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Dos encontros em supervisão - devenires na formação de psicólogos' 

Ruullo 

Regina Maria Santos Dias2 
Centro Universitário Celso Lisboa 

Este trabalho visa a pensar a supervis!o de estágio, questionando os objetos e as relações estabelecidas 
como naturais, quando do desenvolvimento dessa atividade nos liltimos anos na fonnaçAo dc psicólogos. 
Pretende apontaras "annadilhas" da supervisao compreendida no atendimento de seus requisitos e na 
formalização de seus proced imentos. Uma distinta relação pode ser forjada, quando os modos super· 
visor e estagiário interessam-se em tomar a fonnaç!o um processo. O agenciamento supervislio efctua'se, 
quando se passa a compreender o plano imanente dos encontros como lugar de de sarranjoserupturasao 
mesmo tempo que inaugura sentidos e vinualiza instituições. É de um perspectivismo rad ical que se poderá 
vislumbrar devenires na fonnaç!o do psicólogo, tornando a supervislo - invençao como um possivel para 
esse campo. 

Pallfru -(bm:supervislo, modos de subjctivação, experimeotaçlio. 

Aboutmeetingsinsupervision - kindsolbecominginpsychologist's lormation 

SUllmary 

This "-'ork wants to Ihink thc srudent 's supcrvision, questioning lhe ob jectsandtherclationsslabilized1ike 
nalural in lhe development of this activity in lhe lasts yea~ on the psychologist's fonnation. Intends to show 
lhe'1ricks"ofsupcrvisioo . unde~toodintheassislancecontinuityrnomenlSoftheirrequirementsandin 

formal ization oflheir proceeds.Adistinctrelationcanbeproduced,whenthemodelsofsupervisorandstudenl 
are interested in to gel the fonnation asa processo Thesupervision's ammgement occurs, when we understand 
the immanent plan aoout meetings as a place ofdesconstmclions and disconünuities, at the same time, which 
initiates reelingsa:ndvirtualiu:s institutions, It isa radical perspect i\'isrnthalwillbe abletocatchaglimpse 

about the kinds ofbecoming in lhe psychologist's fonnation, changing lhe supervision - invention as a 
possiblelothisfield, 

lef·, ... rds:supervision.waysofsubjectivation,e~perimentation. 

Introdução 

o presente trabalho é parte de um estudo que tradicionalmente aceitas como pcninentes c neces-

visa a problematizar práticas costumeiras no coti- sárias à '·conclusão" da graduaç~o em Psicologia e o 

diano dos agentcs educativos. bem como a produç~o sentido especialista "psr, tão largamente dissemi-

de subjetividade efetuada no conjunto de toda nado e acatado pelo conjunto de alunos e protis-

formação, aqui em panicular a formação do psicó- sionais dessa área. 

logo. Assim, pretendopõr em questão algumas idéias 
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Para dar curso a tal proposta, deter-me-ei na 

premissa de que o Estágio Supervisionado, como 

disciplina regular e obrigalória ao tinal do curso de 

I'sicologia, se sustenta a partir de um conjunto de 

idéias e procedimentos que garantem niio só seu 

funcionamento, como também estabe1t:cem 

condições para um detenninado exercicio na vida 

profissional. Esse conjunto de idéias e procedi

mentos se alinha numa rede de fazeres quc compõem 

e justificam significações de caráter operacional e 

tecnicista. Do ponto de vista operacional cnfatiza-se 

a proximidade de saída para o "mercado" de trabalho. 

No aspecto tecnicista, a ênfase se localiza na 

preocupação em articular o repertório de aportes 

teóricos acumulados e slla respectiva aplicabilidade 

nos "dif.:rentes" campos de ação da Psicologia. 

Privilegiando analisar aqllio earátcrtccnicista 

dessa questão, proponho entender um pouco melhor 

as linhas quc compõem as relações estabelecidas 

entreosaportesteóricos,oscamposdeaçiioeaidéiada 

"fonnação\conclusão'·. Do meu ponto de vista, cssas 

linhas constitucm as condições reais do aparecimento 

e do exercicio da Supervisão nos seus procedimentos 

instituidos,matcrializando-sepreferencialmenlena 

disciplina Estágio Supervisionado. 

