente Z experimentava os diferentes 

momentos traumáticos de sua vida, de certa forma, em íntima conexão uns com os outros. 

Entretanto, a estagiária não podia escutar a angústia e o desespero de Z, passando a defender a 

assinatura do documento solicitado pelo médico.  

O sonho que Leila poderia ter desenvolvido acerca da paciente foi interrompido 

durante o atendimento clínico: todo o sonho interrompido é também uma impossibilidade de 

sonhar, contudo mais localizada, mais circunscrita a um determinado momento. O mais 

interessante a observar, entretando, é que, assim como Leila não tinha podido sonhar a 
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paciente, o grupo de supervisão também não pôde sonhar a estagiária.  É muito frequente que 

o  sonho interrompido do estagiário provoque uma interrupção do sonhar no grupo de 

supervisão. Aí entra minha função de supervisora para apontar os dois nívies de interrupção 

do sonhar e, se possível resgastar o movimento específico do sonhar: que conduz à elaboração 

psíquica.    

As interrupções que ocorrem nos “sonhos parcialmente sonhados” “manifestam-se 

primariamente como uma limitação da habilidade do supervisionado de gerar e sustentar um 

estado de rêverie receptivo e como uma inabilidade de fazer uso analítico da sua experiência 

de rêverie” (Ogden, 2009, p. 35). Os “sonhos não-sonhados” referem-se a uma completa 

inabilidade do analista de sonhar sua experiência com o paciente em análise. “O 

supervisionando que é incapaz de sonhar sua experiência, em geral não está consciente de que 

há um problema na análise e acha difícil tirar algum proveito da supervisão” (Ogden, 2009, p. 

35).    

Fico pensando que a possibilidade do sonhar é altamente dependente da dimensão 

intersubjetiva, a começar pela relação com uma mãe que, podendo sonhar a si mesma e a seu 

bebê cria espaço para que o bebê possa se sonhar. Ou, então, um analista/supervisor que não 

sustenta um estado de rêverie e não ajuda o paciente/estagiário a sonhar sua experiência 

emocional.   

Ao considerar o espaço da supervisão como propício ao sonhar,  penso que, sem esse 

encontro, talvez  o aluno-estagiário não possa sonhar a experiência emocional vivida na 

clínica, porque esta se encontra obstaculizada, bloqueada, reprimida. Com o trabalho da 

análise ou da supervisão os sonhos não-sonhados e interrompidos podem ser criados ou 

resgatados e integrados a uma atividade de sonhar. 
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Apesar dos bloqueios ao sonhar e da presença de intolerância e falta de empatia entre a 

Leila e sua paciente, e por outro lado entre Leila e o grupo de supervisão, a relação 

intersubjetiva que se constuti na supervisão pôde realizar um considerável desbloqueio do 

sonho interrompido de Leila. 

Na prática analítica ou na prática da supervisão o importante é o começar a sonhar, e a 

situação analisante da supervisão é terreno fértil para isso. Se na sessão de supervisão aqui 

relatada houve um embotamento do sonhar – da estagiária e dos participantes -, em encontros 

posteriores do grupo percebi Leila começando a sonhar sua experiência emocional com sua 

paciente, e o grupo de supervisão, agora  despido do movimento violento anterior, pôde entrar 

em um estado de sustentação para sonhar a colega supervisando e seu paciente.  

A situação analítica da supervisão solicita as mesmas liberdades e proteções próprias 

de uma relação analítica (OGDEN, 2009). Isso inclui, portanto, a atenção com a vivacidade 

do campo dinâmico e com o enquadre que garanta a liberdade do supervisando de pensar, 

sonhar e viver os acontecimentos do atendimento clínico e da supervisão. É fundamental que 

o enquadre da supervisão ofereça ao supervisando um sentimento de segurança e cuidado, que 

o empenho do supervisando seja tratado pelo supervisor de forma humana, respeitosa e 

sigilosa. Assim deve ser, uma vez que o supervisando confia ao supervisor conteúdos tão 

pessoais como sua própria experiência consciente, pré-consciente e inconsciente, o que o 

supervisando vive na relação analítica e nos seus atendimentos clínicos.  

Para Ogden (2009, p.40), o supervisor deve cuidar do enquadre, da relação analítica, 

do campo dinâmico e de seu supervisionado: 

O supervisor mostra ao supervisionado o que significa para ele ser (e 

continuar sendo) um analista por meio de sua maneira de pensar e sonhar, 
através de seu jeito de formular e expressar as suas ideias e sentimentos, e da 

maneira pela qual responde às comunicações conscientes e inconscientes do 

supervisionado, através do jeito de reconhecer o supervisionado como 
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indivíduo único, para quem a relação de supervisão está sendo ali de novo 

inventada (OGDEN, 2009, p. 40).  

 

Há o reconhecimento das emoções vividas pelo supervisionado, mas toda relação de 

supervisão também conta com as emoções experimentadas pelo supervisor, inclusive as 

fantasias e sentimentos pessoais em relação ao supervisionando. Para Ogden (2009), estes 

conteúdos presentes no contexto da supervisão frequentemente podem ser valiosos nos 

esclarecimentos a respeito dos processos inconscientes intersubjetivos, descrevendo a relação 

entre supervisionando e paciente, bem como os processos conscientes e inconscientes que 

podem dificultar esta relação terapêutica. Como um reflexo dos processos ativos no 

atendimento clínico da dupla paciente-supervisionando, com frequência esses mesmos 

processos estão presentes na relação consciente e inconsciente entre o supervisionando e 

supervisor.   

O nível inconsciente da relação terapêutica não é simplesmente trazido 

para a relação de supervisão na forma do relato falado do 

supervisionado sobre seu trabalho com o analisando; na verdade, esse 

nível inconsciente passa a ter vida nas dimensões inconscientes e pré-
conscientes da própria relação de supervisão. Uma parte essencial da 

tarefa do supervisor e do analista [e do estagiário-terapeuta] é sonhar 

(fazer um trabalho psíquico consciente e inconsciente com) interjogo 
das relações de supervisão e analítica. Alguns aspectos desse trabalho 

psíquico são verbalizados pelo supervisor e pelo analista, ao passo que 

outros aspectos do trabalho ficam não verbalizados ou são, talvez, 

discutidos de forma deslocada. Cada dupla de supervisão maneja a 
conversa sobre o relacionamento entre as relações de supervisão e a 

analítica de uma maneira própria e singular (p. 46).  

 

Acredito que a escrita deste trabalho é uma das possibilidades do sonhar o grupo de 

supervisão e a minha experiência emocional com meus alunos, uma vez que se encontra, aqui, 

a posteriori, a liberdade de pensar psicanaliticamente o vivido com o grupo. 
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 Durante os encontros em supervisão muitas foram as emoções e sentimentos vividos 

por mim, parecendo ser “subjetivos” e particulares. Certamente, não o eram, pois eram 

nascidos num campo intersubjetivo, além do que, no meu próprio psiquismo há muitas 

alteridades. Assim como nas sessões de supervisão, na redação deste trabalho inúmeras 

lembranças – intersubjetivas - me tomam, neste momento, a lembrança dos escritos de 

Fernando Pessoa. 

Não me choca a interrupção dos meus sonhos: de tão suaves que são, continuo 

sonhando-os por detrás de falar, escrever, responder, conversar até. (...) Ergo o 
livro, que cerro lentamente, olhos cansados do choro que não tiveram, e, numa 

mistura de sensações, sofro ao fechar o escritório se me feche o sonho 

também; que no gesto da mão com que cerro o livro encubra o passado 

irreparável; que vá para a cama da vida sem sono, sem companhia nem 
sossego, no fluxo e refluxo da minha consciência misturada, com duas marés 

na noite negra (...)(PESSOA, 1935/2006, p.66). 

 

 E é assim, através do sonhar, que podemos entrar em contato com as cenas e com a 

experiência emocional do supervisando ao experimentar a relação terapêutica, iluminando-as 

com as falas e ficções compartilhadas, atraindo vida para o campo dinâmico, numa 

musicalidade própria da companhia de um grupo de supervisão. Mas, para isso, é preciso 

tempo para disponibilizar-se para a escuta, tempo para a fala e para o sonhar.   

 

• A importância de ter tempo a perder  

O sonhar em análise ou em supervisão é uma tarefa que necessita de um espaço e um 

tempo para atenção flutuante.  A atenção não deve se fixar ao encadeamento dos eventos para 

tentar, de forma lógica, acompanhá-los, ou, até mesmo, controlá-los. A atenção flutuante é 

fundamental para captar o irrelevante e, assim, deixar-se levar pelas trilhas associativas do 

paciente,  para, posteriormente, constituir o novo. É fundamental que o analista, assim como o 
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supervisor apresentem uma atenção livremente flutuante; ela não se prende a um único ponto, 

não é uma atenção tematizada.  

Ogden (2005) entende como extremamente importante a questão de dispor de tempo 

para a relação de supervisão. Em uma das supervisões realizada por ele, o autor relata que ele 

e sua supervisionanda, Dra W, conversam sobre leituras de um livro, mais especificamente 

sobre um romance que era leitura comum da dupla. Nesse encontro de supervisão, Ogden e 

Dra W puderam discutir sobre a estrutura do livro como um todo, o conjunto extraordinário 

de personagens e ideias, relembrando e compartilhando frases favoritas do livro.  

Comentamos até que ponto a escrita captura de maneira 
extraordinariamente apurada a, ainda assim de maneira espontânea, a 

experiência de falar silenciosamente consigo mesmo, às vezes através 

de palavras, às vezes, através de mudanças de perspectiva ou no tom 
do sentimento (OGDEN, 2009, p. 39) 

 

 Como num caminhar analítico, associando livremente, no solo intersubjetivo da 

supervisão, a dupla supervisor e supervisanda criaram a possibilidade de sonhar suas 

experiências como analisandos. Cada um de forma particular, porém de um modo 

convergente, identificou que aconteciam, no mínimo, duas conversações ao mesmo tempo: a 

falada com o analista e as conversações não ditas, dirigidas si mesmos. Puderam, a partir 

desse encontro em supervisão tornar-se conscientes, de uma maneira que parecia nova: como 

analisandos, Ogden e Dra W, estavam implicados em múltiplas camadas de conversação, cada 

uma delas com uma verdade e uma marca singulares, que incluiam conversas implícitas 

frequentemente não comentadas com seus respectivos analistas. Esses comentários implícitos 

habitavam “uma vida subliminar, uma vida de sonho” (p.41).  

Nesse momento, da conversação com a Dra W, fui me dando 
mais plenamente conta do modo como meu submundo – 

minha vida de sonho quase inaudível-  é uma presença 

constante, que dá textura a tudo o que penso e sinto. Consegui 
perceber que meu analista não chamar a atenção para o meu 
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submundo era uma forma de aceitação dele, mais do que uma 

forma de ignorá-lo (p.41).      

 

 Esta situação de supervisão descrita por Ogden não é algo que ele praticou em todas as 

sessões de supervisão; penso que é útil contá-la aqui, pois expressa bem o uso da vida de 

sonho quase inaudível do analista-supervisor.  Se Ogden estava querendo ensinar Dra W a 

sonhar, então ele foi sonhar com ela: eles fazem um exercício psicanalítico do sonhar, algo 

que se diferencia do fazer instrumental, de um fazer objetivante. Esse tempo a perder é o 

tempo para se ter contato com as associações livres do supervisionando, assim o supervisor 

encoraja o jovem analista a não se preocupar com fazer clínico diretivo, algo que é “ditado” 

como se deve analisar. Um supervisor que possa ter tempo para fazer um exercício 

psicanalítico do sonhar com seu supervisando, não é um supervisor instrumentalizador, ao 

contrário, ele possibilita ao jovem analista fazer escuta e associação livre.  

Ogden defende a postura do analista/supervisor que pode deixar ideias, lembranças 

“pairando”, “navegando” em sua interioridade, como elementos que ele visita na “borda” de 

sua consciência, para que, em algum momento, possam fazer sentido para aquela sessão de 

análise ou sessão de supervisão.  Isso é uma tarefa complexa.  Até admito que não é possível 

que, tanto analista quanto supervisor, “recolham”, “selecionem” todas as ideias que lhes 

vierem à cabeça, mas poder sustentar esses elementos que surgem na sessão, seja de análise, 

seja de supervisão, poderá auxiliar no exercício do sonhar.  

Nas palavras de Ogden (2009, p.42), “não senti que essa sessão de supervisão foi 

„desperdiçada‟em conversas sobre um romance”.  As lembranças sobre o romance que leram 

foram disparadores e resultaram numa discussão sobre os submundos analíticos de cada um – 

supervisor e supervisionada.  
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Foi somente porque estávamos em um estado de espítiro comparável 

ao estado de rêverie do analista que pudemos usar a hora da 

supervisão dessa maneira completamente inesperada. Essa sensação 
de ter todo o tempo do mundo, de ter tempo para perder tempo é, em 

minha opinião, um elemento essencial do contexto emocional para um 

importante tipo de pensar associativo que acontece no setting da 

supervisão analítica (OGDEN, 2009, p. 42). 

