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1. RESUMO 

Para a teoria psicanalítica, o processo de ensino e aprendizagem é perpassado pelo 

fenômeno da transferência, que pode gerar dissonâncias ou ruídos naquilo que se 

pretende transmitir. O presente estudo, de caráter exploratório e qualitativo teve por 

objetivo investigar a existência de ruídos entre aquilo que é ensinado e aquilo que é 

aprendido a respeito de conceitos da teoria psicanalítica no contexto de graduação 

em psicologia. Após análise, verificou-se a presença tanto de ressonâncias quanto 

de discrepâncias entre as representações relatadas por professores, alunos e 

estagiários do curso. Os ruídos parecem diminuir quando entre professores e 

estagiários. Isso pode manter relação com a estrutura própria da supervisão de 

estágio que parece se aproximar daquilo que em psicanálise podemos chamar de 

transmissão. A análise pessoal, parte do tripé da transmissão, poderia também ser 

considerada como um fator que acreditamos ser capaz de diminuir os ruídos.  

2. INTRODUÇÃO 

Nunes e Teixeira (2001), a partir da Psicologia Clínica, apontam que cerca de 

70% da literatura indicada ao longo do curso de graduação em psicologia é, nas 

universidades gaúchas, direta ou indiretamente vinculada a teoria psicanalítica.  

Estes dados parecem relevantes também para o próprio debate psicanalítico, uma 

vez que não identifica na universidade o lugar de formação de psicanalistas 

(ALMEIDA, 2006; CARNEIRO; PINTO, 2009; FREUD, 1919/1996). 

Para Carneiro e Pinto (2009), no contexto da universidade, aquilo que se 

ensina sobre psicanálise está no campo majoritariamente dos fundamentos teóricos. 

Já para Debieux Rosa (2001) as existências tanto do estudo teórico como da prática 

clínica supervisionada poderiam se caracterizar como uma forma de apresentação 

ao aluno sobre o sujeito da psicanálise: o sujeito do inconsciente. Desse modo, 

mesmo não sendo a graduação o lugar de formação do psicanalista, a presença 

desse corpo teórico parece importante para compor também um corpus teórico e 

técnico ao aluno de psicologia. A autora aponta ainda uma questão fundamental a 

formação do psicanalista: a diferença entre ensino e transmissão. No tocante ao 

ensino da psicanálise este se refere ao ensino de um saber exclusivamente teórico, 

metodológico e técnico (ALMEIDA, 2006); já a transmissão da psicanálise se refere, 

para retomarmos Freud (1919), a sua estruturação em um tripé composto pelo 

estudo teórico, atendimento clínico e análise pessoal. Seguindo essa compreensão, 



Coutinho Jorge (2005) refere que a transmissão não se presta a generalizações e 

universalizações, dando-se, a rigor, de um para um. Desta forma, parece que no 

contexto de graduação em psicologia, a psicanálise é apresentada na forma de seu 

ensino.  

A partir disso surge outra questão: aquilo que se pretende ensinar é sempre 

apr(e)endido por um outro, que escuta o que lhe é apresentado de acordo com seus 

recortes particulares, de acordo com seu próprio desejo, o que leva ao problema do 

impossível de ensinar (KUPFER, 2007). Segundo Kupfer (2007), a própria relação 

entre aluno e professor no contexto de ensino-aprendizagem é perpassada por 

questões particulares e desconhecidas que podem facilitar ou dificultar qualquer 

relação dessa espécie. Segundo a autora, esta relação constitui um campo que 

estabelece as condições para o aprender: a este campo a psicanálise chama de 

transferência. Portanto, na relação entre professor e aluno se interpõe também o 

fenômeno da transferência. 

 A transferência é uma manifestação do inconsciente e foi identificada, a 

princípio, no contexto da relação entre médico e paciente, mas que se estende para 

as outras relações da vida cotidiana (KUPFER, 2007). Nas palavras de Freud 

(1905/1996) no posfácio do “Caso Dora”, as transferências são: 

(...) reedições, reproduções das moções e fantasias que, durante o 
avanço da análise, soem despertar-se e tornar-se conscientes, mas 
com a característica (própria do gênero) de substituir uma pessoa 
anterior pela pessoa do médico. Dito de outra maneira: toda uma 
série de experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo 
passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. (...) 
podendo até tornar-se consciente ao se apoiarem em alguma 
particularidade real habilmente aproveitada da pessoa ou das 
circunstâncias do médico (p. 111). 