Essas linhas. ao encontrar-se com outras, 

podem fazer inúmeros rearranjos compondo outros 

tecidos que se expressam no interior ou fora da malha 

curricular, mas acredito que é no Estágio Supervisio

nado que oagl/ilhão temicista se reproduz e se expli

cita mais claramente nas falas dos estagiários: "agora 
éahorlldaprática","temostllntasteorias,queremos 

saber como funcionam", "não sabemos sc estamos 

preparados (teoricamente) o suticiente". 

Ao ouvir esses apelos, fica evidente que o dis

positivo da ordem deixou impressões perniciosas no 

corpo dos alunos. Como nos aponta Cam:ni (1983), o 

que importa em uma ordem é o fato de ela provocar 

umaaçào. Nesse sentido, oprocesso detransmissilo 

deordensconstadeum"impulsoqueforçaoreeeptor 

à execução, mas o axuilhão é a marca, a ~icatriz que 

pennanece dentro de quem a cumpre. mantendo 

inaltcrávcl o seu conteUdo". Assim. as falas que 

geralmente ressoam ao final da graduação indicam 

que a ordem tccnicistanão só deixou suas marcas via 

disciplinas teóricas. mas é no momento do Estágio 

Supervisionado que o aluno. agora estagiário, 

encontra a oportunidade de torna-la execução. 

Embora o discurso dos alunos não traga 

~urprcsas, é preciso no entanto que se faça a anális.t: dos 

scuscfcitospara,necessariamente.poderestranhá-lo. 

Neste caso, algumas interrogações acerca do 

conjunto dos procedimentos operados na fonnaçi'io 

precisam ser fonnuladas, bem como deve-se inquirir 

alguns dispositivos que com ela fazcm corpo, aqui. o 

Estagio Supervisionado - mais precisamente, a 

Supervisão. 

Comelj'o então perguntando sobre o funciona

mento Supervisão em uma disciplina curricular. Sigo 

investigando suarclação com os campos de alj'ãoda 

Psicologia e fXJSterionnente analiso alguns e\enlentos 

do campo profissional que ela é capaz de engendrar. 

Ao final, lanço algumas "idéias - força" na tentativa 

de escapar das annadilhas confortáveis que ligam a 

Supervisão à "fonnação\conc1usão" para pensar o 

campo dos encontros, como um possível para uma 

supervisãO-Invenção. 

Estagio e currículo: umasupmisão disciplinar 

A noção de estágio apresenta um carater 

bastante interessante quando apreendemos seu 

scntidode"situaçãotransit6ria";"aprcndizado", 

"exercicio"(Ferreira, I 975). 

Contudo, oquese apreSellla de imediato no 

ideãrio da fonnação é o Estágio Supervisionado 

constituindo-se em um lugar de chegada, marcado 

peloténninodocic1obásicoedocumprimentodeum 

detenninado conjunlo de disciplinas instrumentais. 

Esse lugar de chegada funciona de certo modo como 

um sinal indicador de que um conjunto de noções do 

saber psicol6gicojá está de posse do aluno, aguar
dandoapcnaso morncntodo Estágio para dele se valer. 

A premissa que orienta tal movimento se ampara 

nurn repertório de certezas onde se reforça a idéia de 

que os "objctos conceituais" da Psicologia corrcs-



pondem neçessariamente aos ideados a serem encon- Abrindo um parênteses nessa questão, 

trados. quando uma dada realidade for investigada. interesso-me em problematizar de que demandas tais 
Não obstante isso, ao mesmo tempo se inicia a fase campos emergiram e quais procedimentos aí vão se 
profissionalizante do currículo. com as respectivas operar. É curioso como as considerações geralmente 

disciplinas que lhe dão sentido, configurando o lugar apresentadas sobre a emergência desses campos 
de panida no projcto de integralização da "formação\ referem-se quase sempre à intensa produção de 

conclusão" e de inserção no "mercado" de trabalho. exigências sociais nonnalmente apresentadas como 
Esse lugar de panida, entre outras imagens. reflete a "novas" e "naturalmente" justificadas como decor-

assunção de uma iniciação e a aquisição de um ceno renlt:s de uma sociedade em transfonnação. Essa 
crcdendamento para a vida profissional. Esse segundo lógica simplista, além de desfocar os engendramentos 
movimento é perfeitamente entendido, já que o dctalprodução,eolaboracomodiseurso"ingênuo"de 
supervisor geralmente se apresenta como alguém que que a fonnação precisa adequar-se em metodologias 

dispõe de domínio e experiência comprovada cm e técnicas que atendam a essa "nova" situação. 
detenninada área de atuação. Não pretendo intensificar como eixo de análise 

