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Parte 1- Inquietações, resistências e dificuldades do trabalho de um analista em 

um hospital psiquiátrico universitário brasileiro 

1- O campo psicanalítico pode ser pensado sobre vários vértices, cada vértice 

ocupará um lugar de relevância e utilidade, dependendo de sua articulação. 

Como psicanalista implicado com a Psicanálise, ocupo-me de fenômenos 

que possam fazer parte da vasta seara de possibilidades que o método de 

observação e ação psicanalíticos oferecem. Como psicanalista ponho-me a 

pensar psicanaliticamente, isto é, através do método psicanalítico, aquilo que 

a mim se apresenta como fato do cotidiano, na linha proposta por Fábio 

Herman (Herrmann, 2001), tributário da tradição iniciada por Freud. 

2- Durante uma atividade de supervisão em grupo de residentes de psiquiatria, 

que muito me ajuda a pensar o contexto atual do “mundo psi” percebo 

bocejos, desinteresse, tédio e interação com o telefone celular. Um residente 

apresenta o material clínico. O contrato que temos enquanto grupo é o de 

que haja uma troca mútua de observações, sob minha coordenação, que tenta 

correlacionar o que surge com questões do campo psicanalítico, 

salvaguardando limites e entendo a natureza específica desse trabalho: 

informar psiquiatras sobre psicanálise. Interrompo algumas vezes chamando-

os para a conversa e pedindo contribuições. Resistem, nada dizem, olhares 

sorrateiros e irônicos. Insisto dizendo que a função do grupo é trabalhar em 

conjunto, já observara tal situação algumas vezes. Em dado momento um 

residente irrompe e diz aborrecido: “não chacoalha não, que coisa!”. Depois 

de alguns minutos de alguma tensão, retomamos a discussão. Agora todos 

falam e há um nítido avivamento do grupo, a troca passa a acontecer. A 

Psicanálise e os psicanalistas chacoalham o ambiente?  

3- O texto pretende pensar a transmissão da psicanálise no meio medico 

psiquiátrico centrando-se na observação da atitude de residentes de 

psiquiatria frente às discussões que envolvem temática psicanalítica. A 

manutenção de um diálogo ativo entre a psicanálise e outros campos do 

conhecimento é vital, tanto no plano teórico quanto no plano prático-
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profissional (Figueiredo, 2008). Pensamos que é muitas vezes em sua 

formação que o psiquiatra entra em contato com a Psicanálise. Os 

desdobramentos desse contato nortearão sua relação com este campo e com 

esta prática, em que pese o viés e as escolhas pessoais.  

4- Notam-se ao longo dos anos uma modificação no interesse de psiquiatras por 

Psicanálise no cenário psiquiátrico brasileiro, que será descrito e delimitado 

adiante. Em depoimento, Oswaldo Leite, psicanalista e psiquiatra, diretor de 

um importante centro formador de psiquiatras menciona: “em minha época 

quase todos os residentes de psiquiatria queriam se tornar psicanalistas”- e 

de fato tornaram-se.  

5- A experiência de trabalhar na transmissão da Psicanálise para psiquiatras 

confere dois pontos importantes: testemunhar a situação contemporânea, 

através dos exemplos vividos no dia-a-dia, e também refletir a respeito do 

que é testemunhado. O testemunho adquire importância na medida em que 

pode trazer à tona algo dos bastidores, do não revelado. Há algo de 

específico em nosso contexto, ou estamos apenas experimentando 

ressonâncias de modificações culturais e sociais mais amplas? Nossa 

hipótese é a de que, somando-se às manifestações da subjetividade 

contemporânea, criadora de novos desafios para o olhar analítico, há no 

contexto em questão, particularidades responsáveis pelo distanciamento 

acima mencionado. 

6- Longe de ser uma reflexão melancólica, o desafio do texto é estimular o 

debate e pensar tanto em alternativas como também em novos horizontes: se 

a hipocondria generalizada faz com que pessoas busquem alívio 

medicamentoso a todo custo (Roudinesco, 2000), se o espaço psiquiátrico 

contemporâneo parece prescindir do diálogo com a psicanálise (Brito e 

Dimenstein, 2008), se a indústria farmacêutica, principal anunciante das 

publicações psiquiátricas dá sustentação e fomento ao desenvolvimento de 

uma visão empresarial na psiquiatra atual (Szajnbok, 2014), se abundam 

formas e técnicas de trabalho psicológico rápidas, “indolores” e genéricas, é 

inegável que o aspectos psíquicos do ser humano não foram esgotados, bem 

como a riqueza e utilidade do método psicanalítico permanecem ativos. 

