
A IMPORTÂNCIA DA CLÍNICA-ESCOLA NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO: UM ENCONTRO COM A
PSICANÁLISE

Jackeline Kruschewsky Duarte Raphael[1]

Maria Cristina Viana Goulart[2]

Eixo temático 06: Ensino Superior no Brasil

RESUMO

A clínica–escola de psicologia é fundamental na formação do psicólogo por se configurar como um lugar que
contribui para o processo de ensino e aprendizagem no contexto universitário na medida em que possibilita o
exercício clínico ao graduando em psicologia visando a integração de aspectos teóricos, práticos e éticos, além
de contribuir com um papel social de grande relevância, já que oferece, principalmente, à população de baixa
renda uma possibilidade de acesso a serviços psicológicos. Assim sendo, este estudo tem como objetivo
mostrar esta relevância partindo das contribuições de Freud com a proposta de inserir a psicanálise na
Universidade, seguido da inserção da clínica-escola no contexto do ensino e concluindo com reflexões sobre a
experiência do estágio em clínicas-escolas para o praticante da clínica psicanalítica no que tange a sua
formação como profissional psicólogo.
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ABSTRACT

The clinical school psychology is fundamental in the formation of a psychologist to represent a place that
contributes to the process of teaching and learning in the university context in that it enables the clinician to
exercise majoring in psychology aimed at integrating theoretical aspects, practical and ethical, and contribute
to a social role of great importance, as it provides mainly to low-income people a chance to access to
psychological services. Therefore, this study aims to show starting this relevance of Freud&39;s contributions
to the proposal to put psychoanalysis at the University, followed by the insertion of the clinical school in the
context of teaching and concluding with reflections on the experience of internship in clinical Schools for the
practitioner of psychoanalytic practice in regard to his training as a professional psychologist.
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Introdução

Na atualidade os serviços-escolas de psicologia têm sido convocados, com grande frequência, a participar e
integrar projetos de atenção à saúde das comunidades, onde estão inseridos sob os mais diversos formatos,
fato que solicita conhecimento das necessidades das mesmas e aprimoramento da formação do psicólogo,
capacitando-o mais solidamente para nelas ingressar e atuar como profissional.

Segundo pesquisa do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 1993), realizada com psicólogos brasileiros, o que
mais caracterizou a saída da clínica do seu modelo tradicional foi a sua inserção na saúde pública, com o
psicólogo clínico passando a atuar em hospitais e ambulatórios gerais e psiquiátricos, nas unidades básicas de
saúde, nas escolas, creches e organizações, onde são empreendidas ações de saúde. Posteriormente, com a
criação do SUS, Sistema Único de Saúde, o psicólogo passou a se inserir na rede pública de saúde.

O atendimento psicológico surge com a Lei nº 4.119 que regulamenta o curso de psicologia no Brasil e as
clínicas- escolas surgem na década de 80 como instituições prestadoras de serviço psicológico à população em
geral. Tornando imprescindível estudos e pesquisas que tratem destas práticas e dos impasses das
experiências vivenciadas por alunos de psicologia nestes espaços, particularmente neste artigo, iremos
discutir as que se referem a capacitação especificamente dos estagiários na atuação clínica de orientação
psicanalítica. Através de uma revisão de literatura, parte-se de uma reflexão sobre a relação da psicanálise
com a Universidade no que tange a prática clínica, em seguida faremos uma exposição sobre o sentido da
clínica escola no contexto da educação para concluirmos abordando a experiência do estagiário praticante da
psicanálise em uma clínica escola como fundamental e sua devida importância na formação profissional.

Universidade e Psicanálise

Contemporaneamente a psicanálise vem se deparando com a necessidade de expandir sua prática para
diversos contextos institucionais, principalmente na área de saúde. Freud (1919/1980), em Linhas de
progresso da terapia psicanalítica, previu essa necessidade convocando os psicanalistas para adaptarem sua
prática às necessidades futuras através de uma forma simples, mas inteligente, de expressar as doutrinas
teóricas e a práxis da psicanálise.

Porém, adverti-os para não caírem em uma psicanálise tendenciosa. Segundo Freud, os psicanalistas
necessitariam aumentar o número de atendimentos para tratar uma considerável massa da população,
através de algum tipo de organização, considerando que eles também têm direito a uma assistência às suas
mentes. Prevê as neuroses como uma grande ameaça à saúde pública, consequência de um mundo devastado
pelas guerras.