 

 Não há como negar que existem urgências clínicas que são prioridades na supervisão, 

contudo não é interessante que a apresentação do material clínico do supervisando seja tratado 

como uma tarefa: isso pode funcionar como uma defesa contra um modo mais livre de 

pensamento associativo. Essa forma de pensar, imaginar e sonhar a experiência clínica com 

liberdade intensifica e aprofunda o que pode ser aprendido no setting de supervisão.  

 Tudo isso requer tempo. A supervisão psicanalítica se aproxima da ideia de se ter um 

tempo não cronológico, mas um tempo com qualidade.  Não cabe, nessa perspectiva, ser 

diretivo e apresentar uma razão instrumental que lida com a eficácia seguindo, respeitando 

uma “receita”. Então, não é a quantidade de casos supervisionados a cada sessão que importa, 

mas sim tratar de trechos, de partes do atendimento clínico de um caso e expandi-los numa 

compreensão psicanalítica. Isto se aproxima muito mais do fazer analítico.  “Considero uma 

pena que um supervisor e um supervisionado nunca achem que eles têm tempo a „perder‟. 

Uma maneira importante de pensar, de sentir e de aprender é perdida” (OGDEN, 2009, p.43).  

Em seguida, trago algumas considerações importantes para a regulação entre 

implicação e reserva na postura analítica do supervisor.  
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2.2 -  Presença, implicação e reserva 

Alguns elementos da postura ética e da técnica psicanalítica foram formulados por 

Figueiredo (2008) em termos de três exigências que precisam estar paradoxalmente presentes 

na situação analítica; são elas: presença, implicação e reserva.  

A clínica repousa e, ao mesmo tempo, movimenta-se de forma totalmente 

imprevisível. Após cada término de sessão de análise, há um intervalo, uma pausa e, ao 

mesmo tempo, um intenso movimento, mesmo durante a separação do par analítico. Cada 

processo de análise tem seu próprio ritmo, sem que possamos indicar uma direção ou uma 

sequência a ser cumprida. Há, claramente, para o trabalho analítico, a interdição de qualquer 

tipo de imposição, de impaciência, de determinação terapêutica ou científica, de urgência 

interpretativa, de apressar vínculos transferenciais ou de uma extração forçada de lembranças 

e histórias da vida do paciente.  Aquilo que se deseja de um fazer analítico está na capacidade 

do analista de insistir, suportar e sustentar um processo de cura, mesmo em face às 

dificuldades e turbulências que podem acontecer. A paciência, a discrição e a reserva são 

próprias da espera para que o processo possa se desenvolver com naturalidade e no seu ritmo. 

Essas qualidades são muito importantes quando o analista se torna um supervisor, e mais 

ainda, junto a alunos de graduação.  

O supervisor que se intromete indevidamente no atendimento dos alunos não é, em 

absoluto, desejável na clínica psicanalítica. Há que se ter um espaço especial de presença. 

Uma presença que contenha em si uma qualidade de não intrusividade, de certa ausência. É a 

ausência que convida à disponibilidade e confiabilidade. Trata-se de uma presença reservada: 

presença com uma superfície esfericamente cavada, côncava, oca para dar espaço ao outro. 

Como ressalta Merleau-Ponty, ausentemente disponível: disponível de forma não intrusiva,  
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para a criação de uma intersubjetividade que seja uma condição favorecedora do conhecer o 

paciente que está sendo supervisionado e o método psicanalítico que se quer transmitir.  

Vejo que, para alunos iniciantes na prática psicanalítica, essa é uma tarefa 

extremamente complicada. Muitas vezes, os mesmos ficam capturados pela sua necessidade 

de dar respostas, ou melhor, de “resolver” imediatamente os problemas apresentados pelo 

paciente, sem conseguir entender que tipo de interlocutor eles podem ser.   

 

O analista, posto em reserva, está ele mesmo confiado às suas reservas 

anímicas e corporais sem que se coloque para ele a tentação de 

dominá-las e explorá-las. Trata-se, antes, de deixá-las livres para suas 

próprias operações sem as censuras e controles que a consciência 

necessariamente impõe ao psiquismo (FIGUEIREDO, 2008, p. 26).  

 

O espaço em análise para criação de comunicação inconsciente e, portanto, não 

programável, é o espaço e tempo para as produções inconscientes do analisando e do analista, 

além das comunicações conscientes entre eles. Nesse lugar, circulam elementos presentes 

nessas comunicações que se cruzam, que são pinçadas e, ao mesmo tempo, invadem, 

interrompem e fecundam umas às outras. Tem-se, então, uma possibilidade de trânsito 

intrapsíquico e, porque não dizer, interpsíquico: condição para os ganhos na luta contra a 

repressão, bem como as cisões e dissociações.  

Não podemos deixar de reconhecer que a “pessoa real” do analista  está envolvida no 

processo analítico. Sou movida a pensar nisso, mas considero que, hipoteticamente, há duas 

maneiras de estar com o outro: o outro como um feixe das projeções, e o outro quando 

percebido na sua alteridade.  A “coisa” em si, isto é a “realidade última do outro” é inatingível 

e incognoscível. Mas, nessas considerações, o envolvimento do analista no processo de 

análise, muitas vezes, é decisivo, e é preciso aceitar sem disfarces.  
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O analista que se mantém em reserva sustenta a possibilidade de que, seja no uso de 

qualquer manejo clínico, seja deixando-se levar pelo dinamismo da transferência e 

contratransferência – o próprio campo intersubjetivo -, há a implicação de partes da “pessoa 

real” do analista, mesmo que seja para uso e/ou invenções do paciente. Esses aspectos da 

“pessoa real” podem ser desconhecidos pelo próprio analista, que somente vem a conhecê-los 

quando experimenta as projeções dos pacientes. Estas podem dar origem a grandes 

descobertas a respeito de si, por parte do analista. É fundamental que haja uma condição de 

reserva, mas criá-la e mantê-la não é simples e, nem mesmo, uma condição definitiva. Há a 

necessidade de um monitoramento permanente. A reserva deve ser conquistada e reposta 

constantemente, necessitando do espaço de reserva da supervisão e da análise pessoal do 

analista,  que são decisivos para a “saúde” do processo analítico vigente.   

A neutralidade do analista e do supervisor pode ser entendida como uma forma de 

reserva. É a disposição de aceitar contemplar o que se apresenta e enfrentar o que emerge sem 

preferências e sem resistências: é a suspensão do julgamento crítico, da presença de valores 

morais que aprovam ou desaprovam condutas e pensamentos para dar lugar à ética. Trata-se 

da ética do acolhimento – que recebe serenamente o que está por vir e aquilo que também 

pode surpreender, incluindo aquilo que vem, supostamente, do próprio analista ou supervisor, 

como uma fala inesperada, rude, oportuna ou inoportuna, uma confusão, um esquecimento, 

uma bobagem (FIGUEIREDO, 2011).  

Há de se instalar uma dinâmica entre implicação e reserva, onde a sustentação de uma 

presença implicada e, principalmente reservada imponha a configuração de diversos desenhos 

e estratégias ao longo do processo analítico [como no contexto da supervisão]. Tanto a 

flexibilidade como a inflexibilidade podem contribuir ou prejudicar a sustentação de 

implicação e reserva. É nesse movimento – de presença implicada e reservada do analista [e 
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do supervisor]  – que a ética se mantém, enquanto as técnicas podem e devem variar 

(FIGUEIREDO, 2008).  

 Tanto em análise quanto em supervisão, a dinâmica entre presença, implicação e 

reserva  é aplicada de acordo com a demanda da situação analisante, que conta com as 

comunicações  conscientes e inconscientes produzidas pela dupla analítica ou pelo grupo de 

supervisão: espaço essencialmente intersubjetivo. Esse tema será discutido no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO III - Contracenando com a intersubjetividade: supervisão e clínica 

 

Este capítulo se configura como um convite para encontros com alunos em suas 

experiências clínicas e sessões de supervisão, com ênfase nos aspectos intersubjetivos 

presentes e constantes nessas vivências.  

 

3.1 - A experiência clínica e a intersubjetividade 

 

É assim com o nosso passado. Trabalho perdido procurar evocá-lo. 

Todos os esforços da nossa inteligência permanecem inúteis. Está ele 

oculto fora do nosso domínio e do seu alcance nalgum objeto material 

(na sensação que nos daria este objeto material) que nós nem 

suspeitamos. Este objeto, só do acaso depende que o encontremos 

antes de morrer, ou que não o encontremos nunca (PROUST, 1972, 

p.45). 

  

 Assim como na vida, também na supervisão clínica inúmeros acontecimentos são 

vivenciados sem, muitas vezes, nos darmos conta de seu significado, de sua profundidade. 

Talvez “caminhemos” acompanhados de uma distração, o que nos impede de entrarmos em 

contato com a relevância do vivido. Para reencontrar o passado nos resta o relato, o discurso, 

a fala, a escrita, a pesquisa que parte da experiência. Narrar a clínica é resgatar a memória: a 

minha, como supervisora, e a dos supervisandos, experimentando ser terapeutas. Há uma 

linha melódica na vida e também uma musicalidade na clínica e na superivsão. É dessa 

“partitura”, tocada no passado a muitas mãos – supervisora e supervisandos –, que agora 

busco escutar o som produzido pelo grupo.     

 Gostaria de iniciar refletindo sobre o relato aflito de um aluno em uma supervisão: “o 

paciente entrou na sala de atendimento, sentou-se e não disse nada. O que eu faço? Pergunto? 
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Acho que ele queria que eu fizesse perguntas. Fiquei com medo que o atendimento se 

transformasse num interrogatório”.  

 Com a proximidade do início dos atendimentos clínicos no serviço-escola, há, 

visivelmente, a instauração de intensa angústia, insegurança e ansiedade na grande maioria 

dos estudantes de psicologia. O encontro analítico é embebido em fantasia e algumas 

perguntas são recorrentes: como cumprimentar o paciente? O que posso dizer  a ele? E se ele 

não disser nada? Preciso ficar em silêncio? Como posso interpretar corretamente? Posso 

abraçar o paciente? E se me der vontade de chorar ou de rir? O que devo fazer? E se eu errar? 

 De fato, a vivência que antecede a experiência clínica apresenta-se, muitas vezes, 

aterrorizante.  A formação do psicólogo clínico no período da graduação é inicial, porém 

fundamental. É nesse contexto que o futuro psicólogo clínico encontra campo possível para 

integrar a teoria com a prática clínica supervisionada, sedimentar os preceitos e condutas 

éticas e experimentar o lugar de terapeuta com os deleites e dificuldades que lhe são inerentes.  

Contudo, algo que me chama muito a atenção é que na clínica-escola existe uma 

importante falha no tripé analítico: a análise pessoal do aluno-terapeuta. Essa ausência se 

traduz, além da inexperiência profissional, em atuações clínicas de menor qualidade, com 

maiores dificuldades e muito menos eficazes.  

  As palavras do estagiário eram: “[O paciente] não disse nada”. A partir de uma 

afirmação tão vaga, inclusive com o uso da palavra “nada”, muito pode ser pensado em 

termos das intersubjetividades presentes: o relato do aluno se deu no grupo de supervisão, 

além da presença ausente do paciente.  

Penso então no movimento intersubjetivo de sua experiência clínica. Quantos pares de 

“eu e outro” formaram-se aí? Será que se estabeleceu entre eles alguma forma de 
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comunicação? Numa parte de si o aluno poderia ter estabelecido uma comunicação silenciosa 

com o paciente; em outra, poderia estar tão assustado que ficou paralisado, sem saber o que 

fazer. É certo que há outra pessoa, o paciente, que faz parte do encontro clínico, além de 

partes do inconsciente deste aluno-terapeuta, assim como existem todos os outros no grupo de 

supervisão que ouvem esse relato do encontro clínico. Será que posso de fato perceber o que 

ele – estagiário -  sentiu? Será que o aluno-terapeuta pôde perceber o que o paciente sentia?  

Os atendimentos clínicos ficam imersos num interjogo entre as percepções dos 

participantes do processo terapêutico ou mesmo da sessão de supervisão. Muitas vezes, os 

outros participantes do grupo captam aquilo que nem sei se percebi, ou então reconheço 

sensações e sentimentos para os quais não encontro uma origem segura. Posso reconhecer 

sentimentos em mim. Contudo, esses sentimentos são meus ou do outro? Estamos aqui no 

campo intersubjetivo.  

O conceito de intersubjetividade tem sido usado para designar diferentes 
processos ou diferentes aspectos de um mesmo processo, sendo muitas vezes 

usado como equivalente de conceitos como „relação‟, „inter-relação‟, 

„interpenetração‟, „interdependência‟, „interjogo‟, „vínculo‟, „interação‟, 
„mútua constituição‟, „relacional‟, „interpessoal‟ ou „interativo‟ (COELHO 

JUNIOR, 2008, p. 125).  