Desse modo, o que temos reproduzido até aqui o que vêm a ser esses "campos emergentes". Porém, 
é a cisão do curso em dois momentos: a teoria, devo assinalar que a atenta observação me obriga a 

comportando um earátcr de preparação, anteriori- questionar !;e Cl;tamos diante de "campos emergentes" 
dade e supone; e a prática, configurando o campo da ou "emergências de campos" que ganham visibilidade, a 

ação, finalidade e perícia. Aqui, a teoria n;'lo só se partir de uma sociedade que pouco problematiza os 
distingue por "naturc7..a" do campo da prática, mas. rumos que vem tomando, bem como assiste, de certo 
sobretudo, a relação entre elas produz um determi- modo passiva, ao desmonte dos seus espaços de lutae 
nado tipo de temporalidade que se apóia na diacronia transfonnação. O desmantelamcnto do Estado e a 

"antes e depois". pulverização dos focos de transfonnação da vida 
No entantu, pode-se panir de urna outra lógica produtiva, cultural e politica engendram "novas", ou 

para pensar as relações teoria e prática e passar a melhor, velhas saídas. onde recuperações vão sendo 
considerar o campo das práticas como aquele capaz feitas de modo a que incursões científico-moder-

de atualizar um conjunto de ações: ações de teoria e nizantcs ganhem força no conjunto das instituições 
ações de prática (Foueault,1974). Tais açõcs, cm sociais. 
funçãodosdispositivosqueacionamedoseugraude O que pretendo realvar nesse momento é a 
modelização, desalinham ou reproduzem represen- ênfase atribuída ao papel que o Estágio Supervisio-

tações mais ou menos específicas no campo dos nadotemdiantedessas"novas"exigênciaseolocadas 
saberes p~·i. No primeiro modo, encontramos inicia- ã fonnação e de como ele pode contribuir na consoli-

tivas mais à margem daquilo que comumente é daçãodessescampos"cmcrgcntes". Desse modo. um 
reconhccidocomoproposiçõeseações psicológicas tipo de Supervisã() se faz necessária, no sentido de 
No wgundo sentido, a visibilidade de determinada re.:ulocar a lógica dualista - teoria e prática - no seu 
prática se faz cm atendimento aos requisitos de uma lugar de direito alem de articular, no campo dossaberes 
cena cicntificidade e na constituição de semelhanças oficiais, um conjunto de premissas intcressadas em 
com outros saberes e fazeres psicológicos oficiali- ratificar e reordenar práticas, que forçam reconheci-

zados. Por exemplo, atualmente "novos" espaços de mento e legitimidade a punirde certas determinaçõcs 
trabalho em Psicologia, curiosamente chamados de curriculares. Deve-se frisar que detenninadas orien· 
campos "emergentes", reivindicam ii Univcrsidadca tações curriculares fazem funcionar campos dc 
criação dos respedivos estágios para além dos já visibilidade cujos objetos teóricos naturalizados 
tradicionalmeme conhecidos - trabalho, e1ínica e necessitam de um tipo de Supervisiio para se efctuar: 
escola (Carvalho e Sampaio, 1997). umaSuperl'isão que mobili7..a para o reconhecimento 
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desses objetos naturalizados estimula ações que "prática" aquilo que tecnicamente só se domina em 

confirmam sua natumlização bem como se interessa "teoria". Através de uma visão superior e de um 

por sua manutenção quando deles se ocupa. Pode-se roteiro de ações mais ou menos previstas, o estagiãrio 

