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O presente estudo apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa realizada com
professores e alunos da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com o objetivo de
conhecer os aspectos implicados no ensino da Psicanálise nos cursos de graduação em
Psicologia.
De acordo com Freud (1919/2010), ao mesmo tempo em que a inclusão da psicanálise
seria motivo de satisfação, o psicanalista poderia “prescindir da universidade, sem prejuízo
para sua formação” (p. 378). Os conhecimentos teóricos poderiam ser adquiridos através de
leituras e reuniões científicas onde haveria a troca de ideias com profissionais mais
experientes. Quanto à experiência prática, além da aprendizagem através da análise pessoal,
poderia adquirir experiência prática ao tratar seus pacientes, “sob aconselhamento e
supervisão de colegas conhecidos” (Freud, 1919/2010, p. 378).
O ensino e transmissão da Psicanálise na Universidade não é uma tarefa simples, pois
desafia dois saberes localizados em campos distintos. De um lado a Psicanálise que tem como
foco principal investigar o Inconsciente, cujo conhecimento é da ordem da subjetividade. A
natureza do seu objeto de investigação tem como condição sine qua non a vinculação do
método de investigação ao procedimento terapêutico para produção do conhecimento
científico. Assim, as aulas teóricas invocam a necessidade do acesso ao material clínico. Do
outro lado, está o ensino pautado nos princípios da Educação, onde a produção do
conhecimento é objetiva, demanda avaliações e notas (Cordeiro, Reis, Sei & Zanetti, 2014).
Ao pensar sobre sua inserção na estrutura curricular, não podemos deixar de observar
uma tendência de objetivação dos conceitos de psicanálise perdendo, assim, sua originalidade,
o que é uma característica da própria Psicologia. Santos (2002) afirma que: “A inserção da
psicanálise no campo da psicologia contribui para diluir a teoria e a prática da psicanálise no
terreno difuso das teorias da consciência e das psicoterapias de reforço do eu” (p. 72).
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Segundo Figueiredo e Vieira (1997), na psicanálise o saber é imperfeito e inconsciente
em si, de forma que o conhecimento é composto por um conjunto de elementos conceituais
que tem como uma de suas dimensões a objetivação. É relevante salientar que na
originalidade do pensamento freudiano o ponto central de seu ensino é marcar a divisão do
sujeito, entendendo o sujeito na perspectiva da psicanálise, como o sujeito do inconsciente, o
que vem implicar em dois campos do saber: o da razão e o do inconsciente. Ressalta-se que
este saber do inconsciente é diferente de um saber sobre o inconsciente, o qual se remete ao
saber da consciência. O saber sobre o inconsciente trata do particular, ou seja, a clínica
freudiana prioriza a singularidade de cada indivíduo, dando lugar ao sujeito do inconsciente.
Além disso, o estudo da psicanálise e a formação do psicanalista implica outras
questões, sendo necessário não apenas o conhecimento do outro, como também o saber sobre
si mesmo como prerrogativa para desenvolver de forma mais adequada o fazer psicanalítico.
Em levantamento realizado sobre a presença da psicanálise nas universidades
brasileiras (Coutinho, Mattos, Monteiro, Virgens & Filho, 2013) os autores ressaltaram que
nos cursos de graduação só é possível ensinar um saber sobre a psicanálise, através de aulas
sobre a psicanálise. O aprofundamento poderia ocorrer através da participação em programas
de iniciação científica, extensão ou formação em serviços clínicos, supervisionados por
docente psicanalista. Relataram também inúmeros trabalhos de dissertações e teses, no
entanto, perceberam que geralmente as pesquisas dos mestrandos e doutorandos se referem à
clínica exercida fora do contexto acadêmico.
Para além das ressalvas e dificuldades levantadas acerca desta intersecção, ou mesmo,
apesar de tudo isso, a psicanálise está na universidade compondo a grade curricular dos cursos
de psicologia e de outros cursos. Portanto, conhecer e discutir os elementos que tangem os
impasses do ensino da psicanálise e compreender como esse enlaçamento tem se dado,
justificam o objetivo desse estudo.

Método
Foi realizada pesquisa exploratória em duas etapas: questionário aplicado aos alunos e
entrevista realizada com professores do curso de graduação em Psicologia, abordando as
estratégias de ensino utilizadas pelos professores e a percepção dos alunos a respeito.
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A) Participaram alunos do primeiro ao quinto ano do curso de psicologia da UEL, os
quais responderam a um questionário com perguntas estruturadas a respeito da sua percepção
sobre os métodos de ensino praticados pelos professores nas disciplinas de psicanálise,
segundo a escala: (1) muito ruim; (2) ruim; (3) regular; (4) bom; (5) excelente. Os dados
coletados foram analisados quanto à porcentagem obtida em cada resposta.