  

Os aspectos intersubjetivos estão intimamente vinculados à experiência clínica, assim 

como também ao próprio campo da supervisão psicanalítica. Desta forma, a  transmissão da 

experiência clínica se dá no cenário da supervisão, que é o lugar onde múltiplas subjetividades 

entram em contato: no plano intrapsíquico, intersubjetivo, transubjetivo e em suas dimensões 

traumáticas.   
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 As matrizes da intersubjetividade 

 A experiência da intersubjetividade já foi pensada de inúmeras maneiras, dando 

origem a muitas definições nos campos da filosofia, da psicologia e da psicanálise. Para 

abordar o tema, utilizo-me aqui do texto de Coelho Junior e Figueiredo (2012), “Figuras da 

intersubjetividade na constituição subjetiva: dimensões da alteridade”. Nele, os autores 

apresentam um levantamento e uma organização das várias concepções da intersubjetividade 

nos diferentes campos do saber.   

 Alguns filósofos contemporâneos de Freud já estavam intuindo algo que ficou nítido 

na psicanálise. O pensamento freudiano despertou para a importância do outro na constituição 

do sujeito, e então se começou a pensar em um campo de ligações entre os sujeitos a que se 

deu o nome de intersubjetividade. Outra descoberta da psicanálise foi de que não apenas a 

relação mãe-bebê (eu e o outro), mas também as relações triangulares levam à importância do 

outro do outro, o bebê e o pai, que é o outro de seu outro, a mãe, isto é, parcelas desses 

personagens vêm a constituir as identificações, que fazem com que o próprio eu seja uma 

multiplicidade de outros. Essas múltiplas vozes vão se reconstituindo pela vida afora, com 

novos aportes dos demais relacionamentos significativos. Os sujeitos são feixes de alteridade, 

e o inconsciente seria, nessa medida,  o outro em mim.  

Além da psicanálise, as dimensões da alteridade são um tema que tomou a atenção de 

filósofos, fenomenólogos e psicanalistas. “O outro, o „não eu‟, pode ser considerado uma 

aquisição recente nas elaborações das teorias psicológicas sobre o conjunto de elementos 

constitutivos da subjetividade” (COELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p.19). O campo 

das psicologias depara-se com as necessidades éticas de reconhecer a alteridade como 

elemento constitutivo das subjetividades singulares, o que valoriza estudos e pesquisas sobre 

as formas intersubjetivas de comunicação. Essa concepção contemporânea se movimenta de 
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forma antagônica frente à grande parte da tradição filosófica moderna, que entendia o Eu 

como uma unidade autoconstituída, independente do existir do outro.  

O século XX é o século da intersubjetividade - o tema ganha corpo a partir de Husserl, 

com a crise da ciência. Num percurso pretérito, desde a modernidade, isto é do século XVI ao 

fim do século XIX, predominou um pensamento filosófico que não levava em consideração a 

intersubjetividade, e as teorias psicológicas que tinham a pretensão de ser ciência insistiam 

em separar o Eu e o outro, isolando-os para que pudessem ser mais bem estudados. Esse 

pensamento moderno começa a sofrer abalos no contexto europeu com a filosofia 

fenomenológica. Husserl foi pioneiro em argumentar sobre a importância da experiência 

intersubjetiva para toda e qualquer forma de conhecimento de si e do outro. Ao longo do 

tempo, suas contribuições reconheceram cada vez mais a importância da intersubjetividade. 

Seus seguidores e discípulos - Scheler, Heidegger, Merleau-Ponty e Lévinas - levaram mais 

adiante os estudos sobre o tema, tornando a filosofia fenomenológica referência central para 

os interessados no campo da intersubjetividade.      

Nos Estados Unidos, os trabalhos de George Herbert Mead tem repercussões na 

filosofia, sociologia e psicologia. Inserido na tradição funcionalista e behaviorista americana, 

Mead apresenta uma nova concepção de eu e do mim (self), construída a partir de uma 

compreensão social e intersubjetiva dos gestos e comportamentos do sujeito dirigidos a 

outros, bem como dos significados que os sujeitos produzem para o mundo, para a própria 

vida e para si; neste entendimento, inclui-se a vida mental. Nesta perspectiva, claramente se 

considera a existência do outro na formação do self.  

Devemos, então, reconhecer que o estudo das relações entre Eu e o outro é uma marca 

de extrema importância do pensamento contemporâneo em filosofia, em psicologia, em 

psicanálise e etologia.  
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Em alguns estudos etológicos recentes têm sido distinguidos ao menos três 

significados para a noção de intersubjetividade, que com maior ou menor 

evidência parecem remeter às indicações originais das fenomenologias de 
Husserl e Scheler, embora nem sempre autores como Braten (1998) o 

indiquem (COELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p.22).   

 

O primeiro significado apresenta-se nos trabalhos de Martin Buber e Gabriel Marcel, 

dentro da tradição da filosofia existencialista, e trata “da comunhão interpessoal entre sujeitos 

que estão mutuamente sintonizados em seus estados emocionais e em suas respectivas 

expressões” (COELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p. 22).  

O segundo significado pode ser remetido aos estudos de Habermas de 1970, nos quais 

a intersubjetividade é tratada no domínio da conversação linguística e extralinguística, como o 

estado de atenção conjunta que se partilha entre os sujeitos.  

O terceiro significado da noção de intersubjetividade indica a capacidade de deduzir 

sobre intenções, crenças e sentimentos de outros, como uma possibilidade de “ler” os estados 

mentais e processos de outros sujeitos, o que tangencia o clássico conceito de Einfuhlung, a 

questão da empatia.  

Além desses significados, a noção de intersubjetividade costuma ser 

definida, em termos psicológicos, como sendo a situação na qual, por suas 

mútuas relações, numerosos (ou apenas dois) sujeitos formam uma 
sociedade um comunidade ou um campo comum e podem dizer: nós. Pode 

ser definida também como o que é vivido simultaneamente por diversas 

mentes, surgindo então a denominação experiência intersubjetiva (COELHO 
JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p. 22). 

   

Nesse artigo de Coelho Junior e Figueiredo (2012), as dimensões intersubjetivas que 

foram surgindo no pensamento do século XX são didaticamente apresentadas; contudo, essas 

dimensões convivem simultaneamente nos diferentes processos de constituição subjetiva. 
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Tendo esses autores como referência, discorro, aqui, sobre as matrizes intersubjetivas: 

transubjetiva, intrapsíquica, interpsíquica, e traumática.  

 

A intersubjetividade transubjetiva  

 A matriz transubjetiva refere-se ao momento antes de haver uma separação entre o Eu 

e o outro, a um tempo de não separação: o estado de indiferenciação.  

Essa matriz intersubjetiva procura referir-se ao campo de uma realidade 

primordial e “materna” concebida como continente e, em certa medida, 
como um “continente engolfante”(anterior à separação entre externo e 

interno) com relação à experiência subjetiva. É a experiência de um solo de 

acolhimento e sustentação, em que a alteridade emerge como constituinte 

das experiências subjetivas, mas não por oposição e confronto e sim por seu 
caráter de inclusão primordial. Trata-se, é evidente, de uma modalidade pré-

subjetiva de existência (COLELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p. 26).   

 

 Max Scheler, um dos patronos dessa matriz intersubjetiva, escolhe focalizar o 

estado de indiferenciação total entre o Eu e o outro, sem haver diferença entre consciência de 

si e consciência do outro. Na experiência da indiferenciação primitiva, o outro é conhecido e 

reconhecido através das expressões que manifesta. Essa é uma vivência pré-pessoal, na qual 

corpos ou egos não são percebidos inicialmente, a percepção é de totalidades inteiras, sem 

uma divisão plena entre as instâncias subjetiva e objetiva, um estado fusional. “Um bebê é 

primerio sensível a expressões de corpos vivos ao seu redor em uma experiência que 

precisaria ser reconhecida como pré-pessoal” (COELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p. 

27).  

 Heidegger, em “Ser e Tempo” (1927), propicia uma compreensão constitutiva das 

diferentes experiências subjetivas como o sentir, o perceber e o pensar. Nesse plano originário 

não há ainda uma escolha do sujeito. Antes de nos tornarmos sujeitos, “somos lançados, 
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estamos jogados nessa forma de compreensão implícita [do sentir, do perceber e do pensar] 

que acaba por nos constituir no contexto de uma tradição” (COELHO JUNIOR E 

FIGUEIREDO, 2012, p. 27). Nessa perspectiva, a alteridade é presente e constitui o Eu a 

partir da tradição que já existe anteriormente e o inclui. Assim, a alteridade é entendida “como 

aquilo que não sendo Eu faz com que Eu possa vir a ser o que sou, ou seja, para Heidegger, 

um ser-aí, um Dasein” (COELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p. 27).     

 Em 1964, Merleau-Ponty  em sua última obra “O visível e o invisível”, concebe a 

origem das relações intersubjetivas a partir do contato do corpo com o mundo e com o corpo 

dos outros. Em suas considerações há, no início – na experiência do bebê -, uma só unidade, 

onde o plano das experiências “tende” à indiferenciação, melhor dizendo, uma quase 

indiferenciação entre os corpos: como se fossem quase extintas as peculiaridades da relação 

intercorpórea que geram as diferenças. “A distância e, portanto, o nível das singularidades é 

próprio do corpo vivido em sua relação com o mundo e com outros corpos” (COELHO 

JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p.28). Nesse é um plano originário, não há fusão completa 

entre os corpos nem uma situação dividida eu-outro e sujeito-objeto, na verdade formam-se 

dobradiças entre os corpos.   

 Na concepção de Merleau-Ponty (1964), a intercorporiedade é entrelaçada à troca 

recíproca e, assim, o Eu encarna e toma para si um modo de ser encontrado nos muitos 

lugares – como, por exemplo, o olhar da mãe - onde também pode achar uma parte de si 

mesmo, caracterizando uma “mútua constituição das polaridades em um campo existencial, 

que é aquele da permanente reversibilidade possível entre um corpo que toca outro corpo e é 

por ele tocado” (COELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p.28). Assim, entre mãe e bebê 

há uma encarnação mútua feita numa interlocução intercorpórea: toque, olhar, colo materno. 

Porém, a distância e a diferença no mundo não são desconsideradas. “Se ver é tocar à 
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distância, se busco com meu corpo tocar e ser tocado é porque a distância existe, a diferença é 

um fato” (COELHO JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p. 29). É preciso que haja alguma 

distância, alguma diferença para se ter contato.     

       Esses autores enfatizam a matriz intersubjetiva entendendo a presença da alteridade como 

inaugural e anterior ao Eu, isto é, antes da formação do Eu há uma matriz que transcende o eu, 

no caso de Merleau-Ponty essa matriz é a intercorporeidade entre o bebê e a sua mãe, de 

dentro da qual poderá surgir mais tarde o eu. Essa matriz é fertilizada num campo 

transubjetivo. 

 

A intersubjetividade intrapsíquica  

 Esta dimensão da intersubjetividade é a que se dá no plano dos objetos internos e das 

fantasias, isto é, trata da relação do sujeito com seus próprios objetos internos. O campo 

intrapsíquico de cada pessoa não condiz, necessariamente, com a realidade externa, porém, os 

objetos internos que habitam este psiquismo produzem efeitos intrapsíquicos. Essa é uma 

dimensão amplamente trabalhada por Melanie Klein, Fairbairn e Winnicott, onde a 

experiência intersubjetiva se dá através de uma complexa rede de relações objetais, 

vivenciada no campo intrapsíquico.  

Embora esses objetos “internos” possam ter tido, em algum momento da 
vida do sujeito, seu correlato “externo”, real (no sentido empírico), não é a 

partir dessas possíveis referências externas que sua efetividade se verifica 

pois, como objetos internos, passam a observar leis e funcionamentos 
peculiares e desconhecidos no mundo externo (COELHO JUNIOR E 

FIGUEIREDO, 2012, p. 32).  

  

 Na teoria psicanalítica, o outro, presente nos processos de identificação, incorporação 

e introjeção, é percebido como uma imagem de uma realidade concreta, a partir de uma 
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realidade interna.  Melanie Klein cria o termo “objeto interno” para fazer referência à 

experiência subjetiva inconsciente, vivida pela criança como inúmeros seres que a habitam 

com todas as suas características amigáveis, boas, ruins e hostis. Esta é uma forma bastante 

primitiva de experiência psíquica, onde o mundo externo e as fantasias inconscientes são 

indistinguíveis para a criança.  

 O psicanalista escocês Fairbairn entende que o bebê diante de uma separação não 

natural com os objetos externos, sofrida inicialmente, estabelece objetos internos para 

funcionarem como substitutos para relações não satisfatórias com os objetos externos reais.  

 Nessa dimensão intersubjetiva intrapsíquica a experiência com a alteridade é vivida 

como uma presença-ausente, isto é, presente no domínio intrapsíquico e ausente na realidade 

externa. Assim, o funcionamento intrapsíquico do bebê dará um “tom” mais traquilizador ou 

mais hostil para as relações objetais e, estas podem, ainda, ser intensificadas pelas 

internalizações de um mundo externo/mãe, dependendo da qualidade da maternagem 

recebida. Isso poderá potencializar a configuração de um mundo externo e um mundo interno 

mais ou menos hostil.        