concluir que os artificios postos em 3çào para dar acredita estar a salvo do erro e garantido em suas 

visibilidade aos ehamados campos "emergentes" são futuras investidas.l)csscmodo, aSupervisão cumpre 

muito engenhosos, chegando quase a confundir um sua finalidade, recuperando o estagiário do lugar do 

obst:rvador que se coloque apressado diante do brilho não saber, ao mesmo tempo que o remete à ideado do 

fulgurante que se desprende dos seus traços dt: seu supervisor. Uma vontade de significação se faz 

modernidade. operar em todos os níveis, da tarefa, do grupo, dos 

É preciso lembrar nesse momento que nlloé só aft:tos ... Acontecimentos de sentidos capturad0'5 já 

no campo das chamadas práticas "emt:rgente~" que que se priorizam premissas e prop6sito~, esquecidos 

identificamos procedimentos que teenificam as que estão os riscos e as criações. 

ações em Psicologia e dispositivos que engessam as 

possibilidades criativas no exercicio da fOnDação. 

No rastro das práticas que aqui denomino 

Supervisão dj~·cip/inar. se desenham outros proble

mas que merecem redobrada atenção. Refiro-me 

aqui ao modo como sc configura o modelo supervisor 

e estagiário, apresentados como naturalizado~, 

entendidos como entidades antcriores dessc próprio 

fazer e delimitados (J priori no viver de sua práxis. 

Seduzido pda obviedade, se localiza o estagiário no 

lugar daquele que aguarda a oportunidade de 

materializar a forma modelizada das concepções 

teórico- técnicas adotadas pelo supervisor, já que 

ambo~ al:reditam ser a SI/pervisão o lugar onde se 

credencia para a vida profissional uma espécie de 

antecâmara de cenas verdadeiras. 

o que se quer prodm:ir então com esses meca

nismos da "formação\conclusão" é desenvolver e 

franquiar modclos de análise psicologizantes, burilar 

intcresses por esses próprios modelos e ainda, 

estimular e orientar habilidades e procedimentos a 

eles correspondentes. 
Nessa SI/pervüiio coreográfica, onde se 

materializam procedimentos teórico-técnicos de 

diferentes matizes, toma-se necessário averiguar 

êxitos e corrigir equívocos. Para essa tarefa, um 

determinado tipo de SupervÜ'ão se constitui num 

dispositivo bastante eficaz, pois operacionaliza uma 

visihilidade que pretende dar a tudo uma signifi

cação. O que se encontra no rastro dessa vontade é o 

pt:dido incessante dc um licript, já que é o Estágio 

Supervisionado o lugar designado para aprender na 

Supervisão e campos de ação - o especialismo 
investe em dilerentes órbitas 

Ncsse segundo conjunto de questões, pretendo 

dar prosseguimento á análise do funcionamento 

SI/pervisão e sua relação com os campos de aç1\o da 

Psicologia. 

Tal funcionamento é decorrente de injunçõcs 

operadas pelo currículo e de dicotomizações que ele 

instrumentaliza, o que produz não só a separação 

entre disc iplina teórica e prática. bem como toma a 

prática refém de campos psicológicos, separados e 

dist intos um dos outros por nomenclaturas, objetivos 

e pelo tipo de ação entendida como específica. 

Atacartal dicotomia no plano da fonnação nllo 

toma menos naturalizado o projeto especialistapú, 

que se constitui numa outra forma de fazer perdurar 
essa dicotomização para além das malhas do currículo. 

Ao analisar o cotidiano do Estágio Supervisio

nado. o que se verifica é que ali se engendram muitos 

liames dessa produção. Naturaliza-se uma forma de 

SI/pervisão. onde cada elemento destacado da prática 

deve ser trazido pelo estagiário como questão, e do 

supervisor deve scr exigido um entendimento preci

so, capaz de atribuir a cada feito uma significação 

translúcida c definitiva. Os sucessivos apontamen

tos, clarificações e quiçá interpretações vão mode

lando hábitos e atitudes profissionais, garantindo ao 
cstagiário a aquisição de uma prometida proficién-
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cia, que se traduzirá no sentimento reconfortante da Sem dúvida, uma Supervisão pode se apresentar 
competência técnica como local privilegiado da reflexão teórico-prática 