Sobretudo, é fato que pessoas procuram analistas para iniciar suas análises.   

7- Desde os primórdios a questão foi complexa. A quem caberia o legado de 

Freud? Como cuidar da transmissão e da difusão do conhecimento para 

profissionais que podem se servir da Psicanálise, sem, no entanto, tornarem-

se Psicanalistas (Freud, 1913/2010)? A história é conhecida: nasceu nas 

mãos de um médico, que buscava cuidar de questões médicas a princípio, 

mas que se deu conta das limitações, resistências e riscos encontrados nesse 

próprio meio para o desenvolvimento do campo psicanalítico. É conhecida a 

carta de Freud à Pfister na qual ele ressalta seu desejo de proteger a 

Psicanálise do engolfamento pela religião ou pela medicina (Carta de 

25/11/1928). 



8- O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (IPq- HC FMUSP) é um dos mais importantes 

espaços do “mundo psi” no cenário paulistano e brasileiro. Centro 

tradicional de formação psiquiátrica é também local de passagem de vários 

analistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, como por 

exemplo, Antônio Carlos Eva, Oswaldo Ferreira Leite Netto, Patrícia 

Schoueri, Mário Louzã Neto (professor departamento de Psiquiatria), Paulo 

César Sandler, Luiz Tenório de Lima, além de três ex-presidentes, Plínio 

Montagna, Luiz Carlos Junqueira e Márcio Giovannetti. Há trinta anos, 

muitos psiquiatras formados no IPq procuravam formação em psicanálise. 

Na última década apenas quatro pessoas procuraram formação.  

9- O instituto de Psiquiatria da FMUSP foi criado em 1954 e o Serviço de 

Psicoterapia em 1963, época muito complicada da história brasileira, 

vésperas do golpe militar. Na época o professor responsável e de grande 

influência na psiquiatria nacional era Pacheco e Silva. Em 1936, Pacheco e 

Silva disputou com Durval Marcondes a cátedra de Neuropsiquiatria saindo 

vencedor (Mota e Marinho, 2012). Durval Marcondes foi um dos fundadores 

da SBPSP e sua presença no Instituto de Psiquiatria diminuiu sensivelmente 

após esta questão. Controverso, Pacheco e Silva organizou o primeiro 

congresso brasileiro de Eugenia e trabalhou ativamente com militares na 

época da ditadura (Mota e Marinho, 2013). De orientação claramente 

biológica era também informado sobre Psicanálise, tanto que publicou tese 

de doutorado intitulada “As origens psicológicas da Homossexualidade 

Masculina”, na qual faz uma extensa referência teórica a vários autores 

psicanalíticos (Pacheco e Silva, 1971). Em nossa intepretação, Pacheco e 

Silva fez um uso enviesado da teoria e da prática psicanalítica. Por exemplo, 

na mesma tese citada, ele defende que, de acordo com Freud, poder-se-ia 

tanto diagnosticar quanto se tratar a patologia em questão, a 

homossexualidade. A nosso ver, uma interpretação equivocada do texto 

freudiano. Em outro exemplo, podemos citar que ele coordenava na década 

de 50 grupos de psicoterapia para “alcóolatras” baseados em técnicas de 

hipnose, e novamente apoiando-se em textos psicanalíticos, sem realizar uma 

análise mais aprofundada das conexões do que encontra na teoria para 

justificar sua prática. Fato é que fez, escreveu e publicou estas experiências. 

Incentivou gerações de futuros psiquiatras. 

10- É ingenuidade pensar que o debate é puramente intelectual, ele toca 

diretamente as condições de trabalho e também regulamentações político-

sociais, por exemplo, em 2012 desejou-se excluir a psicanálise do campo da 

atenção a pacientes autistas, restringindo através de determinações legais, a 

atuação de psicanalistas em centro de saúde publica (Alarcão, 2013). A 

justificativa dada foi a de que não há eficácia “cientificamente comprovada” 

e de que outros métodos são preferíveis à psicanálise. O objetivo foi 

literalmente impedir a prática profissional de psicanalistas e direcionar a 

escolha das pessoas segundo aquilo que fora escolhido como “oficial” e 



“eficaz”. Felizmente a comunidade psicanalítica se manifestou, bem como 

entidades civis, impedindo essa ação, através de participação ativa da 

comunidade e de profissionais e entidades psicanalíticas. 