As posições esquizo-paranóide e depressiva, propostas por  Melanie  Klein, vividas 

pela criança durante seu desenvolvimento emocional,  podem  ser  entendidas  como  

apresentações de “cenários da fantasia que se organizam de modo diverso, produzindo efeitos 

diferentes no acontecer psíquico e na constituição do sujeito e de seus objetos, influindo, 

portanto, na qualidade de sua experiência de si e do mundo” (CINTRA E FIGUEIREDO, 

2010, p.148).  Certamente, a matriz intrapsíquica, não está presente apenas na experiência do 

bebê, mas durante toda a vida: é como se ficasse “encravada” no nosso funcionamento 

psíquico.   
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  Apesar de iniciarmos a vida em um estado de maior indiferenciação com os outros,  

desde o início da vida, temos algo de alteridade dentro de nós, mesmo que não haja o 

reconhecimento disto como alteridade.  

 

A intersubjetividade interpessoal 

 Embora George Herbert Mead pertencesse à  tradição como funcionalista americana, 

há nos estudos desse patrono da matriz interpessoal, uma dialética fenomenológica como 

reflexo dos trabalhos de Hegel.  

 Esta é a matriz que reconhece como essencialmente importantes as relações 

construídas e as interações entre sujeitos individuais, depois de terem se separado do seu 

estado de indiferenciação. Neste campo os gestos são dirigidos a outros sujeitos e 

complementados por estes. O sentido somente é construído na consolidação da interação. 

“Ninguém pode ter acesso a si e à sua consciência, mais ainda, ninguém pode se dotar de um 

mim e de uma consciência senão pela mediação do outro e de suas respostas” (COELHO 

JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p. 31).  

 

A intersubjetividade traumática  

A ideia de que a intersubjetvidade tem um potencial traumatogênico torna-se 

compreensível a partir de um filósofo lituano, radicado na França, Emmanuel Lévinas. “Para 

Lévinas, o outro me precede e me traumatiza e com isto me constitui” (COELHO JUNIOR E 

FIGUEIREDO, 2012, p. 29). Pensa na relação da mãe e do bebê, e considera que o universo 

adulto é uma alteridade radical em relação ao bebê, e que este último não consegue assimilar 
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grande parte dos estímulos e da violência que o mundo adulto contém em potencial como 

conjunto de forças disruptivas que o ameaçam.  

 O movimento da alteridade do outro ultrapassa o Eu em sua possibilidade de recepção, 

acolhimento e compreensão. Assim, o Eu experimenta o sofrimento e lhe é exigida uma 

resposta. São os elementos não assimiláveis que partem do outro, configurando 

transformações do Eu, numa solicitação de trabalho que é acompanhado de sofrimento e dor: 

é a alteridade do outro que não pode ser metabolizada pelo Eu, é aquilo que transborda o Eu e, 

assim, faz com que o Eu se constitua. Todas as experiências tem uma dimensão traumática, 

inclusive as primeiras, as do bebê. Nesta relação mãe e bebê, ambos experimentam o aspecto 

traumático da relação intersubjetiva. Pois um não cessa de colocar enigmas ao outro e 

apresentar-se como não plenamente acessível ao outro.  

 Existe algo da alteridade do outro que não poderá ser simplesmente assimilável pelo 

Eu, considerando o campo do já conhecido e disponível para ser usado, justamente porque o 

outro é representante de uma drástica e brusca alteridade: um é a face de alteridade do outro. 

Desta forma, esta relação intersubjetiva exige um deslocamento, cisão ou modificação na 

experiência subjetiva; o que inclui tanto as subjetividades em sua constituição inaugural, 

como no caso da mãe e do bebê, bem como nas subjetividades já constituídas que passam por 

processo de reconstituição, algo próprio da trabalho psicanalítico, seja no campo da terapia 

psicanalítica, seja na experiência de supervisão.   

 Na intersubjetividade traumática há a experiência de uma falta de adaptação e perfeito 

encaixe entre o Eu e o outro, reconhecendo que algo do outro excede o Eu: é o contato com a 

alteridade do outro sentida como uma inevitável colisão, sem adaptação plena, com uma 

adequação impossível.  É na intersubjetividade traumática, pelo trauma e excesso da 
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alteridade do outro, que o Eu se desloca, sofre, se transforma e é constituído com aquilo que 

lhe é novo.  

 O atendimento clínico pode ser uma experiência intersubjetiva traumática e 

transformadora para o aluno que experimenta ser clínico. Acredito que a supervisão seja um 

espaço fértil para reflexões psicanalíticas sobre o acontecimento do encontro analítico, em 

seus silêncios ruidosos ou barulhos abafados que visitaram ou habitaram a campo 

intersubjetivo quando a sessão vai sendo relatada.  A escuta deste encontro clínico é realizada 

na situação de supervisão: campo intersubjetivo, híbrido, com tantas e diferentes alteridades.  

Para Lévinas, as experiências de subjetivação não são apenas os processos de 

assimilação daquilo que vem do outro, mas, principalmente, o que pode ser transformador; é o 

colocar-se diante daquilo que, inialmente tende a ser excluído.  

Aquilo que se ignora ou se rejeita e que se rechaça é justamente o que difere 
de mim e poderia me fazer outro. Uma experiência de subjetivação que seja 

só assimilar o semelhante acaba por tornar-se o permanente exercício da 

mesmice, da identidade como recusa à alteridade e a própria experiência 
intersubjetiva se perderia com o império do mesmo que se repete (COELHO 

JUNIOR E FIGUEIREDO, 2012, p.30).    

 

 Quando falamos de um processo uniforme, sem mudanças, sem variações e sem 

variedade estamos nos distanciando cada vez mais da compreensão psicanalítica do processo 

de supervisão. Se neste contexto considero algo essencialmente híbrido no funcionamento,  a 

cada sessão de supervisão o que nos aguarda é inesperado diante de tantas subjetividades 

diferentes, além daquilo que está se constituindo a partir desta alteridade. Assim, a cada 

encontro do grupo de supervisão saímos todos com a possibilidade de uma convivência 

transformada e transformadora tanto no grupo como individualmente.  
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No campo da supervisão ideal, podemos dizer que não há nenhuma mesmice. 

Contudo, o cotidiano insiste em nos mostrar situações compulsivamente repetitivas e 

altamente resistentes às transformações e ao progresso do nascimento do terapeuta: estagiários 

que desmarcam frequentemente seus atendimentos clínicos para não experienciá-los, alunos-

terapeutas que não aceitam nenhuma observação sobre seus atedimentos clínicos vinda do 

grupo ou do supervisor, por exemplo. Certamente não há mudança sem algum sofrimento, 

trabalho ou trauma.  

 Ao considerar a compreensão de Lévinas da matriz intersubjetiva traumatizante, 

encontram-se o excesso, o trauma e a exigência de intenso trabalho, esforço, inadequação, dor 

e sofrimento frente à alteridade do outro. Nesta perspectiva, podemos pensar, por exemplo, 

que as dores das contrações de um trabalho de parto registram no corpo e no psiquismo da 

mãe, a urgência de outro que seu corpo contém, mas já não pode mais conter; é um trabalho 

com dor e sofrimento, pois não há mais plena adaptabilidade entre eu e outro. O Eu também 

excede ao outro. Assim, instala-se um campo intersubjetivo traumático: em determinados 

momentos, é a incapacidade de continuarem a ser continente e conteúdo, em determinada 

configuração que os impulsiona a uma expulsão de um pelo outro, uma ruptura a que 

chamamos de nascimento. Sim, podemos afirmar que todo nascimento é traumático, e na 

supervisão trata-se de fazer nascer um terapeuta clínico, como constituinte e constituído, 

diante de diferentes subjetividades que excedem umas às outras fazendo demandas de 

trabalho: clínico, subjetivo e de nascimento do novo.  

 O trabalho de parto que antecede o nascimento de um terapeuta, certamente, é um 

longo processo que conta com grande parcela de sofrimento, de dor, de inadequação e de 

muito trabalho. Um trabalho em grupo, essencialmente intersubjetivo e, justamente por assim 

ser formado, é traumático, constituinte, humano e humanizador. 
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• Articulações clínico-teóricas com as matrizes intresubjetivas 

Na supervisão ocorrem todas as formas de intersubjetividade – transubjetiva, 

intrapsíquica, intersubjetiva e traumática. Ao considerar essas matrizes intersubjetivas, é 

possível ter uma melhor compreensão do campo intersubjetivo que constitui e é constituído 

por diferentes alteridades. O contexto do grupo de supervisão clínica é lugar do acontecer 

intersubjetivo.   

A experiência intersubjetiva é presente desde o nascimento do bebê. Winnicott 

entende que um bebê é algo que não existe separado dos cuidados da mãe. Thomas Ogden 

(1996), acredita que, considerando o contexto analítico,  um analisando é algo que não existe 

separado da relação com o analista, bem como um analista é algo que não existe separado da 

relação com o analisando. A isto podemos acrescentar que um supervisor é algo que não 

existe separado da relação com os supervisandos. Certamente, mãe, bebê, analista, analisando, 

supervisor e supervisando existem e constituem entidades física e psicologicamente 

separadas, contudo, os estados fusionais, ou a comunicação mútua que entrelaça essas duplas 

coexistem em tensão dinâmica em relação a cada um dos pólos, em sua qualidade de seres 

separados que tem seus próprios pensamentos, sentimentos, sensações etc. Nenhuma dessas 

subjetividades existe de forma pura.   

Tanto na relação entre mãe e o bebê quanto na relação entre o analista e o 

analisando, [também do supervisor e supervisandos], a tarefa não é 

desembaraçar os elementos constitutivos da relação, num esforço para 
determinar que qualidades pertencem a cada indivíduo que participa dela; 

pelo contrário, do ponto de vista da interdependência entre sujeito e objeto, a 

tarefa analítica envolve uma tentativa de descrever o mais completamente 
possível a natureza específica da experiência de inter-relação da 

subjetividade individual e da intersubjetividade (OGDEN, 1996, p.59).  

 

 Assim, Ogden apresenta “o terceiro analítico”, uma intersubjetividade que é produto 

de uma dialética única por seus aspectos inter e transubjetivos, funcionantes dentro do setting 
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analítico: embora analista e analisando sejam subjetividades separadas, estas formam um, em 

outras palavras, o terceiro analítico é um solo inter e transubjetivo formado por analista e 

analisando juntos, mesmo sendo separados. Acredito que na relação supervisor e supervisando 

também há o terceiro analítico, tal como Ogden (1996) nos ensina, dentro da situação 

analítica.  

No grupo de supervisor e supervisandos forma-se um terceiro analítico da supervisão: 

o terceiro analítico que é uma entidade viva e mais que cada uma das pessoas separadamente. 

Trata-se de algo que não se forma intencional, deliberada, pois independe do controle 

consciente. O terceiro analítico da supervisão é produto da dinâmica entrelaçada dos membros 

do grupo e do supervisor. Cada supervisando e, também, o supervisor vivem o dinamismo de 

entrelaçamento com os outros na forma de um terceiro analítico próprio: cada membro do 

grupo e também o supervisor criam o seu próprio terceiro analítico, cada um faz a sua própria 

mistura, uma espécie de mixagem, onde há uma combinação de registros simultâneos 

originários de fontes diferentes que se apresentam em um registro novo. O terceiro analítico é 

uma entidade viva composta por diversas vozes com múltiplas ressonâncias.  

As subjetividades dos alunos e do supervisor são subjetividades já constituídas e com 

a possibilidade de continuarem a se constituir em novos e diferentes lugares e posições, isto é, 

estão experimentando o lugar desconhecido de aluno-terapeuta e apresentam seu modo de 

fazer clínico diante do outro, num campo de alteridades entrelaçadas às suas histórias e  

subjetivações primeiras, onde habitam e ecoam seus objetos internos. O estagiário é um 

psicanalista-bebê, que pode encontrar um adulto (supervisor/paciente/colega supervisando) 

que o precede, que o excede e que o traumatiza, exigindo-lhe deslocamento, metabolização, 

dor, sofrimento e, então transformando-o. O lugar de supervisão também é campo 

psicanalítico, é espaço para  modificações.  Nessa perspectiva nenhuma subjetividade ali 
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presente é imune às mútuas transformações intersubjetivas. Essa é uma experiência 

psicanalítica que nasce e alimenta-se do contexto híbrido da supervisão. 

 A supervisão se caracteriza por ser um lugar de passagem, de expressão de uma 

transição, de transformação do aluno em instrumento terapêutico; possibilitando a 

compreensão da supervisão como fronteira. A mestiçagem decorre do contato entre 

psiquismos, que ao mesmo tempo são constituídos e constituem os acontecimentos 

fronteiriços entre regiões: entre o aparelho psíquico de todos os presentes na supervisão,  

conduzindo todos que nela se envolvem a que também estejam em trânsito entre regiões.  Na 

situação de supervisão, todos que a compõe têm a sua história evocada a partir do conteúdo 

apresentado, criando-se assim uma atmosfera de mestiçagem, de miscigenação, do 

cruzamento de espécies diferentes (HENRIQUES, 2005).  

Desta forma, a supervisão é um lugar que surge híbrido por natureza, caracterizado por 

ser lugar de passagens, de sofrimentos (Henriques, 2005), de desalojamento de certezas. Há o 

desnudamento,  a exposição de um fazer;  ao relatar um caso clínico, cada um expressa a sua 

maneira singular de ser terapeuta.   