 

 Assim, de forma análoga, a figura real do professor, no contexto de ensino-

aprendizagem, poderá ser sobreposta pelos conteúdos inconscientes do aluno, o 

que pode acarretar maiores ou menores implicações no processo de aprendizagem 

(KUPFER, 2007). 

 A partir deste ponto, é possível supor a existência de ruídos entre aquilo que 

fala o professor e aquilo que é escutado pelo aluno. Surge daí o algo de impossível 

na tarefa de ensinar. 



 Levando em conta a presença da psicanálise nos cursos de graduação em 

psicologia de forma acentuada – como acima mencionado – e ainda a dinâmica 

transferencial que perpassa a relação entre alunos e professores, considerou-se de 

grande interesse a investigação e a reflexão crítica a respeito dos possíveis ruídos 

presentes no ensino da psicanálise nas universidades. O tema parece relevante 

enquanto possível contribuição para o debate psicanalítico a respeito do ensino e 

transmissão de seu corpo teórico, bem como enquanto possível contribuição para as 

discussões a respeito do ensino em psicologia. 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo objetivou a investigação acerca da existência de possíveis 

ruídos entre o ensinado e o aprendido a respeito de conceitos próprios a psicanálise 

por meio da comparação das representações que docentes e discentes no curso de 

graduação em psicologia de uma universidade privada de São Paulo constroem a 

respeito desses conceitos. 

4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui caráter exploratório e é de delineamento 

qualitativo. Desse modo, para a realização da coleta de dados, foram utilizados 

roteiros de entrevistas semiestruturadas. Foram elaborados três roteiros de 

entrevista, cada qual referido a um dos três recortes realizados na amostra, quais 

sejam: alunos em contato exclusivamente teórico com a psicanálise na graduação 

(do 5º ao 8º semestre); estagiários em atividade supervisionada de estágio 

específico obrigatório na área clínica de orientação psicodinâmica/psicanalítica (10º 

semestre); e professores psicólogos e/ou psicanalistas do curso de graduação em 

psicologia, docentes em disciplinas direta ou indiretamente relacionadas a 

psicanálise e seu corpo teórico, bem como supervisores de estágio específico 

obrigatório na área clínica de orientação psicodinâmica/psicanalítica. 

As questões desenvolvidas para o roteiro de entrevista tiveram por finalidade 

elucidar os significados e representações construídas por cada entrevistado a 

respeito dos conceitos fundamentais da psicanálise, a saber: sexualidade, 

inconsciente e complexo de Édipo, respectivamente.  

Compuseram a amostra: cinco alunos em contato exclusivamente teóricos 

(identificados pela letra A – alunos), cinco estagiários em estágio obrigatório 



específico na área clínica (identificados pela letra E – estagiários) e cinco 

professores (identificados pela letra P – professores). 

No que se refere a análise das informações coletadas, esta se deu de modo a 

contemplar seis etapas, a saber: (1) transcrição das entrevistas gravadas de 

maneira fidedigna; (2) as perguntas elaboradas para os Roteiros de Entrevistas 

foram consideradas eixos temáticos norteadores para o tratamento e organização do 

material; (3) o material foi separado de acordo com o recorte da amostra, levando 

em conta a especificidade de cada uma; (4) após reiteradas leituras, considerando 

os eixos norteadores, foi destacado de cada entrevista os pontos considerados 

relevantes e organizados em uma tabela para cada um dos entrevistados, segundo 

o recorte da amostra ao qual pertenciam; (5) após organização das tabelas, e 

repetidas leituras, objetivou-se a criação de categorias oriundas do próprio material 

coletado nas entrevistas para cada um dos grupos que compôs a amostra – as 

categorias foram criadas a partir da aproximação entre as respostas intragrupos; (6) 

por fim, buscou-se comparar as respostas dadas por cada um dos grupos a partir 

das categorias destacadas em suas respostas, considerando cada eixo temático. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Frente a grande quantidade de dados oriundos das entrevistas, e 

considerando os objetivos do presente estudo, optamos por efetuar um recorte na 

análise e por estruturá-la da seguinte maneira: os dados serão apresentados de 

acordo com cada eixo temático e categorias de análise formadas a partir das 

aproximações entre as repostas de participantes do mesmo grupo. A partir de cada 

categoria propomos a comparação entre as representações encontradas em cada 

um dos grupos de participantes. Apresentaremos, como exemplo de resposta para 

cada categoria encontrada, um enxerto da fala de um dos participantes daquele 

determinado grupo, a fim de ilustrar a ideia geral que compõe a categoria. 