Paulatinamente, o estagiário vai acumulando de um determinado conjunto de ações em Psicologia. 
um arsenal teórico aprisionado aos respectivos Contudo, é curioso como tal possibilidade acaba 
campos de ação, ao mesmo tempo que vai sendo sendo conjurada quando se prima cm opcrarcapturas 
entronizado no mundo dos procedimentos especifi- que aprisionam as fonnas de aI;ão do Psicólogo. Por 
cos. Como condusilu dt:sst: enredott:órico-técnicu,u exemplo, quando se naturaliza a criança e suas 
estagiário se reconhece legalmente habilitado à sua formas de aprender (Aries, 1981), cria-se um 
futura profissão e a Supervisão. apaziguada no conjunto de procedimentos que pretendem dar conta 
cumprimento específico do seu dever. Tal mecanismo de suas variações e dos diferentes tipos de aprendi-
de extrema complexidade se cria a partir de certezas zagens que lhes são correspondentes. Para. tais ações, 
estimuladas pelo conjunto de práticas da "fonnação\ se impõe uma ação espedalista. Tais procedimcntos 
conclusão"e conectadas às peculiares animanhasdo passam a ser próprios a todos os escolares mas 
corpo profissional. tomam-se inadequados, quando uma criança cfctua 

Nessa via, fica realçada II imponãnciae função ações singulares que embaralham as orientações 
que se atribui à Supervisão. sobretudo quando é pedagógicas. Ai se exigiria um outro cspecialismo 
intensificada a "e~pecificidadt:" do seu olhar como Será da mesma maneira, quando se pressupõe uma 
distinto das outras disciplinas, além de distinguir-sc natureza infantil cujas cxigências requerem um 
de outras supervisões, conforme as áreas espccificas determinado tipo de relação familiar. Como 
de Estágio. Portanto; clínica, trabalho e escola (as deçorrência, tem-se a necessidadc de um outro olhar 
áreas mais conhecidas), exigem ferramentas teórico- específico para entender tais sujeitos, suas exigên-
operacionais especificas que não se misturam com as cias e seus possíveis desajustes cotidianos. 
dcmaís, variando apenas de calibre (modelizações) Quando em uma Supe/"lló'ào se potencializa 
no interior de um mesmo campo de anãlise e essa lógica, a lógica do especialismo na ação do 
intervenção. Psicólogo, gcralmcnte o que se valoriza é a neçessi-

Não é por acaso que muitos estagiários dade de desenvolver ferramentas que dêem conta de 
chegam á Supervi.~à() dizendo desconhecer comple- sujeitos especificas em suas previsíveis variações. 
tamente o campo de qucstões que lhes está sendo Tal pressuposto constrói uma fonna de entender os 
apresentado. Freqüentemente eles se comportam processos de subjetivação infantil, escolar, adulta, 
perplexos diante de questões já cnfrentadas e quc familiar, do trabalhador. entre outras, como subjeti-
diferem apenas quanto ao contexto de sua fonnula- vidades em si mesmas. Desse modo, as malhas do 
çlio. Fica evidente a frágil habilidade em estabelecer tecnicismo ao mesmo tempo que consolidam a 
relações das disciplinas pregressas com as atuais, Supervisão como instância kgítima t:m promover o 
muito menos em estabelecer conexões com estágios olhar e a ação específica cstimulam a segmentação 
feitos anteriormente. Essas evidências pennitem das ações institucionais e cooperam na consolidaçilo 
inferir que uma lógica segmentadora e tecnicista, ao dosregistros sociais qucd1io sentido a essas práticas. 
inundar o currículo e se esparramar para fora dos seus Portanto, em decorrência da lógica tecnicista 
domínios, produz efeitos nefastos, enfraquecendo a tão bem entranhada na maneira de pensar e fonnular 
capacidade do estagiário em interrogar sua prática, açôes em Psicologia, é que se constata como que as 
além de engessar as realidades com as quais se surpresas e os desafios silo evitados, por todos 
dt:para. Talvez seja essa a conseqüência mais grave aqueles que preferem o lugar confortável doreconhe-
de tal produção: forjar corpos sem força e desvitali- cimento - "o especialista". Assim, iniciativas singu-
zados em suas possibilidades dt: observar, inquirir e lares e pioneiras, postas em ação sempre que uma 
inovar suas percepções e o cotidiano que habitam. situação exige pesquisa e ousadia, acabam sendo 



capturadas cm guetos de saberes, procedimentos, que 
n1lo tardam em reivindicar sua honrosa distinção

surge uma nova especialidade. 