O lugar de minhas falas como supervisora e como pesquisadora nasce justamente de 

um lugar de hibridismo e de mestiçagem, no campo intersubjetivo. Na supervisão há um 

entrelaçamento de práticas: teórica, clínica, de pesquisa; também habita em mim a estudante 

que fui, a paciente que sou, a supervisanda, a terapeuta, supervisora, educadora. Há muitas 

alteridades em mim mesma, que são convocadas quando experimento a situação analisante da 

supervisão e encontro com as diferentes alteridades dos supervisandos, criando uma nova e 

única dialética para aquele encontro singular, produzindo uma terceira intersubjetividade.  

É por meio desta intersubjetividade que se dá o acontecer da situação analisante da 

supervisão, onde o supervisor também dispõe de seu inconsciente e pré-consciente para o 
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trabalho clínico. Como um artesão que tece manualmente,  utilizando diferentes tipos de  

agulhas, cores, linhas e movimentos, o supervisor tem seu trabalho “bordado” no “avesso”, 

sem poder, incialmente, visualizar as “construções clínicas” formadas na tela. Cada momento 

clínico exige um “tecer” peculiar do analista, assim como do supervisor, sendo receptivo à 

alteridade do paciente e dos supervisandos.   

 Ogden (2013) trata da necessidade do analista de disponibilizar seu inconsciente para 

ser objeto do experimento do inconsciente do outro: o analista deve buscar manter-se 

inconscientemente receptivo à alteridade do outro e desempenhar diversos papéis na vida 

inconsciente do analisando. Essa receptividade é um movimento de ceder parcialmente a sua 

individualidade ao terceiro analítico, que não é o analista e tampouco o analisando, mas uma 

terceira subjetividade gerada pelo encontro do par analítico.  

Oferecer-se consistemente assim não é pouca coisa: representa um 
empreendimento emocionalmente desgastante em que analista e analisando 

„perdem em certa medida a cabeça‟ (sua capacidade de pensar e de criar 

experiência enquanto indivíduo separado). Analista e analisando somente 
„recuperam‟a separação de suas mentes no processo de término da análise, 

mas as mentes „recuperadas‟ não são as mesmas das pessoas que começaram 

a experiência analítica. Essas pessoas não existem mais. Analista e 

analisando „recuperados‟ enquanto indivíduos separados são novas entidades 
psicológicas criadas/modificadas pela experiência no e com o terceiro sujeito 

analítico (OGDEN, 2013, p. 26).      

 

O encontro com o outro é exigente. Como pode ser espinhoso o lugar de formação de 

um terapeuta, uma vez que este campo é visitado por um desamparo sem um respaldo mais 

suportivo, o que a análise pessoal do terapeuta poderia oferecer. Contudo, essa não é realidade 

mais comum dos estagiários quando iniciam sua prática clínica.  

Certamente, a clínica nos exige respostas diante do sofrimento do outro. Acredito que 

a análise pessoal do terapeuta seja um nobre caminho para o cuidar analítico, com o aumento 

da possibilidade de acolhimento da alteridade do outro, algo essencial para o acontecer 
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clínico. Sem esse percurso da análise pessoal este cuidado clínico pode ser prejudicado, 

impondo um sofrimento tanto para o paciente quanto para o próprio terapeuta.  

Lembro-me de Maurício, um supervisonando que iniciava sua prática clínica no 

serviço-escola e chega à supervisão em estado de intensa angústia após o primeiro 

atendimento. Apresenta-se com sudorese e dificuldade de encontrar as palavras que pudessem 

exprimir o que sentia. Parecia impossível a nomeação do vivido na experiência como aluno-

terapeuta naquele primeiro atendimento. Quando foi possível a verbalização, o estagiário diz: 

“eu não posso atender”. Sua descrição do evento do primeiro atendimento era de um grande 

mal-estar diante da paciente e constante sensação de estar sendo invadido e olhado pela 

paciente como quem quer descobrir o que há por dentro dele, assim o aluno fica paralisado, 

em silêncio, não conseguindo sequer lidar com a própria angústia vivida dentro setting no 

contato com o outro.  

 Era clara a necessidade deste estagiário de receber acompanhamento de um analista. 

Ali estava eu como supervisora deste aluno e, mesmo entendendo a supervisão como um ato 

clínico, meu papel neste contexto não era coincidente com o de um analista; o que reconheço 

que muitas vezes nos exige um grande esforço em delimitar esses campos. No contexto da 

supervisão houve um momento incial de continência das angústias do aluno, acolhimento e 

orientação tanto da conduta no caso clínico como das necessidades da análise pessoal do 

estagiário.  

 No grupo de supervisão essa situação clínica nos oferece uma oportunidade de refletir 

e fazer um exercício psicanalítico. Convido os alunos a buscar entender o que poderia ter 

acontecido naquele encontro e o significado dessa experiência para Maurício.  

Na sessão o paciente lança para o estagiário um olhar que queria “ver” dentro do 

aluno-terapeuta, um olhar que desconcertou o aluno. Este estagiário vive, no contato com seu 
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paciente, o campo intersubjetivo em seu aspecto traumatizante, com medo de ser conhecido 

pelo outro, temendo ser invadido, perscrutado, onde o paciente pudesse penetrá-lo, sondá-lo, 

investigá-lo e examiná-lo minusiosamente. Este contato com o outro é experimentado pelo 

aluno-terapeuta como um ato invasivo e traumatizante. Certamente, o campo intersubjetivo é 

composto também pelo paciente. Portanto, não podemos desconsiderar a tensão do 

dinamismo do aluno-paciente e deles como sujeitos separados. É impraticável afirmar 

exatamente como se sentiu o paciente no atendimento, mas numa reflexão psicanalítica, é 

possível ponderar que, nesta sessão, o paciente teme e se angustia ao entrar em contato com o 

estagiário e, então, como uma identificação projetiva, o paciente repassa para o estagiário sua 

angústias e temores. Assim, o paciente revela algumas partes de si mesmo ao repassar para o 

aluno-terapeuta  o que teme viver, isto é, a angústia de ser invadido, perscrutado e conhecido 

pelo terapeuta. Ele se livra desse medo repassando-o ao terapeuta.  

Fico pensando que o paciente ao procurar um serviço de atendimento psicológico 

tenha sua urgência psíquica, sua demanda acompanhada de uma ambivalência que transcorre 

entre querer e não querer ser atendido. O processo clínico, na experiência do próprio paciente, 

conta com momentos ora mais resistenciais, ora menos refratários. Certamente, o estagiário 

também experimenta ambivalência: ora deseja atender, ora anseia pela falta do paciente ao 

atendimento psicológico. O contato com o outro pode despertar uma interminável série de 

possibilidades de sentimentos, sensações e emoções vividas a partir da combinação 

intersubjetiva. 

A situação de atendimento e o contato com o outro trouxe para Maurício uma 

experiência traumatizante, com uma angústia imobilizadora nascida de um campo 

intersubjetivo e que depois pôde ser pensada e parcialmente elaborada pelo grupo de 

supervisão, um lugar intersubjetivo de fazer psicanalítico. É interessante notar que embora o 
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atendimento clínico com o paciente não tenha tido continuidade, a experiência do aluno e do 

grupo de supervisão deram continuidade ao fazer psicanalítico, ainda que na ausência do 

atendimento do paciente.  

 A dimensão traumática pode acontecer na experiência do paciente, da analista, do 

supervisando e também no supervisor: no contato com o outro há o surpreender-se, o 

traumatizar-se, ter experiências de estranhamento ou de familiaridade que acontecem no 

campo intersubjetivo, propiciando a constituíção do analista pelo outro e deste pelo analista 

ou, ainda,  mútua constituição.   

 O que chamamos de intersubjetividade em outros momentos históricos são 

identificados como transferência e contratransferência. A supervisão é um lugar privilegiado 

que possibilita a elaboração da teoria psicanalítica, do trabalho psíquico do analista, de sua 

psicopatologia e de sua contratransferência (Fédida, 1991). Tudo isto acontece com o 

supervisor e supervisandos imersos no entrelaçamento intersubjetivo e que é potencialmente  

transformador.  

A experiência de transformação é constante e não pode ser dissociada da presença do 

outro. Assim, não só há um aluno tornando-se terapeuta, como há um supervisor que é 

transformado a cada encontro com o grupo. Existe ali também um supervisor tornando-se 

cada vez mais um supervisor, um analista e um pesquisador.   Não é somente o adulto que 

excede ao bebê, mas o bebê excede o adulto, bem como o estagiário excede o supervisor e 

também o transforma. É o eterno vir-a-ser alimentado pelo campo intersubjetivo. Para fazer 

nascer um novo terapeuta, tem-se um longo “trabalho de parto” e, concomitantemente, o 

grupo de supervisão pode gerar um supervisor novo diante da demanda de cada encontro e 

dos efeitos produzidos na subjetividade do supervisor: também nasce um novo supervisor.   
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E é assim, nesse reencontro com o passado, com aquilo que foi “perdido” e 

incontáveis vezes transformado, que me lembrei do meu primero grupo de supervisão, do meu 

período inaugural como supervisora. Era um grupo de dezessete estagiários e uma supervisora 

inexperiente que se encontravam semanalmente com um importante limite de tempo para a 

realização do trabalho de supervisão. Eram inúmeras variáveis difíceis e altamente 

traumatizantes tanto para os alunos como para mim. Imersa num mar agitado de tantas e 

antagônicas emoções que o trabalho de parto para fazer nascer um novo supervisor foi 

acontecendo: um lugar gradativamente constituído na parceria ora ruidosa e bruta, ora 

cuidadosa e leve, com o grupo de supervisão que assistiu, acompanhou e, mais importante que 

isso, promoveu o nascimento do “supervisor-bebê”, ao mesmo tempo em que os estagiários 

buscavam nascer terapeutas. Esses nascimentos aconteceram através do grupo de supervisão, 

na multiplicidade do entrelaçamento intersubjetivo, porém não sem sofrimento, deslocamento 

ou dor e, então, transformação e constituição. 

Revisitando essas minhas experiências inaugurais como supervisora e do sofrimento 

que também existiu nesse processo, faço algumas reflexões sobre os momentos inaugurais dos 

alunos-terapeutas.  

Maysa era uma estagiária que começava a atender no serviço-escola e mostrava-se 

sempre pouco participativa no grupo de supervisão, mesmo quando relatava o caso atendido 

por ela, esta apresentava relatos curtos e sem profundidade. Eu buscava entender a qualidade 

de vida que existia nesta relação intersubjetiva – dela com o paciente, dela com os 

supervisandos e a minha com ela. Percebia constantemente um movimento resistencial dela 

diante do grupo e diante de mim. Preocupava-me muito com o paciente atendido por ela e 

com a própria formação clínica de Maysa, mas esta não me possibilitava espaço para 

acompanhá-la mais de perto, para escutar seus relatos clínicos, seus relatos de estágio, nem 
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mesmo seus diários de bordo. Talvez houvesse um barulho silencioso, com uma “afinação” 

onipotente de que poderia dar conta do caso sozinha. Acredito que não pude escutar todas as 

notas melódicas ou desafinadas dessa relação.  

No último dia de supervisão ela pôde dizer no grupo que não sabia o que fazer com o 

paciente. Senti um alívio. Antes talvez Maysa falasse para cumprir um protocolo de estágio, 

mas naquele momento, ela fala para ser escutada, um discurso que introduz alguns medos, 

receios e suas experiências mais íntimas como aluna-terapeuta. Fico pensando que, 

infelizmente, isso somente pôde acontecer no último dia de supervisão. Acredito que possa ter 

acontecido justamente por ser o último encontro do grupo. Como se todo esse conteúdo fosse 

apresentado para que não houvesse tempo de ser acompanhado, olhado e cuidado 

atentamente.  

Acredito que Maysa, naquele momento, poderia não estar pronta para os atendimentos 

clínicos, o que não significa que nunca estará. O processo de formação clínica tem seu próprio 

ritmo e esses momentos inaugurais podem ser espinhosos, amedrontadores, sofridos e 

dolorosos.  

Penso que meus primeiros momentos como estagiária e como supervisora também 

foram árduos. Neste grupo de supervisão de dezessete alunos, quando inicio minha prática 

como supervisora, ficamos todos mergulhados na matriz transubjetiva de empatia, nadando na 

incerteza, em situações profundamente delicadas, nos exigindo respostas e transformações 

constantes diante da alteridade e do terceiro analítico constituído por este grupo de 

supervisão. Agradeço imensamente a esses primeiros estagiários/ “parteiros” que puderam 

fazer nascer em mim um lugar como supervisora, o qual fui ocupando aos poucos, à medida 

que isto me cabia ou me sentia mais confortável, mas, sobretudo, agradeço por também me 

constituirem como pessoa e por me ensinarem e me acompanharem nos primeiros passos 
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como supervisora. Cada grupo de supervisão faz nascer em mim uma nova supervisora, agora, 

pelas mãos de outros estagiários/ “parteiros”, como, por exemplo, Maysa.  