11- A Psiquiatria tem ganhado muito destaque entre as especialidades médicas 

atuais. É a sétima carreira mais procurada por residentes, contrastando com 

um passado na qual figurava entre as carreiras menos buscadas. Os alunos 

geralmente destacam dois motivos principais para isso: a possibilidade de 

ganhar dinheiro e a possibilidade de ter uma vida mais tranquila (menos 

plantões e menos estresse). Isto seria resultado apenas da conjuntura cultural 

contemporânea? Seriam estas as mensagens recebidas ao longo do curso de 

medicina? 

12- É linguagem corrente no Brasil que psiquiatras não abordam a condição 

humana, algo ressaltado em diversas falas e publicações: “tratamos de 

doenças mentais”. Entretanto, muitos se apresentam como interlocutores da 

medicina com os demais campos do conhecimento, no que tange os aspectos 

emocionais das pessoas. São psiquiatras que ministram aulas sobre relação 

médico-paciente, sobre aspectos emocionais da vida, dão entrevistas para a 

imprensa, etc. São os mesmos psiquiatras que publicam, por exemplo, um 

livro chamado: Personagens ou Pacientes? Um livro que analisa personagens 

literários consagrados buscando demonstrar seu diagnóstico psiquiátrico, e 

como propõe o título, revela que os personagens são na verdade pacientes, 

portadores de patologias psiquiátricas (Cordás e Barros, 2013). Outro 

exemplo é também uma conhecida entrevista de Valentim Gentil, prestigiado 

professor de psiquiatria, para a revista Veja, em 2007, na qual as questões 

mentais são reduzidas às manifestações cerebrais (Entrevista revista Veja, 

2007). No Brasil, especialmente em São Paulo, muitos psiquiatras se 

apresentam como neuropsiquiatras, ou neurocientistas. Não se trata apenas 

de delimitar seu campo de estudo, senão, deixar sob judice qualquer campo 

não médico que aborde o psiquismo sobre outra perspectiva. Não sobra 

alternativa, se não se considerar que o único interesse é o cérebro 

coisificado, seja na patologia e mais recentemente na dita normalidade, fica-

se nas margens do charlatanismo, porque não ocorrerá um debate horizontal.  

13- A alternativa então é resignar-se e submeter-se à lógica do cérebro coisa e do 

tratamento de patologias. Assim, nesse ambiente são muito aceitas quaisquer 

formas de abordagem que não questionem muito tal visão de mundo. 

Terapias comportamentais e cognitivas, técnicas diversas de relaxamento, 

psicoeducação, meditação, práticas religiosas, fisioterapia, dietas e exercício 

físico são muito bem vistos. Em última publicação da Revista de Psiquiatria 

Clínica, estudava-se a mediunidade desde o ponto de vista científico e seus 

benefícios para o tratamento de patologias psiquiátricas (Moreira-Almeida, 

2013). 

14- Dentro do Serviço de Psicoterapia contamos com outras linhas de trabalho, 

como terapias breves, terapeutas jungianos e psicodramatistas. Em uma 

discussão em grupo com diversos colegas por exemplo, uma colega de 



orientação jungiana diz sobre o caso em atendimento: “estamos fazendo de 

tudo para colocar a pessoa no trilho, fazer com que siga com tratamento 

medicamentoso”. Esta é uma abordagem com muito sucesso nesse meio, 

porque se encaixa muito bem em toda configuração que está sendo 

mencionada nesse artigo: pouco questiona, põe no trilho. Justamente, fica 

para os psicanalistas o papel de chacoalhar, e via de regra, gerar mal estar 

com observações, como “podemos pensar também nas liberdades individuais 

e nos desejos dessa pessoa em particular, colocar no trilho pode ser pouco e 

também restritivo, não?”.  

15- Na função de chacoalhador desse espaço, penso que justamente, trazer o 

inquietante, o não dito e propor reflexões que possam romper com o senso 

comum dos moralismos e das tradições é função analítica. Abrir espaço para 

a dimensão de uma vida psíquica inconsciente. Se, percebemos um 

movimento de diminuição de interesse de psiquiatras em psicanálise, 

podemos hipotetizar que estão se aproximando justamente do senso comum, 

do moralismo e de atitudes para não inquietar e não questionar. 

Distanciando-se das forças propulsoras do desejo e do psiquismo constroem 

defesas racionalizadas (cérebro coisa), fantasiosas (aproximação com 

religião) e entediadas (“não chacoalha não”).   