Supemsão e prolissão: a crença do fazer como ... 

Nesse momento, minha análise se volta para a 
estreita relação entre Supen'isão e aquilo que se 
convencionou idenlificarcomo fazer profissional. 

A perspectiva adotada neste trabalho 

considera que o pensar específico e dedutivo, 
presente em grande parte nas chamadas disciplinas 

teóricas e reforçado na etapa do Estágio Super
visionado, apresenta estreita corre1açãocom oexer

cícioatual do profissional Psicólogo. 
É claro que a produção do especialismo 

corresponde a um amplo conjunto de agenciamentos 
capitalisticos que no dizer de Guanari e Rolnik 
(1986), "tem na divisão social da subjetividade um 
dos seus principais efeitos". 

No entanto, privilegio as linhas de composição 
que provêm da Supervisão. entendendo-as como 

efeito do encontro das maquinas t6;nico-profis

sionais com as máquinas técnico-educacionais. 
Nesse sentido, uma Supervisão tanto pode vir a se 

constituir como ferramenta pavimentadora de vias 
enclausuradas e interessadas na identifieação, 
especialização e privatização das ações do Psicó
logo, tOmO também, numa intervenção provocadora 

de problematizações. destonstruçõcs e invenções 
nesse fazer - outro. 

Em relação ao primeiro taso, é comum 

encontrá- Ia majoritariamente. sob a forma de 
mctodologias que primam por uma lógica individua
lizante/ totalizante. Essa lógica, dc ceno modo, vai 
conduzindo o estagiario a estabelecer uma predis
posição em isolar, codificar e explititaro '"fenômeno 
psicológico de uma fonna abstrata e naturalizante"' 
(Bock, 1997, p. 38). Tal orientação, à medida que vai 
sendo absorvida, vai produzindo uma "aptidão" em 

identificar, distinguir e caracterizar a natureza 
especifica de suas intervenções como "psicológi

cas". De ta l modo que ao ser provocado por uma 

outra perspectiva conceituaI. ele sc apressa em 

perguntar: isso ti Psicologia? 

O modelo predominante na fonnação do 
Psicólogo em muito fonaleçe as distinções e segmen

tações observadas no campo profissional, além de 

compor com o ideãrio fomentado pela história dessa 

fonnação e dos relacionamentos que os próprios 
PsiCÓlogos com ela tiveram. Sabe-se do notório 
interesse do Psicólogo em perfilar com outros 

profissionaisaconstruç1l0daquiloquenomundodas 
relaçôcsdetrabalhoveioaconfiguraro"profissional 

liberal. que n1l0 só aspira atuar com seus iguais" 
(Mancebo, 1997, p. 24). mas também é ativo em 

destilar postulados e condutas hegemónicas como 

efeito de uma lógica pragmático-individualizante. 
presente em sua fonnação. 

Portanto, ousaria dizer que nesta via a 

Supervisão pode sef considerada muito mais ardi losa 

do que se imagina. já que reprodu1. esse conjunto de 
significações e sustenta d iretamente sua 
manutenção. fonalecendo o carater "terapeutizante" 

da aç1l0 psicológica, reforçando a idéia do Psicólogo 
como "agente de mudanças" sobre um "cliente" 

fetichizado onde quer que c!e esteja. 

No segundo caso, o que se afinna é o exercício 

de uma outra supervisão, que tem como funçlio 
propor estratégias na tentativa de forjarum Psicólogo 
problematizadorda sua própria prática. 