 

3.2 – Contracenando com os diários de bordo  

Graduandos do quarto ano em Psicologia que realizam suas primeiras experiências 

psicoterápicas na clínica-escola da universidade na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Psicologia Clínica. Os alunos devem cumprir o estágio em três semestres, contando com 

supervisões em Psicanálise, de minha responsabilidade, Psicologia Cognitivo-

Comportamental e Fenomenologia.  

Ao receber esses alunos-estagiários, procuro então buscar maneiras de estabelecer 

contato com os movimentos e as transformações presentes em suas primeiras aproximações 

com a prática clínica. Os diários de bordo são, nesse sentido, um importante registro desse 

início do percurso clínico de cada um, tão novo e tão desconhecido.  

Cada pessoa tem sua pele marcada por todos os encontros vividos nas visitações a 

diferentes territórios. De que forma cada estagiário se movimenta neste território inaugural de 

sua formação clínica? De que maneira traduz, em seus diários, os encontros experienciados no 

setting terapêutico ou nos encontros com o grupo de supervisão? Será que o movimento é de 

disponibilidade para descobrir e criar, buscando múltiplas frequências possíveis para 

desvendar notas musicais e canais de passagem que permitam viver a experiência do 

encontro? Diante do paciente, o movimento é de recuo ou de entrega mais livre?  

A seguir, apresento fragmentos de alguns dos diários de bordo do estagiário que 

chamarei de Alfredo. Nesses registros dos diários de bordo da experiência clínica deste aluno-

terapeuta pude identificar temas como: aproximação entre teoria e prática; momento de 

contato com as emoções; autorizar-se e desautorizar-se a ocupar o lugar de terapeuta; 
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importância da interlocução do grupo para o aprendizado clínico; supervisão como lugar de 

reconhecimento; supervisão como espaço potencial para desenvolvimento da função analítica.  

 

• A inquietação teórico-prática de Alfredo 

Logo no primeiro encontro com o grupo de supervisão do estágio em Psicologia 

Clínica em psicanálise, Alfredo alertou-me de sua grande paixão pela Psicologia 

Comportamental. Obviamente, a proposta do trabalho com os estagiários não é a de impor 

determinada abordagem ou referencial teórico que deveriam seguir em sua trajetória 

profissional, e sim apresentar a prática da clínica psicanalítica através dos encontros com o 

grupo de supervisão ao acompanhar a experiência clínica do aluno-terapeuta. A assertividade 

desse estagiário ao enunciar sua escolha acabou gerando, porém, questões intersubjetivas - 

transferenciais e contratransferenciais - interessantes de serem discutidas.  

Vejamos então alguns fragmentos de seu diário de bordo:  

Durante o dia pensei no atendimento, porém o pensamento estava relacionado à 

responsabilidade de cumprir com o compromisso. (...) após conversar sobre as regras da 

clínica e assinar os documentos ele iniciou o atendimento. Em alguns momentos senti vontade 

de intervir com perguntas e direcionar o paciente para questões que eu queria investigar. 

Senti muita falta de não poder planejar um atendimento bem pontuado. Segundo meu 

entendimento se deu por conta do paciente dirigir-se a assuntos que lhe vinham a mente e que 

aparentemente o incomodavam. (...) o atendimento tomou direções que me fizeram sentir um 

pouco de ansiedade. Senti muita falta de não poder atuar em outra abordagem [referindo-se à 

abordagem comportamental] (...) Passei um pouco do término do atendimento e percebi que a 

sensação que tinha era de  não ter feito um bom trabalho (Diário de bordo, registro do 

primeiro atendimento). 
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Logo no início de seu primeiro diário de bordo, Alfredo registra:  “após conversar 

sobre as regras da clínica e assinar os documentos ele iniciou o atendimento”. “Ele”, o 

paciente “iniciou” o atendimento. O atendimento é iniciado pela dupla: com processos 

conscientes e inconscientes de ambos, com o funcionamento do campo dinâmico formado 

pelo par, estagiário e  paciente vivendo a situação analisante daquele encontro. Penso que, 

neste momento, Alfredo ainda não considere a relação analítica como lugar essencialmente 

intersubjetivo e, tratando a dupla estagiário e paciente desse modo, ressalta uma possível ideia 

de Alfredo que este trabalho funcione, principalmente, de maneira individual.  

As experiências pretéritas relacionadas à psicanálise e à psicologia comportamental, e 

tantas outras acumuladas ao longo da vida deste aluno-estagiário, apresentavam-se no setting 

terapêutico e no campo da supervisão. Em alguns momentos, Alfredo me pedia, 

enfaticamente, para dialogar com ele a partir de seu embasamento na psicologia 

comportamental: “Vamos falar do meu jeito!”. E quando eu procurava aproximá-lo de uma 

leitura da sessão com seu paciente a partir da linguagem psicanalítica, Alfredo advertia: 

“Deste modo não vamos nos entender”. 

Havia, pois, uma resistência importante quanto às minhas orientações para 

entendimento do caso. Diria que nossos encontros iniciais foram “desencontrados”, ou, 

melhor dizendo, encontros com algum aspecto traumatogêncico. Foram momentos difíceis 

que marcaram as primeiras semanas daquela supervisão de estágio.  

Lembro-me do incômodo que sentia em razão da coexistência de diversas linguagens 

inconciliáveis, que se contradiziam. Será que chegaríamos a falar a mesma língua? De que 

forma poderia mobilizar esse aluno de modo que se abrisse para a abordagem psicanalítica? 

Que tipo de tradução precisávamos ali?  
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É interessante como, de algum modo, o desconhecido pode gerar ansiedade 

persecutória. Pouco conhecendo de psicanálise e operando apenas na psicologia 

comportamental, Alfredo apresentava a transferência negativa, ignorando ou tratando com 

menos valia qualquer contribuição da prática psicanalítica ao caso por ele atendido: “Isso 

certamente não é útil para o meu caso”, repetia, reafirmando-se no discurso 

comportamentalista. Havia ali uma dificuldade de aproximar-se de uma outra teoria e prática 

que não a da psicologia comportamental, mas, além disso, num primeiro momento, existia 

uma impossibilidade de adaptação ao novo – a uma nova linguagem, uma nova teoria,  nova 

prática - , uma impossibilidade de adaptar-se ao outro (paciente e, principalmente, 

supervisor), à alteridade: havia um sofrimento na experiência intersubjetiva.  

O meu lugar de supervisora deste aluno não coincide com o de um analista, mas 

entendo ser importante lançar um olhar atento e cuidadoso para a delicadeza e a profundidade 

que são ingredientes fundamentais da experiência psicanalítica, entendendo a supervisão 

como situação analisante. 

Fico pensando sobre este lugar intersubjetivo: o grupo de supervisão e, mais 

especificamente, o par supervisor e supervisando. Alfredo e eu partimos de concepções 

teóricas distintas e com um modo de falar da clínica e de compreender clínico característicos e 

peculiares, fundamentados nas teorias comportamental e psicanalítica. Nesta perspectiva, há a 

experiência da intersubjetividade em seu potencial traumatogênico.   

A experiência dos primeiros atendimentos leva-me a traçar alguns paralelos com a 

experência entre a mãe e o bebê, o analista e o seu paciente.  Alfredo vivencia seu momento 

clínico inaugural, um terapeuta-bebê que é excedido pelo universo adulto do supervisor-

psicanalista, uma alteridade radical em relação ao terapeuta-bebê, e que este último não 

consegue metabolizar grande parte daquilo que lhe é apresentado. Assim, Alfredo pode ter 
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sentido muitos dos estímulos vindos da alteridade do supervisor-psicanalista como sendo 

violentos, como um mundo adulto em seu potencial de forças disruptivas, sentidas como 

ameaçadoras.  

Desta forma, há um sofrimento e dor do terapeuta-bebê, Alfredo, diante da dificuldade 

de adaptação à alteridade do supervisor-psicanalista. Certamente, não é somente o adulto que 

excede ao bebê, mas o próprio bebê também excede ao adulto. Não posso deixar de considerar 

o teor traumatogênico que alguns encontros com Alfredo também me causaram. Um 

sofrimento que, inicialmente, pela pouca adaptabilidade causa dor e, então transformação e 

constituição. Alfredo sendo constituído em seus primeiros passos clínicos, eu sendo 

transformada pelo mundo teórico e pessoal do terapeuta-bebê, com mútuas e constantes 

transformações:  próprios da intersubjetividade traumática para o surgimento do novo.   

Retomemos um fragmento do diário de bordo deste aluno após seu primeiro 

atendimento clínico.  

Senti muita falta de não poder planejar um atendimento bem pontuado. Segundo meu 

entendimento se deu por conta do paciente dirigir-se a assuntos que lhe vinham a mente e que 

aparentemente o incomodavam. (...) o atendimento tomou direções que me fizeram sentir um 

pouco de ansiedade. Senti muita falta de não poder atuar em outra abordagem. 

Lançar-se ao encontro com o outro sem um traçado pontilhado a ser seguido é algo 

que traz angústia e ansiedade. A relação terapêutica é uma forma especializada de cuidar de 

outra pessoa, sem que saibamos aonde iremos chegar. O percurso é feito às escuras, sem 

tarefas programadas, sem roteiros a serem cumpridos, o que justamente incomodava Alfredo. 

No trecho: Em alguns momentos senti vontade de intervir com perguntas e direcionar 

o paciente para questões que eu queria investigar, penso que Alfredo registrou certa ideia 
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estereotipada ou uma fantasia a respeito do trabalho do psicanalista, qual seja, a de que este 

não deve se manifestar verbalmente na sessão, que deve ser proibido teórica e eticamente de 

fazê-lo.  

No livro “A elegância do ouriço”, especificamente no capítulo intitulado “Diário do 

movimento do mundo”, a autora Barbery (2008) descreve o psicanalista como um 

personagem amarrado a modos estereotipados de se apresentar socialmente, que deixam a 

paciente, narradora do atendimento, profundamente impactada.   

Um cinquentão elegante, aparência bem cuidada, mas sobretudo, cabelo, 
barba rala, tez, pulôver, calça, sapatos (...) tudo era marrom, na tonalidade 

castanha, isto é, que nem uma castanha de verdade. Ou que nem as folhas 

mortas. (...) Bem, pensei, vamos lá, uma sessãozinha gênero conversa 
outonal defronte da lareira entre pessoas bem-nascidas, uma conversa 

sofisticada, construtiva e até mesmo, talvez sedosa. (...)  Eu sabia que o Doc 

T estava vivo porque ele tinha andando na minha frente. No mais, poderia 

muito bem estar morto: não se mexia. (...) quando a gente não fala, mesmo 
assim é muito difícil ficar perfeitamente imóvel; sempre há um tremorzinho 

em algum lugar. (...) Mas ali: nada! (BARBERY, 2008, p. 222). 

 

 Nesse trecho, praticamente inexiste espaço para o aspecto humano do analista. Ele se 

transforma na personificação e intensificação da impessoalidade como única forma de 

trabalho em psicanálise. Será então que Alfredo compartilhava dessas mesmas impressões em 

relação à postura de um psicanalista?  

No contexto da supervisão, considerei importante problematizar com o grupo de 

supervisão sobre o modo de trabalhar de um psicanalista, de um encontro em análise. Talvez, 

naquele momento, surgisse na sessão de supervisão uma oportunidade de reflexão e uma 

necessidade de intervenção junto ao grupo: na clínica psicanalítica, as perguntas, 

principalmente nas entrevistas iniciais, são fundamentais. Buscamos, assim, saber do outro, da 

dinâmica do paciente, buscamos conhecer e nos afinar com seu idioma pessoal, assim como 

eu tentava fazer com ele, buscando compreender sua experiência clínica a partir do discurso 
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de seu próprio mundo, a sua maneira de entender o atendimento clínico realizado, a nomeação 

dada por Alfredo a sua própria experiência.     

Essa intervenção parece ter surtido alguns efeitos, registrados neste trecho do diário de 

bordo de Alfredo, após o terceiro atendimento:  

Percebo que havia fantasiado muito a respeito da prática Psicanalítica. Agora vejo 

que ela nos veste com um belo uniforme que é bem visto por quem o procura. O encontro 

ocorreu. Às vezes não vejo a hora de chegar em supervisão para contar as coisas que se 

passaram, ou até mesmo não vejo a hora de pegar o papel e poder descrever tudo o que se 

passa. Fico extremamente „aflito‟ só de pensar que posso ter deixado de lembrar algo, e por 

fim, pôr no papel „tudo‟ aquilo que me foi dito com tamanha confiança e naturalidade, sei 

que é quase impossível (Diário de bordo, terceiro atendimento). 

Ao ler este fragmento, porém, imediatamente experimentei uma sensação estranha 

diante da palavra uniforme, utilizada pelo aluno quando se refere à prática psicanalítica. 

Uniforme traduz algo igual sempre, para qualquer paciente e em qualquer sessão, algo válido 

para todos os pares analíticos. Porém, não há um modo certo ou errado do fazer clínico.  Há a 

narração e compreensão do vivido. É isso que gostaria de alcançar, o significado desta 

experiência para Alfredo. Mas até mesmo essa minha objeção ao termo, ou o meu próprio 

pensamento assemelhava-se a uma regra, quando a experiência nunca se baseia em regras. 