B) Para conhecer a percepção dos docentes sobre a receptividade dos alunos quanto às
estratégias de ensino dos conteúdos da psicanálise utilizadas foram entrevistados todos os
professores que ministram disciplinas de psicanálise. As entrevistas foram gravadas e
transcritas. A análise dos dados foi feita a partir do conteúdo temático-categorial. Para tanto,
utilizou-se das etapas propostas por Turato (2003) para análise de conteúdo. Desta análise
foram encontradas diversas categorias, sendo selecionada apenas uma para este trabalho.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEL. Todos os
participantes, docentes e alunos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados e discussão
Do total de 376 alunos matriculados no curso de psicologia em 2014, 258 responderam
os questionários. Desses encontramos que em relação ao método de ensino melhor
considerado pelos alunos foi a aula expositiva, sendo classificado como bom (54,3%) e
excelente (17,8%); seguido por análise de filme – bom (43,7%) e excelente (14,2%); estudo
dirigido em sala de aula – bom (42,9%); trabalho escrito individual – bom (42,5%); seminário
– regular (39,3%) e bom (31,2%). Por outro lado, o debate em sala de aula foi considerado
como o pior método de ensino - ruim (75%) ou muito ruim (25%). O estudo de caso, tão
importante para a psicanálise, foi mencionado apenas por dois alunos do curso, representando
0,8% dos que participaram da coleta de dados.
Os resultados obtidos nas respostas dos alunos são complementares às percepções dos
docentes ao relatarem sobre as estratégias de ensino utilizadas: aulas expositivas, estudos
dirigidos, seminários, debates sobre textos específicos, grupos de estudo e discussão de casos
clínicos. A aula expositiva foi mencionada por todos os docentes, sendo que alguns
ressaltaram o uso de recursos audio-visuais enquanto outros consideraram desnecessários. Os
filmes, englobando tanto documentários sobre autores e conteúdos psicanalíticos quanto
filmes que motivassem debates à luz das teorias psicanalíticas, são utilizados como recurso
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auxiliar.
Alguns docentes ressaltaram a necessidade da escuta aos questionamentos dos
alunos, visando melhor adequar os conteúdos às problemáticas por eles levantadas.
Entretanto, os docentes apontaram as dificuldades no ensino dos fundamentos da psicanálise,
pois o mesmo acontece através de exposição de pequenas partes do conteúdo que nem
sempre formam um todo. Segundo a percepção destes docentes a psicanálise na universidade
aparece como “colcha de retalhos ou manchete de jornal”, conforme exemplificam as falas a
seguir: "Freud já dizia que educar é a arte do impossível. Eu entendo que existe uma formação
básica. Não é formação de psicanalistas. Esse ensino fica multifacetado, uma cocha de
retalhos." (P3, ♀). "Ainda vejo um conteúdo de psicanálise mínimo, de manchete, distorcido,
onde só se fala sobre alguns recortes da psicanálise,. O aspecto teórico é insuficiente. É uma
psicanálise diminuta." (P7, ♂)
Outra dificuldade encontrada é a organização da grade curricular que não permite o
aprofundamento dos conteúdos da forma como os próprios docentes consideram necessário.
“A obrigatoriedade das disciplinas impossibilita o aprofundamento das questões da
psicanálise. Este aprofundamento é possível em projetos onde a avaliação não é requisito para
aprovação. “ (P2, ♀).Estas falas nos levam a refletir sobre as considerações de Santos (2002)
que considera que manejar o referencial teórico e seus modelos na clínica faz parte do
aprimoramento do ensino e transmissão da psicanálise bem como adequar o conteúdo
psicanalítico às demandas curriculares sem perder a base conceitual necessária. Por outro
lado, Coutinho et al. (2013) ressaltam que a participação dos alunos em projetos de pesquisa,
formação complementar e extensão possibilitariam o aprofundamento dos conceitos teóricopráticos, de certa forma remediando as dificuldades encontradas no ensino e transmissão da
psicanálise nas universidades.

Considerações Finais
Ao finalizar as etapas da pesquisa aqui comentadas, apontamos a necessidade de
encontrar alternativas para melhorar o ensino e a transmissão da psicanálise na universidade.
Sobre o ensino da psicanálise é relevante ressaltar que esta ação compete à docência e
que o ensino aconteça alguns requisitos relacionados aos saberes docentes. Segundo Tardif
(2010) o saber docente é composto por: saberes disciplinares, curriculares, profissionais e
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experienciais. Este último aponta para o fato de que a ação docente reflexiva, partindo da
experiência, pode trazer importantes contribuições para a ação docente e o ensino.
Recordando Freud (1919/2010), o que se percebe é que os professores entrevistados
abordaram a possibilidade de promover o ensino de como a psicanálise trabalha e também
aprender com a psicanálise, sendo que a formação do psicanalista propriamente dito continua
muito além da universidade, pois demanda não só o conhecimento teórico, mas o aprendizado
adquirido através da vivencia pessoal e da análise do próprio estudante de psicanálise e
aspirante a psicanalista, bem como do aprimoramento através do atendimento clínico e da
supervisão.
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