Parte 2: Surpresa, crescimento e troca: testemunho do trabalho de um analista 

em um hospital psiquiátrico universitário brasileiro  

1- Na Parte 1 apresentamos as dificuldades e reflexões sobre o trabalho do 

analista em hospital psiquiátrico, sobretudo, nas influências recebidas e na 

constituição da personalidade do residente de psiquiatria naquilo que recebe 

de informação sobre psicanálise. A chacoalhada rende frutos. 

Apresentaremos na parte 2 o trabalho de um residente de psiquiatria, 

integrante do mesmo grupo de supervisão acima descrito. Os residentes 

elaboram um relatório de suas atividades ao longo do ano, analisando seus 

atendimentos e suas experiências pessoais.  

2- Abaixo estão partes de um desses relatórios: 

O terapeuta  

“Vindo de uma pequena e conservadora cidade do interior de São Paulo, 

cujas principais diversões estavam o Clube de Campo, a pracinha ao invés 

da catequese, de casa em casa, o pique esconde em todas as ruas. Os bailes, 

ah, os bailes. Formado em medicina por uma tradicional faculdade 

estabelecida em uma provinciana cidade, situada em uma ilha filosófica 

libertária do campus universitário. Um caipira na cidade grande, futuro 

psiquiatra, se metendo a querer entender os problemas dos outros, ou 

seriam os próprios problemas? Correu das responsabilidades o máximo que 

pode. Quando chegou a elas, quase se afogou rodeado de tantas 

responsabilidades quantas lhe fosse possível assumir, quase numa frenética 

obsessão”.  



3- Chacoalhado pela experiência e relatando de forma bastante genuína o 

impacto sentido com a imersão nas questões da condição humana, o relato 

segue com trechos de dois atendimentos clínicos. É interessante porque seu 

relato é divido em duas partes (como o presente texto), na primeira traz as 

histórias clínicas mais descritivas e na segunda apresenta trechos de sessões 

(que não serão apresentados, mas que já indicam a percepção de que apenas 

o trabalho descritivo não é suficiente para sua compreensão): 

 

- Caso 1: Vinda de uma cidade de médio porte do interior. Das lembranças, 

lhe resta uma festa a fantasia vestida de Colombina e a ignorância da 

melhor amiga. Formada em direito, foge para uma cidade praiana, assim 

como foge de diversos de seus problemas, para viver a aventura de sua vida. 

Foge ao lado de seu amor platônico, o melhor amigo, o amigo gay, que com 

certeza só está a sua espera para que ela possa então convertê-lo para 

heterossexualidade, ou melhor, para monogamia com ela.  Futura artesã. 

Não entendendo e não aceitando por que deixar de ser advogada. Nunca 

assumindo o roubo e sem compreender por que as coisas nunca são 

satisfatórias, por que essa tristeza angústia e apatia voltam de maneira 

avassaladora ano após ano. 

 

- Caso 2: Nascido na metrópole, a eclética e heterogênea São Paulo. 

Estudado no melhor colégio da cidade. Vítima de bullying por diversas 

vezes na escola, traz as broncas dos professores e a zomba dos colegas 

carregados pela fala ambivalente. Interrompe sua formação em fisioterapia 

pois não conseguia mais levantar-se da cama, ou quando se levantava tinha 

tantos rituais para cumprir que não lhe sobrava tempo para outras 

atividades. Futuro desenhista industrial. Profissão escolhida por ele, mas 

necessária segundo outros. Ainda não responsável por seus atos e sempre 

buscando quem é o culpado pelo que lhe acontece. Sempre pedindo a mão 

para atravessar a rua. 

 

4- E agora apresento as reflexões: “Esta aí o arcabouço da Caixa de Pandora. 

Breve, porém não há relato ou relatório sem Biografia prévia. E foi do 

cruzamento desses três personagens que se desenvolveram as tentativas de 

conversas terapêuticas desse ano. Digo conversas terapêuticas pois não 

posso chamar o que vivi esse ano de sessões de análise, tampouco de 

psicoterapia. Recém-saído de uma estrutura compacta que prezava 

anamnese objetiva, exame físico sumário, hipótese diagnóstica e tratamento 

e visava resolutividade e alívio do sintoma, nada mais comum e clássico do 

que questionar essa abordagem tão sem pé nem cabeça, que sustentava o 

sintoma e prezava entrar em contato com o sofrimento. Qual a técnica? Me 

mostre as ferramentas. Aonde estou errando? O que tenho que fazer? 