Buscando compreender o idioma pessoal desse aluno-estagiário, tentei encontrar a 

experiência que se apresentava em sua narração escrita, nas lacunas do texto, no seu discurso 

em supervisão, mas algo me escapava. Talvez, a respeito da relação estagiário-supervisora, eu 

mesma experimentei um pouco do que foi descrito por Alfredo quando compartilhou suas 

aflições diante da possibilidade de ter deixado de se lembrar de algo que lhe foi transmitido 

com muita confiança e naturalidade durante seu atendimento clínico.  
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Vi e senti a transferência acontecendo! Ficou claro! Entendi! Saí do atendimento com 

uma euforia imensa. Pensei em até ligar no telefone da supervisora e descarregar/ presentear 

com tamanha descoberta. Em alguns minutos já estava calmo, tinha a sensação de que estava 

no caminho certo e me lembrei com humor dos momentos da transferência e da 

contratransferência que aconteceram no atendimento, onde consegui dominar meu 

pensamento, mas parecia que meu corpo queria dizer no meu lugar, e por fim não disse. 

Percebi que o tema mexia comigo. (...) Acredito que ao lançar um olhar sobre determinadas 

questões do outro, por um pequeno deslize de principiante, acabamos por levar algo pessoal. 

Vejo muito disso em supervisão (Diário de bordo, sétimo atendimento). 

A transferência foi vista e sentida no setting terapêutico pelo estagiário, mas talvez não 

tenha sido notada por ele dentro do próprio campo da supervisão. Concomitantemente à 

descoberta do conceito psicanalítico de transferência, se apresenta na supervisão a 

transferência positiva e uma atuação muito menos resistente de Alfredo frente à psicanálise. 

Penso que, neste momento, o campo da intersubjetividade traumática apresentava em Alfredo 

alguma transformação intersubjetiva e, assim o constitui no campo do saber psicanalítico, que 

agora o autoriza a ocupar um lugar de terapeuta na perspectiva da psicanálise, lugar este que 

antes parecia a ele tão incômodo e, talvez, ameaçador.  Não posso deixar de dizer que sua 

euforia também me contaminou, em especial por ter revelado que desejava entrar em contato 

comigo para descarregar/presentear-me com sua mais nova descoberta.  

Ocupar um lugar como supervisora clínica me possibilita acompanhar bem de perto 

essas descobertas que são paralelas aos conceitos e também oferecem um delineamento da 

constituição do futuro psicoterapeuta.  

Voltemos ao fragmento do estagiário Alfredo:  
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Percebi que o tema mexia comigo. (...) Acredito que ao lançar um olhar sobre 

determinadas questões do outro, por um pequeno deslize de principiante, acabamos por levar 

algo pessoal. Vejo muito disso em supervisão. 

Diante desses registros e das minhas lembranças sobre a supervisão deste caso, tento 

alcançar algo que possa ter perdido ou que esteja muito distante; algo presente naquele 

momento vivido. Busco compreender como Alfredo viveu a dinâmica da supervisão. O que 

será que ficou para ele? Quando o aluno mencionou o tema que mexia com ele ou o pequeno 

deslize de principiante diante das questões do outro, penso que estes podem estar presentes 

também na prática de veteranos em psicanálise. Qual será a ideia que este(s) aluno(s) tem da 

atuação do psicanalista? Será embebida de idealização? Será que são ideias e fantasias da 

manifestação do ideal do eu? Medo de falhar? O que seria falhar? O que Alfredo chama de 

pequeno deslize de principiante? Ele também se mostra mobilizado com o conteúdo do 

paciente: percebi que o tema mexia comigo.  

A prática analítica não exige justamente que o analista se deixe “tocar” pelo paciente?  

Não depende disto o caráter verdadeiro, único e singular da escuta analítica? Deixar-se tocar, 

naturalmente, não envolve o contato corporal direto, mas, ao escutar, o analista não 

desenvolve a possibilidade de escutar com o corpo inteiro? Com suas memórias sensoriais 

mais arcaicas, com sua história de vida, com sua análise e também com aquele espaço vazio – 

espaço de indeterminações e de não saber – que permite ser ao mesmo tempo o mais próximo 

e o mais estrangeiro dos ouvidos?  

Escuta e atenção flutuante que, passando livremente por inscrições pretéritas, futuras e 

presentes, ressignificam incessantemente o vivido opaco, sem voz, sem grito, sem intervalo de 

silêncio que permita respirar e sentir-se de novo vivo, acordado e mais interessado.   
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Essas são questões importantes a serem trabalhadas com os estagiários na situação 

analítica da supervisão, bem como a temática da falha do aluno-terapeuta. A falha faz parte do 

processo, sendo que o fundamental é reconhecê-la. Novamente, me pergunto o que seria 

falhar na concepção de Alfredo. Todo terapeuta falha. É na falha que o analista se torna 

humano e rompe com a impessoalidade. Assim como na análise, a falha também é presente na 

sessão de supervisão e, ali, supervisor e supervisandos, sofrem e assistem as falhas da situação 

analítica do encontro em supervisão e, podem, eles mesmos tornarem-se interlocutores.  

A prática clínica diária pode ter um aspecto de uma vivência profissional mais isolada, 

do analista fazendo um trabalho com seu analisando como num “casulo”. Já no grupo de 

supervisão, essa vivência de isolamento pode ser mais rara por encontrar interlocutores para 

dialogar sobre suas experiências clínicas. Dispostos num círculo os 

participantes/interlocutores do grupo de supervisão criam um ambiente possível para fazer 

circular palavra: “a roda rodou”, como diz a música de Chico Buarque, roda viva de 

reconhecimento e compartilhamento – roda moinho das dores e roda pião das alegrias – 

surgido do caldeirão de afetos no qual supervisor e supervisandos estão inseridos – no campo 

intersubjetivo, no inter-jogo analítico,  no “brincar” dentro de um espaço confiável, um 

espaço potencial.  

Sobre o espaço potencial Winnicott (1975) afirma:  

O brincar tem lugar no espaço potencial entre o bebê e a figura materna. 

Brincar desenvolve-se no espaço potencial de acordo com a oportunidade que 

o bebê tem de experenciar separação sem separação, e sua iniciação está 
associada com a experiência do bebê em desenvolver confiança na figura da 

mãe (p.150).  

 

Para Winnicott (1975), o espaço potencial existe dependendo da experiência da vida e 

não das tendências herdadas. Não é um espaço transcendental nem instintivo a partir do qual 
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compreendemos o mundo, mas um espaço co-construído com a nossa compreensão do 

mundo. Isso ocorre de forma gradual  e se originam de experiências vitais como a 

aprendizagem, como os exemplos e as relações intersubjetivas, que se configuram como um 

jogo.  

Entre o indivíduo e o meio, esse espaço que no começo une e separa o filho e 

mãe, quando o amor da mãe que se revela e se manifesta pela comunicação de 
um sentimento de segurança, outorga de fato à criança um sentimento de 

confiança no meio (p. 55). 

 

Acredito que a supervisão seja espaço potencial, lugar do “brincar”, espaço co-

construído gradualmente no jogo das relações intersubjetivas, o que também torna possível o 

desenvolvimento da função analítica. Penso que o supervisor ocupe um lugar como uma 

espécie de substituto da mãe, que pode oferecer uma parceria na construção de uma 

supervisão/ambiente mais ou menos confiável. Contudo, não podemos deixar de considerar 

que os estagiários podem contar com experiências pretéritas de pouca confiança no meio, que 

podem ser evocadas pelo campo intersubjetivo intra-psíquico do aluno,  impedindo de fazer 

circular palavra sobre suas possíveis falhas, conquistas ou anseios e, além disso, atingindo sua 

função terapêutica e sua formação clínica.  

Penso que o supervisor possa ser um agente facilitador que busca criar um espaço 

onde as potencialidades possam ser desenvolvidas. Na perspectiva winnicottiana, o espaço, de 

brincar, de criar, de despertar para a vida.  Quando se cria um espaço na supervisão que seja 

possível recriar e recontar a experiência dos alunos-terapeutas, estes também são capazes de 

re-significá-las e, até mesmo de encontrarem em si instrumentos internos que permitem a eles 

achar novas maneiras de lidar com as dificuldades que tiveram.        

Para Safra (2000, p.80) "ocupar um lugar no mundo é ocupar um lugar na vida do 

outro". Acompanhar os alunos durante o curso nos permite conhecê-los em alguns aspectos, 
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em seu ritmo, em seu estilo de escrita, mas, neste momento, gostaria de chamar a atenção para 

algo específico deste estagiário: a diferença de grafia nos vários registros de seu diário de 

bordo.  

Nesse sétimo atendimento, a grafia de Alfredo estava muito diferente dos demais 

registros entregues ao longo do semestre. Pude notar a imensa euforia descrita por ele na 

forma como a letra foi tatuada no papel, em sua camada mais profunda, tamanha a força 

impressa para registrar o acontecido. Tive a sensação de que havia ali um transbordamento da 

descoberta da transferência ou, até mesmo, do começar a descobrir-se com potencial de ser 

terapeuta na linha psicanalítica. Talvez seja justamente esta potencialidade que Zimerman 

(1999) chama de uma “atitude psicanalítica interna”, elemento essencial para o 

funcionamento do setting, ou, melhor dizendo, da situação analisante.   

Percebo que o paciente passou a significar e nomear muitos conteúdos e sentimentos 

que eram desconhecidos para ele mesmo. Pude ouvir muito e o paciente não apresentava 

importantes barreiras ao se comunicar comigo. Na reta final do curso consegui encontrar o 

que procurava e nem sabia. A Psicologia é realmente a profissão do encontro. No momento 

em que escrevo penso em algo diferente do que venho trazendo. Estou conseguindo atuar 

através do olhar psicanalítico. Sou um traidor da abordagem comportamental. Muito 

obrigado! (Diário de bordo, décimo segundo atendimento). 

A experiência deste aluno vem ao encontro do vivido por alguns dos adeptos de Freud, 

que puderam se convencer a respeito da transferência quando a experimentaram na clínica; 

mas, neste caso, acredito que houve mais do que um mero “convencimento”.  

Poder alcançar essa compreensão junto com Alfredo dentro do grupo, a partir daquilo 

que era possível para ele na própria teoria e, principalmente, a vivência na clínica no encontro 
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com o paciente foi uma possibilidade diferente de contato com o que era estrangeiro: o outro, 

a psicanálise e a descoberta nele mesmo.  

Ao revisitar a experiência que tive com este aluno, pude pensar que houve um 

movimento de convergir na direção de algo que se tornou atraente, vivo, pulsante. E isso 

permitiu que ele entrasse em contato com o que há de mais singular e secreto em si mesmo: a 

sua criatividade. A criatividade como um fluxo que, apropriando-se do vivido, recria-o; é 

talvez a melhor “dádiva” da psicanálise – pois suas teorias poderiam ser apenas vias de acesso 

a esta região do “recordar e elaborar”, possibilitando fugir da repetição infinita do mesmo, da 

adequação servil às recomendações técnicas de um fazer instituído. Narrar-se a si mesmo para 

outro e criar sua própria narrativa, saindo do lugar de ser falado pelos outros e caminhando 

para um lugar de falar por si mesmo – isso é a criatividade. 

  Certamente, foi uma experiência bastante marcante para mim e, muito mais do que 

isso, extremamente gratificante. Então, faço minhas as palavras de Alfredo, registradas no seu 

último diário de bordo: apresento, aqui, também o meu “muito obrigada!”. 

 Inspirada nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, penso que o campo da 

supervisão é lugar de intersubjetividade e de conjunto de elementos familiares e estranhos, 

com tantas e diversas alteridades, com momentos traumatizantes, fusionais e de separação.   

“Vou dobrar-me 

À regra nova de viver 

Ser outro que não eu até agora 

Musicalmente agasalhado 

Na voz de minha mãe, que cura doenças, 

Escorado 

No bronze de meu pai, que afasta os raios 

Ou vou ser - talvez isso apenas - apenas eu 

Unicamente eu, a revelar-me 

Na sozinha aventura em terra estranha? 

Agora me retalha 

O canivete desta descoberta: 
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Eu não quero ser eu, prefiro continuar 

Objeto de família” 

 

Penso que Alfredo como um terapeuta-bebê viveu as resistências, medos e 

inseguranças ao se deparar com o novo – a clínica e a psicanálise. Nesse estranhamento, 

Alfredo buscou segurança na regra antiga do viver clínico pautada pela teoria da psicologia 

comportamental. Esse viver conhecido oferece à Alfredo uma música da voz da mãe/técnica, 

mãe/regra comportamentalista: o que lhe é familiar. E a psicanálise? Essa é, inicialmente, 

terra estranha. Aqui, nestes primeiros momentos, Alfredo pode ter se sentido sozinho com sua 

língua teórica e seu fazer clínico próprio de um comportamentalista. Mas, com o passar do 

tempo, as experiências traumatogênicas transformam a terra estranha chamada psicanálise em 

algo mais próximo e, até mesmo, desejado. Então, diferente do personagem de Drummond de 

Andrade, Alfredo pôde se deixar retalhar pelo canivete da nova descoberta,  deixa a família 

conhecida das teorias e técnicas comportamentalistas e se lança ao novo fazer clínico 

psicanalítico.  