Como efeito da sua fala nesse congresso em Budapeste, Freud, com a ajuda do Dr. Anton Von Freund
(1920/1980) fundou um instituto psicanalítico, onde a análise era praticada, ensinada e tornada acessível à
população carente e deveria ser um centro de pesquisas científicas em análise. Mas, dois anos depois Von
Freund morre prematuramente aos 40 anos e todos os seus sonhos se desmoronaram. Porém, poucas
semanas após a morte de Von Freund, Max Eitingon abra a primeira clínica ambulatória de Berlim, inaugurada
em 14 de fevereiro de 1920, dando continuidade a sua obra. Segundo Roudinesco (1998), a clínica de Berlim,
chamada Berliner Psychoanalytisches Institut (BTI) foi considerada a primeira do gênero e o modelo para
futuras instituições.

Ainda nesse mesmo ano, 1919, Freud escreveu Sobre o Ensino da Psicanálise na Universidade a partir de dois
pontos, a inclusão da psicanálise no currículo universitário, já que no que diz respeito à experiência prática,
supervisão e orientação de psicanalistas reconhecidos, isso acontecia nas sociedades psicanalíticas, enquanto
persistia tal exclusão na Universidade; e o valor que seria atribuído á psicanálise na formação de médicos e
cientistas, na preparação para o estudo da psiquiatria e na investigação dos processos mentais.
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Segundo Freud, neste mesmo texto, os benefícios da inclusão da psicanálise na Universidade seriam através
de aulas teóricas, pesquisas, que levariam às experiências ou demonstrações práticas e acrescenta que seria
muito bom se houvesse disponível um departamento de pacientes mentais internos. Conclui dizendo que seria
necessário que o estudante aprendesse algo sobre e a partir da psicanálise.

Isso nos remete a realidade das clínicas escolas nos cursos de psicologia que desde o seu surgimento
possibilitam a prática supervisionada com atendimentos à população carente tendo a psicanálise como um dos
referenciais teóricos usados como base. Uma experiência relevante para a formação dos alunos em todos os
sentidos propostos por Freud em 1919, que viabiliza a transmissão e aplicação dos fundamentos psicanalíticos
no contexto clínico.

A clínica escola de psicologia é um lugar que contribui para o processo de ensino e aprendizagem no contexto
universitário na medida em que possibilita o exercício clínico ao graduando em psicologia visando a integração
de aspectos teóricos, práticos e éticos. O objetivo da Universidade não é formar psicanalistas mas possibilitar
ao aluno um encontro com a psicanálise. Através da experiência de escuta utilizando conceitos psicanalíticos o
estagiário oferece a escuta a um outro que demanda ajuda.

Como previu Freud a contemporaneidade trás a necessidade da ampliação dessa prática, não
necessariamente como uma consequência devastadora das guerras, mas como consequência de um mundo
opressor. Tais práticas clínicas que ocorrem dentro da Universidade através da clínica escola nos remetem à
possibilidade do discurso do analista circular nesse contexto perpassando por um desejo de saber atrelado a
uma formação e a transmissão da psicanálise. Ao mesmo tempo, contribui com o social a partir do momento
em que oferece uma experiência psicanalítica à quem demanda falar.

Clínicas- escola

A profissão de psicólogo foi regulamentada na Lei nº. 4.119, de 27 de agosto de 1962 (BRASIL, 2008), e teve
currículo mínimo para o curso de graduação instituído por meio do Parecer nº 403/62 de 19 de dezembro de
1962. Neste parecer consta, conforme a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEPSI, 2014,) que o
trabalho do psicólogo é sempre uma tarefa de educação ou reeducação que utiliza as técnicas próprias cujo
domínio seria impossível sem o devido treinamento prático, e propõe que a formação teórico-experimental
seja complementada com um estágio que se desenvolva em situação real, ao longo de pelo menos 500 horas
de atividades, e submeta a imediata supervisão dos órgãos por ela responsáveis.

O surgimento dos serviços de clínica-escola no Brasil está associado a regulamentação da profissão de
psicólogo. A profissão de psicólogo foi instituída em 1962 e os serviços-escola foram definidos como
consequência necessária à formação nos cursos de Psicologia. (RUBIANO, 2005). Segundo Herzberg (1996), o
objetivo fundamental das clínicas-escola de psicologia é conciliar teoria e prática possibilitando o treinamento
de alunos na experiência de atendimentos à população de acordo com as demandas sociais, políticas e
culturais da atualidade. Assim sendo, as clínicas-escola contribuem com um papel social de grande relevância,
já que oferecem à população de baixa renda uma possibilidade de acesso a serviços psicológicos.