Nessa perspectiva, descarta-se um faze r 
eomo ... ; abandona-se a procura de individualidades 

rebatidas num si mesmoe desloca-se o interesse para 
os processos de sltbjetivoção (Guanari e Rolnik. 
1986)quesãototalmentedescenlradosemrelaçãoao 
individuo. Nlio tendo tomo objeto o sujeito único e 
suas previsíveis variações, não há como perseguir 
modelos e desejar sua inoculação. 

Portanto, uma supervisão que trilhe esse outro 
caminho só pode ser pensada como processo, como 
uma analitica dos modos de existência. Nessa via, 
supervisores e estagiários vão decompondo estratifi

cações sociais, profissionais e subjetivas, ao mesmo 
tempo que vão efetuando provocações micropofí

licas no cotidiano dos seus investimentos. 



É importante ressaltar que essas provocações Nessa perspectiva, este invisivel não é da 

se traduzem no questionamento radical dos ordcmde uma ordcnação discursiva, não é coextensivo 

movimentos centralizadores que fazem bloquear os às representações reconhecidas pelo universo de 

processos de transformação no campo subjetivo. referências psicológicas, muito menos previsível 

Desse modo, estamos diante de uma analítica que se como um opriori. Para longe das ressignificaç6ese dos 

interessa cm conectar multiplicidades de desejos reconhecimentos, é urgente pensar uma supervisão 

moleculares, cujo processo inventa seus próprios mais disposta a problematizar os sentidos que realiza. 

sistemas de referências e regulagens. Trata-se sobretudo de fOljar um campo da experimen-

Reiterando o que disse anteriormente, impõe- tação e produzir afetos pelos deslocamentos dos 

se uma outra forma de viver e do viver a supervisão, lugares naturalizados e das formas pret-à-porter que 

inventando e exercitando o tempo do risco (ética), O permeiam os estabelecimentos e grupos, Onde quer 

espaço da afronta-criação (estlitica) e a alegria da que o Estágio se desenvolva. 

habilidosa dcsobediência (politica). Seguindo esta inspi ração "pelbartiana" ao 

Sen$ibilidade$in venlivaseex~erimentaçãll 

umasu~ervisãllcomOpOlência de aprender 

Como seria possível pensar um outro tipo dc 

supervisão para longc daquilo quc de certo modo já 

estaria delimitado pela estrutura da formação? 

Colocando diferentemente a questão,como operar 

desmanchamentos naquilo que de natural estaria 

previsto na relação supervisor-estagiário e seus 

universos de referência. 

Do ponto de vista afirmado aqui, toma-se 

necessário tecer uma oUlra rede de sentidos para, 

quem sabe, instaurar uma outra ordem de valores na 

formação, ordem deliberadamente contrária ao 

conjunto de práticas hegemônicas e mais próxima dc 

uma aposta na experimentação. Isso implica, 

necessariamente, uma abertura a um campo de invisi

bilidade. Tal campo refere-se a tudo que: 

-envolve e permeia as coisas, ou as duplica. ou 
quelhesdáespessufll , ou leveza. OIJ peso, ou 
as toma relevantes, miraCIJlosas.lanlásticas. 
i~ditas. mágicas. brutas. inertes ___ $im uma 
camada intensiva. que tem a ~8r com as 
imagens mas nlloderiva delas, Que tem a ver 
com a linguagem mas nllo der iva dela " 
{Pelbart.t993. p. 53) 

interpretar o pensamento dc Dclcuze, uma supervisão 

entendida como um campo aberto à invisibilidade 

comporta umapolencialidade inventiva e possibilita 

criar em seus agentes focos inusitados de forças, 

configurando,portanto,subjetivaçõt:sdistintasdaquelas 

preconizadas pelas máquinas da formação. Acessar 

este campo de invisibilidade só é possivel quando, ao 

se abster de certezlSedasintcrpretações sobrercalidades 

homogeneizadas, se oponuniza a abertura para os 

estranhamentosvividospelocstagiárioesevalorizam 

os estremecimentos operados pelo grupo, quando 

outras e inusitadas prevalências são assinaladas. 

Logo, uma supervisão que se afeta pelos 

desarranjos e rearranjos operados nos combates 

cotidianos e que fomenta elementos heterogêneos na 

sua composição desconstrói práticas que configuram 

nódulos de previsibilidade que insistem neste campo. 