O primeiro eixo norteador oriundo do Roteiro de Entrevista diz respeito a 

compreensão sobre o conceito de sexualidade em psicanálise. 

No tocante ao grupo de professores, podemos destacar duas categorias: não 

genitalidade e desenvolvimento. Quanto a primeira categoria, poderíamos citar como 

exemplo que para a professora entrevistada P1 a sexualidade em Psicanálise “tem 

um sentido amplo, porque não é uma sexualidade explícita, genital por exemplo” 



(P1).  Já no que se refere a categoria desenvolvimento, pensamos ser 

representativa da ideia geral apresentada pelos professores entrevistados a 

resposta de P4 ao dizer: “remete a todo um desenvolvimento da sexualidade, da 

libido, na verdade. E que vai acompanhando um desenvolvimento que não 

necessariamente é cronológico (P4). 

Ainda a respeito do conceito de sexualidade, mas no tocante as respostas 

dos estagiários, podemos destacar a relação que alguns elaboram entre 

sexualidade e desenvolvimento. A resposta da estagiária E4 parece ser 

representativa em relação a essa categoria: “tem as fases, né, também faz parte da 

sexualidade, né, (...) da criança. Aí tem a fase anal, oral, genital. Tem o período de 

latência, complexo de Édipo... essas coisas” (E4). 

Já com relação a não genitalidade da sexualidade em psicanálise, isso pode 

ser observado nas respostas de E1, E4 e E5. E4, por exemplo, diz: “o que eu 

entendi de sexualidade é que ela vai além da sexualidade que a gente entende no 

senso comum, que é a penetração (...)” (E4).  

Diante disso, percebemos que as categorias centrais atribuídas às respostas 

dos professores (não genitalidade e desenvolvimento) reaparecem nos relatos dos 

estagiários. No entanto, com diferenças qualitativas. 

No que se refere as respostada dadas pelos alunos, a sexualidade ligada ao 

desenvolvimento é apresentada somente pelas alunas entrevistadas A4 e A5. A4, 

como exemplo, refere que “como parte do desenvolvimento da pessoa, que a gente 

passa por etapas, por fases. (...)” (A4). 

A aluna entrevistada A2 relata, como exceção, que a sexualidade é 

importante, mas que Freud não destacou esse conceito em sua obra. Diz: “partindo 

do Freud a gente pode dizer que ele, né, não via muito isso… Mas, acho que é 

superimportante, principalmente para as crianças, né?” (A2). Tal compreensão 

parece se distanciar significativamente do entendimento relatado pelos professores 

a respeito de tal conceito e não reflete a realidade da obra freudiana (LAPLANCHE; 

PONTALIS, 2001; FREUD, 1917/1996, 1940/1996). 

Notamos que as representações relatadas pelos alunos parecem se distanciar 

das representações destacadas pelos professores, especialmente devido à ausência 

da categoria não genitalidade. 



O segundo eixo temático se relacionou a compreensão a respeito do conceito 

de inconsciente em psicanálise. 

Quanto a esse conceito, no tocante às respostas dos professores, podemos 

destacar uma compreensão a partir de uma perspectiva descritiva do inconsciente, 

enquanto qualidade de um conteúdo, sendo essa a principal categoria que podemos 

formular a partir de suas repostas. P4, por exemplo, destaca: “o inconsciente é uma 

parte do aparelho, uma parte de nós, né, falando bem cruamente. É a parte que a 

gente tem pouco domínio, vamos dizer, racional” (P4). 

Já no que se refere a compreensão relatada pelos estagiários a respeito do 

conceito de inconsciente em psicanálise estes, de modo geral, também parecem 

compreender tal conceito a partir de sua característica descritiva majoritariamente. 

E1, por exemplo, refere o inconsciente enquanto “desejos que ele [paciente] tenha, 

que não estão no entendimento dele, que não estão ali na consciência dele” (E1). 