 

3.3 - Os plissados de uma sessão de supervisão 

 Trago aqui outro episódio significativo vivido numa sessão de supervisão.  

Desde o início do encontro do grupo, um aluno começou a fazer dobraduras com uma 

folha de papel, e assim permaneceu durante todo o tempo. No final, comentávamos sobre uma 

supervisanda que havia se movimentado em sessão de atendimento clínico com reserva, tato, 

empatia e com uma escuta e um raciocínio clínico interessantes. Destaquei a evolução da 

colega, sua capacidade clínica, e fiz algumas reflexões acerca da relação intersubjetiva e da 

sessão trabalhada. Foi então que o estagiário nos apresentou sua dobradura, repleta de pregas, 
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e nos disse: “Vocês sabem o que significa plissar?”. Em silêncio e curiosos, aguardávamos 

suas próximas palavras. Então, depois de alguns minutos, ele continuou: “Plissar é fazer 

dobras, fazer pregas. O que é plissado não é reto e por isso é mais complicado, leva mais 

tempo de trabalho do que se encontrássemos algo liso, sem dobras, sem pregas, simples.” 

 O movimento intersubjetivo e o processo de “des-enrolar”, seja na clínica, seja na 

sessão de supervisão, não é simples, não é liso. É todo plissado e repleto de pregas. As 

dobraduras são as ressonâncias dos outros, dos habitantes do campo dinâmico da supervisão. 

Movimentar-se entre elas exige tempo e ritmo singulares, em cada caso e em cada sessão de 

supervisão.  

 Após a fala do colega, outra aluna expressou: “também gostaria de um papel para 

fazer uma arte”. Imediatamente, entreguei a ela um papel em branco. Quando fazia algumas 

considerações finais sobre aquele encontro, ela colocou em cima das minhas anotações um 

balão em dobradura, dizendo: “É para você, professora”. Agradeci, e a supervisão terminou.  

Fui embora com o papel plissado no pensamento e o balão em dobradura da aluna nas 

mãos, entendendo que ambos se configuravam como expressões de associações livres, de 

formas de pensar, de brincar, de “des-dobrar”. 

Fiquei tocada com o material que surgira naquela sessão e pensando qual voo faria 

com aquele balão. Talvez eu não pudesse guiá-lo para um destino específico, embora tenha 

sido a mim destinado. Talvez eu aceitasse o convite e arriscasse um voo, tendo o auxílio de 

meus alunos co-pilotos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para alunos que estão iniciando a prática clínica, não há a clareza sobre a técnica e a 

teoria da psicanálise. Algumas vezes, pela grande dificuldade de compreendê-las, pela 

impossibilidade de reconhecerem, na prática, a necessidade de elasticidade e tato, suas tarefas 

clínicas iniciais podem aproximar-se de uma “psicanálise selvagem”.  

Se existem muitas formas de ser terapeuta dentro da psicanálise, o modo do fazer 

clínico de cada aluno pode ser descoberto ao longo do estágio na situação analisante da 

supervisão, quando somos instigados a pensar o que constitui a essência da psicanálise, sua 

condição principal e indispensável, sua qualidade predominante, aquilo que permite o 

trabalho. Não é uma tarefa fácil.  

Penso que tudo o que acontece no campo da supervisão é conteúdo analítico e, assim, 

deve ser tomado como possibilidade de reflexão e compreensão. É momento de encontro: 

com o outro, com a teoria e as técnicas, com os ideais do estagiário sobre o que é “tornar-se 

terapeuta”. Só é possível aprender psicanálise praticando o método psicanalítico, seja no 

momento da própria análise, seja no momento da supervisão.  

O campo dinâmico da supervisão não tem, de antemão, um formato desejado e que 

deva ser “vestido” pelo estagiário. Não acredito que “castrar” um modo de ser clínico seja 

uma conduta que interesse à clínica psicanalítica. Uma supervisão “engessada”, autoritária, 

pode também alterar ou imobilizar o campo dinâmico do atendimento, impedindo a 

criatividade e espontaneidade deste iniciante em psicanálise. Faça assim: “siga o mestre”. 

Quem é esse mestre? O supervisor? Os demais supervisandos?  

Acredito que a supervisão, sendo ela mesma situação analisante,  deva manter-se viva, 

com monitoramento constante, considerando a teoria e a técnica psicanalíticas, além, é claro, 
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da necessidade de tato e empatia a cada encontro, diante da demanda de cada grupo de 

estagiários. Trata-se de um campo repleto de dinamismo intersubjetivo, não havendo, 

portanto, espaço para um “modelo” fechado, pré-determinado.  

Essa mesma condição estende-se também para o lugar clínico ocupado pelo aluno.  

Entretanto, muitas vezes, o estagiário solicita do supervisor um “formato” de como ser 

terapeuta. Teorias e práticas analíticas legitimadas nas inúmeras publicações, certamente, 

servem como ofertas que, no entanto, precisam ser continuamente ajustadas para cada analista 

e para cada caso clínico, e é justamente isso que deve ser trabalhado com os alunos na 

supervisão.  

O caminho clínico percorrido pelos estagiários conta com momentos de companhia e 

outros de solidão. Nos encontros semanais garantidos com o grupo, a supervisão tem como 

tarefa acompanhar a formação clínica, de modo atento, pela escuta e compreensão analíticas, 

sem julgamento e sem punição. Isso caracteriza a estrutura do campo dinâmico e cria uma 

confiabilidade que provém da estabilidade, da regularidade dos encontros, dos horários e dos 

intervalos. Mas não podemos desconsiderar a importância dos momentos solitários, próprios 

da vivência clínica, quando os estagiários deparam com sentimentos suscitados pelo encontro 

com o paciente, nos seus registros dos atendimentos, na elaboração dos relatórios, na 

sustentação do não-saber, até a próxima sessão de supervisão. Ou seja, nos momentos de 

companhia e solidão, de estar com – o paciente e o grupo de supervisão – e estar só com seu 

mundo subjetivo e com as teorias e técnicas psicanalíticas tem lugar a constituição do modo 

de ser terapeuta de cada um, a partir de inúmeras experimentações e da sustentação das   

angústias suscitadas a partir destas.  

Este estudo se propôs a pensar a experiência clínica vivida no campo dinâmico da 

supervisão com estagiários que apresentam seus plissados subjetivos e intersubjetivos, em que 
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buscamos compreender suas dobraduras singulares. Lugar de onde podem lançar seus balões 

aos “voos” clínicos que lhes forem possíveis, do seu modo e no seu tempo.  

Mas surge uma questão: trata-se de uma prática pedagógica, ou apenas clínica? Ou 

ambas coexistem no campo da supervisão?  

Embora não seja possível reduzir a psicanálise àquilo que é da ordem estritamente 

didática, penso que viver uma experiência, com suas ressonâncias correspondentes, e aprender 

com ela pode ser sim muito educativo.  

 Ao longo deste estudo, pudemos acompanhar elementos que permeiam a clínica 

psicanalítica: o que é e, ao mesmo tempo, não é; o que deve e o que não deve ser “co-

habitam”. Se não considerarmos as questões paradoxais envolvidas no trabalho, estaremos 

excluindo a própria psicanálise. A psicanálise tem sim suas “receitas” paradoxais.  

A colocação de Tristão de Athayde; “penso que cultura é aquilo que fica de tudo que 

se esquece”, nos remete ao texto de Freud (1910b), “Cinco lições de psicanálise”. Nele, o 

autor ressalta que o esquecimento é um dos efeitos da repressão e o quanto essas ideias 

inconscientes, esquecidas, continuam operando intensamente. Aquilo que é esquecido produz 

efeitos, pois faz parte de nossa constituição subjetiva. Ou seja, mais importante do que aquilo 

que o sujeito sabe é aquilo que ele não sabe que sabe.  A prática clínica e da supervisão não 

são imunes a essas interferências dos conteúdos esquecidos, reprimidos.   

Ensinar psicanálise é, portanto, praticar psicanálise. Assim, o campo dinâmico da 

supervisão também é passível de interpretações da demanda do estagiário, e para tanto, requer 

contato vivido, afetivo e intelectual com cada um deles. Certamente, qualquer interpretação 

afoita, audaz, mais atrevida pode romper esse contato e, consequentemente, o próprio trabalho 

analítico que está sendo desenvolvido junto ao grupo. A interpretação, assim como todo 
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trabalho analítico, solicita paciência e cautela, e é preciso buscar melhor compreensão do que 

está sendo apresentado pelo aluno, a fim de, através da interpretação, produzir efeito 

transformador.  

 A formação clínica é, como cada processo de análise, singular. Um “des-enrolar” 

específico de cada estagiário. Há de se ter o cuidado de acompanhar o desfazer de alguns 

“nós” que funcionam como bloqueadores do desenvolvimento  clínico. Pontos de dificuldade 

que podem se originar de questões equivocadas sobre a teoria e técnica da psicanálise; 

“embaraços” subjetivos e intersubjetivos que se fazem presentes na prática clínica.  

Certamente, todo esse processo possibilita o nascimento e apropriação do lugar do 

psicólogo clínico, mas isso não se dá em linha reta. O próprio “des-enrolar” exige que 

procuremos novas direções, diferentes maneiras de desembaraçar. Em alguns pontos, os “nós” 

são mais apertados que outros e demandam mais tempo e cuidado para vencer aquela 

dificuldade apresentada, em um caminho repleto de curvas sinuosas; algumas mais fechadas 

que outras, exigindo que sejam percorridas em menor velocidade, reduzindo a “marcha”.  

Cada estagiário faz seu trajeto clínico a seu tempo e a seu modo.  
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ANEXO 01- Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Data: ___/___/______ 

Nome do sujeito da pesquisa:___________________________________________________ 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto:SUPERVISÃO CLÍNICA COMO SITUAÇÃO ANALISANTE: reflexões 

sobre a formação clínica de alunos graduandos em Psicologia 

 

Objetivos: contribuir para a reflexão e compreensão da experiência clínica de futuros 

psicólogos, bem como dos elementos desencadeados a partir dessa experiência em seus 

primeiros atendimentos clínicos, acompanhados em supervisão no estágio de Psicologia 

Clínica no serviço-escola no último ano de graduação em Psicologia; apresentar os elementos 

que estruturam a situação analisante que se forma no encontro clínico da supervisão com o 

intuito de definir de que maneira pode-se construir uma possibilidade de ambiente terapêutico 

que seja facilitador de aprendizagem clínica.  

 

Metodologia (procedimentos): Esta pesquisa se valerá da experiência dos estagiários em 

grupo de supervisão no Estágio em Psicologia Clínica a partir de seus primeiros atendimentos 

clínicos realizados no Serviço Escola e dos registros realizados pelos alunos em diários de 

bordo após cada atendimento clínico e a cada sessão de supervisão; além das minhas 

memórias clínicas como supervisora do estágio.  

 

Desconforto causado pelo procedimento:  Do ponto de vista emocional, serão tomados 

todos os cuidados éticos com vistas a garantir o anonimato ao sujeito da pesquisa. Para tanto, 

somente será divulgado- por meio de vinhetas clínicas- as informações colhidas que incidam 

sobre aqueles aspectos que julgamos necessários para a compreensão do fenômeno clínico 
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que ora tomamos como objeto de estudo. Cabe ainda salientar que estes mesmos dados 

sofrerão todas as alterações necessárias para garantir o sigilo, ainda que estas alterações 

possam, em algum grau, prejudicar as sutilezas da compreensão do objeto de estudo. 

 

Benefícios para a população em estudo: A presente pesquisa tem o intuito  de buscar trazer 

contribuições pela elucidação dos elementos que integram a supervisão como campo 

dinâmico, contribuir para a construção de um ambiente terapêutico que vá ao encontro das 

necessidades emocionais possivelmente decorrentes deste momento de formação clínica dos 

alunos graduandos em psicologia. 

 

Considerações Finais:  Em qualquer etapa do estudo o sujeito da pesquisa poderá ter 

acesso ao profissional responsável para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora 

Thaís Monteiro de Lima poderá ser contatada pelo endereço eletrônico 

thaismonlima@yahoo.com.br. 

 Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa, poderá 

também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP Sede Campus 

Monte Alegre, situado à Rua Ministro de Godói , 969, sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M), 

Perdizes, São Paulo, CEP 05015-001, Fone (Fax).: (11) 3670-8466 e e-mail: 

cometica@pucsp.br. 

 É garantida a liberdade de retirar o consentimento antes ou durante a realização da 

pesquisa  negando-se a participar do estudo.  

 Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 
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Eu, _________________________________________________________________, 

Portador(a) do RG n° _______________ e inscrita na CPF/MF sob o registro n° 

_____________________________, acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o projeto. Ficaram claros os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Está claro também que minha participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, estando consciente de que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade, prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

_____________________________              _______________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa                     Assinatura da Testemunha 

 

 

 

 

 

____________________________                ______________________________ 

 

 Assinatura do responsável pela pesquisa            Assinatura da Testemunha 

 

 

 

 