Segundo Melo-Silva, Santos e Simon, (2005) com a finalidade de ampliar as formas de intervenção do
psicólogo além da clínica especificamente, em 2004, no 12° Encontro de Clínicas-Escola do Estado de São
Paulo foi sugerido que o termo clínica-escola fosse substituído por serviço-escola.

Assim, devemos ressaltar a significativa função da clínica-escola na formação dos psicólogos, conforme
encontramos explicitado na própria legislação referente a regulamentação profissional da classe. E sabemos
que o último ano da graduação é o momento em que parte da técnica de sua formação clínica se constitui
baseada nos conhecimentos teóricos adquiridos nos semestres anteriores. (LÖHR, 2006).

A expectativa de conclusão da formação universitária com a condição de atividades prática resulta em um
importante acréscimo para o futuro psicólogo. O campo da experimentação possibilita ao estagiário o
confronto com seus estudos teóricos, desenvolve suas habilidades na resolução de problemas reais,
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colocando-o diante do sofrimento individual, familiar, grupal e, fundamentalmente, convoca-o a pôr em ação
uma postura eticamente adequada.

Se faz então necessário ressaltar outro aspecto fundamental na formação que consiste na atividade de
supervisão. Nesta atividade, o estagiário é acompanhado, em contexto acadêmico, por um profissional mais
experiente, que dará suporte teórico-prático a ele, que é convidado a ocupar o lugar, angustiante, a quem se
dirige uma demanda de ajuda.

Portanto, a parte fundamental da experiência de clinicar só é possível no contato direto com os pacientes. É
no factual exercício clinico profissional que o psicólogo depara-se com o aspecto mais ativo e instigante de
seu objeto de estudo. Com este fundamento, Freud, que inicialmente era neurologista, abandona a vida de
laboratório para estar no singular exercício da clínica, dedicado a análise das doenças mentais. Foi nos
encontros com os pacientes, na experiência do contexto analítico, nos impasses da escuta que Freud
encontrou o caminho pujante de sua criação. Foi desta forma que este intenso estudioso percorre o
enigmático caminho do inconsciente através da análise dos sintomas histérico, construindo a teoria
psicanalítica, produzindo e reformulando sucessivamente sua técnica e teoria. No começo de sua vida clínica
Freud utilizou diversos métodos como hipnose, pressão na fronte, sugestão hipnótica, e diante da insatisfação
com estes adotou, em 1894, a associação livre, se tornando a regra fundamental da análise: o sujeito
comunica livremente sobre si a um outro sujeito, instrumentalizado para escutá-lo mais além de suas
palavras. (MEDEIROS, 2009)

Executar tal tarefa, proposta por Freud em 1912, a partir dos seus artigos técnicos, requer para o estagiário a
presença de seu supervisor com uma habilidade que vai além da capacidade teórica de entender os impasses
e efeitos da associação livre, revelando muitas vezes que a maior resistência, não é do paciente, mas do
praticante.

A identidade do psicólogo acontece nas práxis, na inter-relação grupal, na trama vincular que é tecida com os
colegas, com os supervisores, com os pacientes e com outras pessoas com as quais irá trabalhar em
diferentes settings. Mas quais as especificidades a serem desenvolvidas pelo estagiário praticante da
psicanalise?

A formação do estagiário praticante da psicanálise em uma clínica-escola

Sigmund Freud, o pai da psicanálise, imprime, na história, algumas inovações não existentes na era vitoriana,
isto é, no contexto da época inda não existia a prática de o cliente buscar auxilio psicológico por si.
Fundamentalmente, na clínica psicanalítica, há um deslocamento do saber, não mais o médico o detém, mas
o analisando. Entretanto, é um saber inconsciente. O analista é um mero facilitador, nesse processo, já que,
na condução do tratamento, ele apenas aponta o caminho e o paciente elabora, apesar da resistência, e
encontra sua verdade no próprio inconsciente.

Dessa forma, a cena é ocupada, pelo discurso do analisando, sem o qual não é possível nem mesmo apontar
um caminho. Cabe ao analista apenas mobilizar o paciente a prosseguir na busca de sua verdade. Assim,
verdadeiramente, quem trabalha no processo de análise, é o analisando. Aqui vale fazer uma diferenciação:
enquanto a clínica médica fundamenta seus métodos diagnósticos, por via da observação e de diversificadas
tecnologias que sustentam múltiplas opções de intervenção na direção da cura orgânica, a clínica freudiana,
embora também se debruce sobre o analisando na busca diagnóstica, prioriza mais a escuta do sofrimento do
que a visão do mesmo, e propõe, como método de intervenção, a psicoterapia/análise.