Iniciando numa postura inquisidora, vivi a posição do espremedor de 

laranja, tirando suco de tudo que aparecia. Pra quem beber? Pra mim? Pra 



que? De que adiantava o suco se eu já havia destruído a laranja? Conversa 

após conversa fui me habituando a situação e por mais que me pareça 

estranho, me habituei a essas conversas terapêuticas. Deixei de lado o 

Tribunal da Santa Inquisição e passei a fazer uma escuta mais livre, sem 

finalidade, sem buscar nada objetivamente. Assim, os temas irrompiam com 

maior liberdade, e os apontamentos e direcionamentos saíam mais 

naturalmente. Como se num quarto escuro fossem lançados fachos de luz. 

Em nenhum momento localizei o édipo, em nenhum momento apontei o 

arquétipo ou o complexo, tampouco usei a técnica do espelho ou o átomo 

social. Quais os comportamentos clínicos relevantes que os personagens 

exibiam nas consultas? Não sei. Apenas notei que desde o início do ano eu 

falava semanalmente com duas pessoas que estão muito diferentes hoje e 

avalio que elas estão melhores com elas mesmas e que se toleram de uma 

forma mais leve, e que possivelmente isso esteja associado às nossas 

conversas.” 

5- É possível observar que o residente está em franco processo de 

envolvimento, com as questões dos pacientes e, sobretudo, com suas 

próprias questões, fato este marcante. Nesse cenário estamos habituados, 

como aponta Bettelheim em seu livro Freud e a Alma Humana a encontrar 

pessoas que percebem a Psicanálise como mais um método racional e 

técnico de olhar e diagnosticar o outro, esquivando-se, protegendo-se e 

talvez negando os vários aspectos pessoais (transferenciais e 

contratransferenciais) que estão envolvidos em nossa atividade (Bettelheim, 

1982). Tratando-se de um momento de formação, é possível imaginar que 

esse residente terá não só uma relação amistosa com a Psicanálise, não só 

sentirá sua percepção clínica apurar-se, como também será capaz de incluir-

se nesse processo, algo raro em nossa avaliação.  

6- Angustiado e questionador, o residente não encontra meios de definir seu 

trabalho. Opta chama-lo de conversas terapêuticas. Não adere a nenhum 

estilo, e pergunta-se o que realmente está fazendo nesse atendimento. 

Constata com surpresa o desenvolvimento de uma relação muito especial e 

criativa para a dupla. Não há outra forma de ser tocado por tal experiência a 

não ser lançando-se nela, como aqui foi observado. O trabalho do grupo de 

supervisão é justamente oferecer um espaço de contenção e também de 

conexão entre a experiência vivida e as questões que surgem. Privilegiamos 

aspectos práticos e relacionais, deixando a teoria para outros momentos. 

Alguns são tocados pela experiência e captam a essência do método analítico 

de se investigar e de se envolver com o outro, dissolvendo a ideia de um 

contato asséptico e protegido com os cérebros-coisa, com as doenças. 

7- Acima dissemos que o texto não seria melancólico, e ele não é. As críticas e 

observações feitas na parte 1 são, em nossa avaliação, necessárias. Como a 

chacoalhada que desperta e faz desabrochar trabalho tão valioso, como o 

acima descrito, pensamos que o questionamento e a indagação propostos 

pela psicanálise, e pelos psicanalistas, podem incrementar decisivamente a 



formação de um psiquiatra. Obviamente sabemos que os fatores são 

complexos e a chacoalhada não é o fator exclusivo dessa empreitada, 

entretanto, esse aspecto pode passar despercebido, quando não ser negado. 

8- Para encerrar: “O Homem-mariposa, poema de Elisabeth Bishop transmite 

muito bem o que sinto atualmente como terapeuta”. 

 

     O Homem-Mariposa 

 Aqui no alto 

 o luar amassado penetra nas fendas dos prédios. 

 A sombra do Homem, pequena como o seu chapéu, 

 jaz a seus pés, um disco onde cabe um boneco, 

 e ele é um alfinete com a ponta imantada para a lua. 

 Ele não vê a lua: observa suas vastas qualidades, 

 sente nas mãos a luz estranha, nem quente nem fria, 

 de uma temperatura que os termômetros não medem. 

 

 Mas quando o Homem - Mariposa 

 sobe à superfície, o que só faz raramente, 

 a lua lhe parece coisa bem diversa. Ele 

 emerge de uma abertura junto ao meio-fio 

 e põe-se a escalar, nervoso, as faces dos prédios. 