Ainda no tocante ao conceito de inconsciente, no que se refere as respostas 

apresentadas pelos alunos podemos destacar algo semelhante. Referente a 

perspectiva descritiva de inconsciente, esta é relatada por A2, A3, A4 e A5. A3, por 

exemplo, refere que o inconsciente é “tudo aquilo que é recalcado, que você não 

tem acesso, não tem nome” (A3).  

Já o último eixo temático se refere à compreensão do conceito de complexo 

de Édipo em psicanálise. 

A respeito de tal conceito, no tocante às respostas dos professores 

identificamos duas possíveis categorias: desenvolvimento e lei. Quanto a primeira, 

está se faz presente em três das cinco respostas. P4 refere, por exemplo, que o 

complexo de Édipo “vai provocar, na criança, que está em desenvolvimento, mas 

nos adultos também, sentimentos que vão provocar uma parada ou um ‘ta bom, ok, 

não é esse o meu lugar, então vamos correr atrás’, em uma tendência ao 

desenvolvimento” (P4).  

Já no que se refere a segunda categoria – a lei – esse ponto é destacado por 

P4 e P5, que afirma: “e a partir daí como vai se formar esse sujeito na passagem 

para o social, para o cultural, com relação a lei, a inscrição dessa criança no mundo, 

na sociedade” (P5). 



No tocante a resposta dos estagiários notamos a possibilidade de eleição de 

duas outras categorias: relação com figuras parentais e castração. No que se refere 

a primeira, ela está presente na resposta de quatro dos cinco estagiários 

entrevistados. Como no caso de E5 que destaca: “acho que a relação, 

principalmente da criança com o pai e com a mãe, né, ali” (E5). 

Já no que se refere a categoria castração, tal compreensão se faz presente 

nas repostas de três dos cinco estagiários entrevistados. E4, por exemplo, diz: 

“complexo de édipo é o medo da castração. (...) E isso é importante pra criança, ter 

esse medo, pra ela saber quais são as regras que a sociedade tem sobre ela, né” 

(E4). Notemos que, aqui, E4 também relaciona o complexo de Édipo às regras do 

pacto social, se aproximando da compreensão de P5 – mas em caráter de exceção. 

Quanto a compreensão relatada pelos alunos, destacamos uma categoria 

que parece se repetir de forma unânime nas respostas obtidas: relação com figuras 

parentais. No tocante a esta categoria, A4 parece mais direta em sua resposta e diz: 

“‘o filho quer matar o pai para ficar com a mãe’, algo mais ou menos assim. Parece 

trágico, mas também é em um sentido figurado” (A4). 

6. RESULTADOS 

A partir de um olhar panorâmico para os dados aqui dispostos, poderíamos 

inferir que naquilo que se refere às representações ligadas ao conceito de 

sexualidade em psicanálise existe maior aproximação entre as respostas dadas por 

professores e estagiários, uma vez que ambos se referiram as categorias 

desenvolvimento e não genitalidade. No entanto, é preciso considerar que no caso 

dos estagiários a percepção a respeito do desenvolvimento pareceu restrita a um 

desenvolvimento em fases lineares. Quanto as respostas do grupo de alunos, a 

compreensão de uma sexualidade ligada ao desenvolvimento, mesmo que de forma 

linear em suas fases, também pode apontar para certa ressonância entre sua 

representação e a do grupo de professores. No entanto, por outro lado, chama a 

atenção não haver menção a categoria não genitalidade nas respostas dos alunos 

entrevistados, o que poderia sugerir um possível ruído naquilo transmitido de 

maneira exclusivamente teórica a respeito desse conceito. 

Já no tocante ao eixo temático relacionado ao conceito de inconsciente em 

psicanálise, nos parece haver maior ressonância naquilo que é apresentado nas 



respostas de professores, estagiários e alunos. De maneira geral, os participantes 

apresentaram o conceito de inconsciente a partir de sua perspectiva descritiva, 

relegando a perspectiva tópica ao segundo plano, bem como seu funcionamento e 

regras específicas, a saber, o processo primário (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001). 

Quanto a este conceito, portanto, poderíamos apontar menor percepção de ruídos. 