Para Freud a força motivadora básica do processo psicoterápico é o sofrimento do sujeito e o desejo de cura
que surge a partir desse sofrimento. Desta forma, existem fatores que devem ser analisados, pois atuam
como diminuidores dessa força motivadora. Um destes fatores é denominado de ganhos secundários: o que
deixa em evidência que, mesmo naquele sujeito que procura ajuda e deseja transformações, vão se operar
resistências frente ao processo de tratamento.
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Assim, é importante destacar: de qual lugar o sujeito será escutado?
O modo como o praticante vê esse sujeito que chega também interfere em sua capacidade de escuta e de
elaboração de um esboço de saber sobre o que o paciente fala. O que é fundamental para a prática da
psicanalise é tomar a história contada pelo paciente como ponto de partida para o processo de ressignificação
que esta experiência clínica possibilita. Nos atendimentos iniciais o praticante deve relativizar a imagem que o
paciente tem de si, sendo imprescindível que não fique capturado pela imagem que o paciente traz de sua
família, pois a visão atual dos objetos primários não é aquela da época da sexualidade infantil. Desta maneira,
não se deve, do ponto de vista clinico, impregnar-se excessivamente, do relato que o Eu oficial do paciente
faz de sua história. Pois essa história deverá, no prosseguimento da análise, ser submetida ao processo
analítico e reanalisada em função de especificas lembranças, de especificas épocas.

Assim, Freud demonstrou com sua vasta obra, a importância da palavra e de sua escuta no tratamento da dor
psíquica. Partindo de sua experiência analítica realizada com seus pacientes, Freud verificou que a escuta do
significado inconsciente “de desejos e fantasias expressos e a possibilidade deste material ser significado pela
palavra propiciam o acesso ao desconhecido de si mesma e a compreensão da consonância de suas ideias e
sentimentos com sua sintomatologia. ” (SANTOS, 2009, p. 75).

Lacan (1960-1961/1992), ao fazer uma releitura da obra freudiana, propôs que o analista é considerado pelo
paciente como sujeito suposto saber[3], e isso se faz necessário para que este se mantenha na busca do seu
enigma. Portanto, o praticante da psicanalise não será aquele que enunciará a verdade de seu paciente, mas
sim, manter-se-á na posição de escuta e propiciará ao sujeito o encontro com sua verdade. Assim, o sujeito
que coloca o analista no lugar daquele que sabe e que conduzirá a psicoterapia nos caminhos da resolução de
seu sofrimento psíquico, demanda ajuda e, consequentemente ao estabelecer a transferência, ele permite que
a situação analítica ocorra. Consequentemente, se há algum lugar o sujeito suposto saber, há transferência e
há situação analítica.

Sabemos, assim, que por meio da palavra e do insight que dela resulta, será possível ao paciente atingir a
melhora em seus sintomas, mudanças psíquicas e menor sofrimento. Porém, é do praticante que se deve
esperar uma maior compreensão do que está ocorrendo, inclusive em termos de transferência e
contratransferência, para que o processo analítico possa realmente ocorrer. Pois, como afirma Lacan
(1960-1961/1992), a maior resistência ao processo é do analista. E nisto resulta a importância da supervisão
como processo fundamental para colaborar com o estagiário na compreensão dos fenômenos psíquicos
durante o processo de escuta. E que estes mesmos processos ocorrem durante o desenrolar das supervisões.

É durante as supervisões que se discute e elabora as recomendações iniciais e fundamentais que Freud
(1912/1980) escreveu, entre seus artigos técnicos, o texto Recomendações aos Médicos que exercem a
psicanalise, para que o praticante da psicanálise possa estabelecer a escuta flutuante, com a mente livre do
desejo e da memória, para que possa dar voz e vez às demandas do paciente. É desta forma que se faz
possível ao praticante estagiário ser capaz de acolher e assinalar as identificações projetivas do paciente.

Da condição de aluno, que recebe de seu professor em sala de aula um conhecimento pronto, o aluno é
instigado a ocupar, via exercício clinico, um lugar distinto. É para o praticante estagiário que se dirige a
demanda do paciente no espaço da Clínica-Escola. No entanto, como viver essa transição de lugares de forma
a realmente não causar dano a si mesmo, e nem àquele que fala de seu sofrimento?
Uma das possibilidades efetivas de auxílio na elaboração desse novo lugar para o estagiário de psicologia se
dá por intermédio da atividade de supervisão.