 Pensa que a lua é um furo pequeno no céu, 

 prova de que o céu não serve como proteção. 

 Embora trema, tem que subir para investigar. 

 

 Sobre as fachadas, 

 medroso, arrastando como um pano de fotógrafo 

 sua sombra, e pensa que dessa vez vai conseguir 

 meter a cabeça naquele furo bem redondo 

 e sair, como de um tubo, em dobras negras na luz. 

 (O Homem-Mariposa tem de fazer o que mais teme, 

 e fracassa, é claro: cai, assustado, mas inteiro. 

 

 Então retorna 

 aos túneis subterrâneos onde mora. Saltita, 

 hesita, e sempre entra no vagão menos depressa 

 do que pretende. As portas fecham rápido. 

 Ele fica sempre de frente para o lado errado 

 e o trem sai a toda, com uma pressa terrível, 

 sem trocar marcha, sem transição alguma. Ele não sabe 

 a que velocidade está indo para trás. 

 

 Toda noite é levado 

 por túneis artificiais, e sonha sonhos recorrentes 

 que lhe passam sob o sono como os dormentes 

 sob o trem. Não ousa olhar pela janela, para não ver 

 o terceiro trilho, frasco intacto de veneno, 

 a seu lado, como um mal a que ele é suscetível 

 por hereditariedade. Tem de andar sempre 



 com as mãos nos bolsos, como quem usa um cachecol. 

 

 Se você o pegar, 

 aponte uma lanterna para o seu olho. É só pupila, 

 uma pequena noite, cujo horizonte estreito 

 se apreta quando ele olha, e fecha-se. Então uma só lágrima, 

 seu único pertence, como o ferrão da abelha, brota. 

 Discreto, ele a colhe e, se você se distrair, 

 engole. Mas se você olhar, ele a entrega, 

 fresca como água de fonte, potável de tão pura.                          Elizabeth Bishop    

 

“A busca por uma entrada, seja qual seja. A partir dessa entrada, 

desenvolver um caminho, num solo frágil, porém fértil. Onde levará esse 

caminho? Não preciso saber, o importante é seguir”(Zoldan, L.G.V. 2014). 
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Resumo 

 

O autor analisa sua experiência de trabalho como supervisor de um grupo de 

residentes de psiquiatria no Instituto de Psiquiatria FMUSP, importante 

hospital psiquiátrico universitário brasileiro, no atendimento à pacientes em 

psicoterapia psicanalítica. Na primeira parte são apresentadas reflexões que 

pretendem ajudar na compreensão da diminuição de interesse de psiquiatras 

contemporâneos por psicanálise e também em aspectos específicos da 

transmissão da psicanálise nesse espaço. Na segunda parte são apresentados 

trechos do trabalho de um residente de psiquiatria, integrante do grupo de 

supervisão, que exemplificam a forma como a psicanálise pode fazer parte 

da formação do psiquiatra. O autor defende a ideia de que este contato é 

muito útil tanto para a Psicanálise como para os residentes de psiquiatria.   

http://veja.abril.com.br/020507/entrevista.shtml


 

Palavra chave: transmissão de psicanálise para residentes de psiquiatria,  

psicanálise e hospital psiquiátrico, dificuldades contemporâneas da 

psicanálise. 

 

Resumem 

El autor analisa su experiencia de trabajar como supervisor de un grupo de 

residentes de psiquiatría en el Instituto de Psiquiatría de la USP, uno de los 

más importantes hospitales psiquiátricos universitarios brasileños, en el 

cuidado de pacientes en psicoterapia psicoanalítica. En la primera parte són 

presentadas reflexiones que tienen como objetivo ayudar en la comprensión 

de la disminución del interés de los psiquiatras contemporâneos por el 

psicoanálisis y también sobre aspectos específicos de la transmisión del 

psicoanálisis en este espacio. En la segunda parte se presenta fragmentos del 

trabajo de uno residente de psiquiatría, miembro del grupo de supervisión, 

que ejemplifica una forma por la cuál el psicoanálisis podría hacer parte de 

la formación de los psiquiatras. El autor defiende la idea de que este contacto 

es muy útil tanto para el psicoanálisis como para los residentes de 

psiquiatría. 

 

Palabra clave: la transmisión del psicoanálisis para residentes de psiquiatría,  

psicoanálisis y el hospital psiquiátrico, las dificultades del psicoanálisis 

contemporáneo. 