Por fim, no tocante ao terceiro e último eixo temático, a compreensão a 

respeito do conceito de complexo de Édipo em psicanálise, este nos parece ser o 

conceito no qual se poderia supor uma maior quantidade de ruído em seu ensino, 

devido as categorias desenvolvimento e lei, identificadas a partir das respostas dos 

professores e não identificadas nas respostas apresentadas pelos estagiários e 

alunos, na medida em que estas concentraram-se majoritariamente na categoria 

relação com figuras parentais. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma geral poderíamos defender o argumento de que existe no ensino 

desses conceitos algo que alcança reverberação a partir do professor para seus 

estagiários e alunos. No entanto, parece existir também, de fato, algo no ensino que 

se caracteriza como um ruído que distancia aquilo que é compreendido pelo aluno e 

estagiário daquilo que eventualmente foi apresentado pelo professor. Inferimos 

ainda que há maior aproximação entre as representações construídas por 

estagiários e professores do que entre aquelas construídas pelos alunos e 

professores. Pensamos que isso pode ocorrer devido a diferente configuração do 

ensino no caso das supervisões de estágio – com um grupo muito mais restrito de 

discentes – quando comparadas ao ensino em sala de aula, o que, de alguma 

forma, poderia também influenciar na relação entre estagiário e professor. A forma 

do ensino em supervisão de estágio, considerando a pratica de atendimento clínico 

supervisionado e o contínuo estudo teórico, poderia também ser considerada mais 

próxima daquilo que em psicanálise será entendido por transmissão. Além da 

supervisão, sem intenção de estabelecer um dispositivo de caráter normativo, mas 

considerando a possibilidade de outro possível veículo para a compreensão da 

teoria psicanalítica, a análise pessoal nos parece ser um recurso que poderia 

proporcionar para o aluno o contato com conteúdos desse ensino a partir de outro 

lugar, isto é, enquanto analisando. Inferimos que este cenário possivelmente 

reduziria, em alguma medida, o ruído na compreensão dos conceitos. 



Quanto àquilo que chamamos de ruído e que parece estar presente em 

alguma medida, seja entre estagiário e professor ou aluno e professor pensamos ser 

possível compreender a partir da perspectiva da existência de conteúdos 

inconscientes que perpassam a relação professore-aluno e, por consequência, a 

relação ensino-aprendizado, como apontado por Kupfer (2007). 

No entanto, com isso, não gostaríamos de sugerir um abandono da tarefa do 

ensino dos conceitos da teoria psicanalítica na graduação em psicologia, uma vez 

que reconhecemos sua importância à formação do profissional psicólogo, como já 

mencionado. Gostaríamos, por outro lado, de reiterar a possibilidade de um ensino 

que, alicerçado também na possível análise pessoal do aluno, pudesse ir ao 

encontro daquilo destacado por Kupfer (2007): na impossibilidade de uma certeza 

em relação aos efeitos que a palavra pode causar ao interlocutor, ou os usos que 

dela serão feitos pelo aluno por exemplo, é preciso supor que esse ensino poderá 

gerar efeitos no inconsciente do ouvinte, ainda que não possamos saber exatamente 

quais sejam. Diante disso, o professor pode organizar seu saber, mas não pode ter 

controle sobre os efeitos que produz sobre o aluno. Portanto, afirma a autora: 

Se um professor souber aceitar essa “canibalização” feita sobre ele e 
seu saber (sem, contudo, renunciar a suas próprias certezas, já que 
é nelas que se encontra seu desejo), então estará contribuindo para 
uma relação de aprendizagem autêntica. Pela via de transferência, o 
aluno “passará” por ele, usá-lo-á, por assim dizer, saindo dali com 
um saber do qual tomou verdadeiramente posse e que constituirá a 
base e fundamento para futuros saberes e conhecimentos (KUPFER, 
2007, p. 100). 

 

No entanto, entendemos que a questão do ensino da teoria psicanalítica no 

contexto de graduação em psicologia é parte de um debate mais amplo do que 

aquilo que poderíamos discutir no presente estudo e que as discussões referentes 

aos temas aqui tratados são de naturezas complexas. Nesse sentido, não temos a 

intenção de esgotar o tema ou de apresentar soluções à problemática do ensino em 

psicanálise e em psicologia. Buscamos apenas investigar a existência desse ruído 

em um dos muitos contextos possíveis, considerando a significativa presença da 

psicanálise no curso de graduação em psicologia. 
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