Trata-se de um tipo de enconlro (Deleuze, 1970) que 

acata o imponderável, que se interessa por movi

mentos díspares e afetos não visitados, contagiando e 

arrastando estagiários e supervisores dos lugares 

comuns, dos sentidos reconhecidos e das açõcs 

autorizadas 

Pode-se mesmo dizer que uma supervisão 

pensada a partir desse campo de invisibilidade 

acolhe: 



·as virttJalidades que estao presentes num 
estado de oferecimento, à espera de engan
ehes,atualizaçOes,proliferaçOes,deorldecada 
um, irldivlduo ou parte de um individuo em 
conexaocompartedeumoutroextraieconstr6i 
sua terra natal. por mais imaterial que ela seja. 
a partir da qual certos processos de subieli
vaçao podem desdobrar-se e ganhar consis
tência: (Pelbart,I993, p. 53). 

Assim seria: supervisão, um encontro onde se 

desdobram efeitos para todos os seus agentes. enten

dendo esses efeitos como rearranjos operados nessa 

ordem do invisível e que perpassam os diferentes 

processos de subjetivação. 

A aposta que se faz neste caso é que uma 

potência de aprender invada a "fonnação\condu

são", desalojando a Superviyão disciplinar para dar 

lugar à supervisão-invenção. Aqui. a noção depotên

cia remete a uma formulação que visa umpader ima

nente de efetuação de todo e qualquer tipo existente. 

Como esclarece Espinosa (1979), todo homem 

possui sua própria potência para produzir e para 

compreender aquilo que produz. Pode-se então dizer 

que pOTência é ato. é produção, é um possivel que 

tanto pode ser aumentada quanto diminuída, mediante 

os tipos de encontro que o corpo faz. Por esse enten

dimento, () que se afirma no cxercicio desse fazer é 

uma supervisão-invenção como um outro tipo de 

encontro. que se opera no corpo mesmo da Supervi

são. Dessa forma, tal encontro não se constitui em 

um lugar dado de antemão. nem se concretiza 

orientado para uma finalidade. Desse outro modo, 

uma supervisão-invenção se interessa mais em 

deslocar estratos, identificações e reconhecimentos 

que insistem se efetuar, quando fluxos endurecidos e 

hierarquizados se assanham em sua reprodução. 

Forjar essa tarefa implica uma abertura para 

que devenires. ''trans-fonnações"", liberem novos 

sentidos na "formação" do Psicólogo. Importa 

ressaltar que ua imagem chissica da Filosofia e da 

Psicologia, a idéia de devenir aparece relacionada ao 

universo da representação, como uma transfonnação 

de 11m ser em I/m aI/Iro ser. Uma espécie de cadeia 

que tem início e cam inha para um tím, uma 

"conclusão". O que interessa aqui, tomando como 

base a filosofia de Deleuze, é poder pensar devenires 

como processos inacabados - processllalidades. 

produção inesgotável de difercnças, uma compo

siÇão de multiplicidades. um tornar-se: truns -

formar-se. 

Desse ponto de vista, é possivel forjar sensi

bilidades inventivl1$ produzidas em um campo de 

experimentação, incluindo ai o campo da supervi

.~ão-invenção - agora entendida como potência de 

aprender. Aprender a ouvir, a esperar, aolhar, a olhar 

novamente. a se inquietar, aconfundir, a embaralhar, 

a estranhar, a contagiar ... Trata-se de um aprender 

processual. onde nada fica de fora quando se está 

afetado pela heterogeneidade das forças. Um apren

der-invenção. já que este encontro implica uma 

anulitica e uma inventividade que dela se libera, 

atual izando, necessariamente. um outro tipo de 

sensibilidade. 

Na medida em que essa potência intensiva é 

liberada, supervisores e estagiários afirmam essa 

outra lógica que os lança a um OUlro modo de tecer o 

cotidiano. Mundos outros de uma outra formação, só 

possivel de ser apropriada. por aqueles que acolhem e 

extraem encantamentos em suas práticas. Nesse 

caso, como diz o poeta: "mistério sempre há de pimar 
poraí..,'.3. 
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