Em 1916, ao escrever as Conferências introdutórias sobre a psicanalise, Freud reafirmou sua preocupação da
impossibilidade de algumas pessoas reconhecerem a importância do falar em contraponto com a
apresentação apenas de coisas visíveis ou palpáveis. E ressaltou que

Por meio de palavras uma pessoa pode tornar outra jubilosamente feliz ou leva-la ao
desespero, por palavras o professor veicula seus conhecimentos aos alunos, por
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palavras o orador conquista seus ouvintes para si e influencia o julgamento e as
decisões deles. Palavras suscitam afetos e são, de modo geral, o meio de mútua
influência entre os homens (FREUD, 1916/1980, p. 29).

É fundamental que a transmissão do saber se dê pela via da vivência ativa do sujeito, na construção do seu
conhecimento, pois apenas assim ele estará, efetivamente, ativo em seu processo de construir-se como
terapeuta. Não é possível, ao associar a teoria com a clínica, obter todas as respostas. A construção da
identidade do psicólogo clinico dá-se mediante descobertas e rupturas, uma vez que, é no encontro com seu
paciente, que o psicólogo estará sempre confrontado com a exigência de um fazer e de um pensar que não
poderiam estar prontos a priori.

Consequentemente, o desafio da supervisão contempla o desafio da clínica psicanalítica, ou seja, escapar de
um saber padronizado e preestabelecido em relação ao outro, como meio de evitar o olhar patologizante e
poder ouvir de que sofrimento psíquico o paciente nos fala.

Na especificidade da relação estabelecida entre o supervisor e seu supervisionando, se estabelece um espaço
de discussão que tem como ponto de partida o material clínico derivado do atendimento psicoterápico. Na
atividade da supervisão, o supervisor ocupa a função daquele que, também por estar fora do atendimento
propriamente dito, exerce a capacidade de utilizar sua própria experiência clínica como recurso de ensino e
aprimoramento da capacidade do supervisionando em compreender a demanda do paciente. E o
supervisionando encontra no supervisor, particularmente, no início de sua experiência clínica, uma espécie de
ancoragem, na medida em que pode contar com o espaço de supervisão para trabalhar suas dúvidas e
hipóteses a respeito do que se põe em cena no espaço clínico.

Na atividade de formular as hipóteses a respeito de seu paciente e no fato de contar com a experiência do
supervisor, que deverá promover a integração da teoria sem descuidar da singularidade de seu paciente,
reside uma fecunda ponte de transmissão viabilizada pela supervisão e orientação psicanalítica.

Considerações finais

Não há como duvidar que Freud viabilizou o início de um outro caminho para a vida clínica que ultrapassou a
clínica médica. Com sua escuta particular, se deu conta de que há sintomas corporais que não advém do mau
funcionamento biológico do corpo, dando início a clínica psicológica para o tratamento do sofrimento psíquico.

Além dos psicanalistas clássicos, o psicólogo na atualidade é o representante daquele que trabalha com
sofrimento humano e sua subjetividade, consequentemente seu aprendizado prático perpassa pelas 500
horas, no mínimo, de estagio supervisionado. A clínica-escola é o espaço oferecido pelas instituições de
ensino superior como fundamental na formação do psicólogo possibilitando ao praticante atender e ser
acompanhado por um supervisor. Entre os referenciais teóricos clínicos oferecidos no estágio em clínica há o
estágio supervisionado de orientação psicanalítica.

Podemos observar então, que se para o psicólogo é fundamental a supervisão, mais ainda o é para o
estagiário de orientação psicanalítica, quando junto ao seu supervisor irá também vivenciar as experiências
psíquicas do paciente: a crença no sujeito suposto saber, que tudo sabe e pode responder perceber o
estabelecimento de suas relações a partir de identificações infantis e o preço/benefício do ganho secundário
de seus sintomas. Ora, o supervisionando irá de certa forma perpassar por estas questões em supervisão, e a
partir das discussões que aqui fizemos podemos reconhecer a importância da supervisão na construção da
identidade do estagiário praticante da psicanálise, assim como do psicólogo, e a necessidade então de
também se discutir a atuação do supervisor na formação deste futuro profissional nos espaços da
Clínica-Escola considerando que o supervisor apenas pode transmitir sua experiência e vivência clínica, mas
não pode “educar” no rigor do termo o supervisionando.
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Assim, se faz necessário discutir quais os dispositivos necessários para viabilizar de forma mais ampla a
transmissão dos conceitos e da prática psicanalítica, dentro dos Serviços- Escolas para o desenvolvimento das
competências deste futuro psicólogo.
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