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RESUMO

Iniciou-se esse trabalho a partir da experiência profissional do pesquisador 

como professora universitária no curso de Psicologia e que acompanha há vários 

anos estagiários no inicio  da prática clinica,  trazendo à luz a possibilidade de 

refletirmos sobre o ritual de passagem dos primeiros atendimentos clínicos, e que 

abraça  ser  psicólogo  com  profissão.  O  trabalho  consiste  em  evidenciar  o 

significado dessa experiência de estagiários iniciantes em atendimentos clínicos.

O  método  teve  a  perspectiva  fenomenológica,  visando  destacar  os 

sentimentos  relacionados  ao  inicio  da  prática  clínica  como  participante  do 

contexto  histórico-político-social  em  que  vive.  Destacando  o  processo  de 

formação contínua do estagiário no discurso de suas percepções desta vivência. 

Foram entrevistados quatro estagiários-terapeutas de um Centro de Psicologia 

Aplicada  de  uma  universidade  particular  da  cidade  de  São  Paulo,  que 

freqüentavam o 4º e o 5º ano do curso de Psicologia, atendendo pela primeira vez 

os usuários do Serviço - Escola.

O estudo focaliza a complexidade dos recursos utilizados pelos estagiários 

para vivenciar o ritual de passagem e a importância do refletir sobre essa entrada 

na profissão. A importância no pensar o psicólogo e a formação como agentes 

compromissados  com a  realidade  social.  No  plano  individual  pôde-se  notar  a 

influência  de  modelos  dos  supervisores  e  professores  como  respaldo  para 

enfrentar esse momento.  
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ABSTRACT

The  present  work  has  originated  from  the  researcher  professional 

experience  as  an  university  professor  of  the  Psychology  Graduation  Course, 

supervising the beginning of clinic practice probationary period for many years. It 

casts light in the possibility to reflect about the passage ritual of the first clinical 

consultations,  that  embraces the psychologist  profession.  The work consists  of 

addressing  the  meaning  of  this  experience  on  clinical  consultation  beginner 

trainees.

The  method  has  a  phenomenological  approach,  aiming  to  address  the 

feelings related to the clinical practice beginning. The trainee has been considered 

as an actor of a historic-socio-political context in which he/she lives, stressing the 

process  of  their  continuous  formation  present  on  their  experience  perceptions 

discourse.  Four  trainee-therapists  from a  private  university  Applied  Psychology 

Center in the City of Sao Paulo have been interviewed. They were on the 4th and 

5th year of the Psychology Graduation Course, taking care of the Service School 

users for the first time.

The study has focused the complexity of the trainees strategies to deeply 

live  the  passage ritual  and  its  importance  for  the  profession  beginning.  In  the 

individual plan, it  has been noticed the influence of supervisors and professors 

models as an endorsement to face this moment. Finally, it has concluded that is 

important to think the psychologist on his/her formation as compromised agents 

with the social reality.
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CORAÇÃO DE ESTUDANTE

Quero falar de uma coisa
adivinha onde ela anda? 
deve estar dentro do peito
ou caminha pelo ar
pode estar aqui do lado
bem mais perto que pensamos 
a folha da juventude
é o nome certo desse amor

Já podaram seus momentos
desviaram seu destino
seu sorriso de menino
quantas vezes se escondeu 
mas renova-se a esperança
nova aurora a cada dia 
e há que se cuidar do broto
pra que a vida nos dê flor e fruto 

Coração de estudante
há que se cuidar da vida
há que se cuidar do mundo
tomar conta da amizade
alegria e muito sonho
espelhados no caminho
verdes, planta e sentimento
folhas, coração, juventude e fé.

(Wagner Tiso e Milton Nascimento)

A INICIAÇÃO

Ao despontar a lua, já quase de madrugada, os homens se 
reuniram e o cacique da aldeia assim se expressou:

___Bravos guerreiros, a lua está alta no céu. Isso é um bom 
presságio. É hora de novos guerreiros saírem para a 

floresta e enfrentarem a sobrevivência sozinha para provar 
que são dignos de pertencer a esta nação. Encontrarão 

muitos perigos e armadilhas feitas pela mãe Natureza a fim 
de testar a capacidade de resistência deles. Lembrem-se, 

no entanto, que a natureza é nossa irmã e não nossa 
inimiga. Caberá a vocês apelar a ela a forma correta, e ela 
não lhes deixará sem resposta. Vão com o Grande Espírito 

que anima nossa luta, vão com coragem e que Deus os 
acompanhe. Após as palavras do cacique pairou um 

silencio ensurdecedor sobre minha aldeia e os jovens 
iniciados perceberam que era o momento de partir. Todos 
entraram na mata sem sequer olhar para trás a fim de não 

ver os olhos das mães lacrimejando de felicidade. 
(Daniel Mundukuru, 1996)
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APRESENTAÇÃO

Esta apresentação tem como objetivo descrever brevemente a trajetória 

que  proporcionou  realizar  esta  dissertação  na  pós-graduação  em  Psicologia 

Clínica.

Como psicóloga formada na década de 80 o trajeto percorrido no decorrer 

destes  vinte  anos possibilitou  que meu amadurecimento  buscasse sentido  em 

dois contextos específicos da realidade profissional da Psicologia: o clínico e o 

educacional.

 Durante  o  curso  de  graduação  tive  um  interesse  de  compreender  e 

aprofundar  meus  conhecimentos  sobre  a  psicanálise  o  que  me levou  a  fazer 

análise pessoal com uma analista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São 

Paulo, assim como participar de grupos de estudos sobre essa nova e intrigante 

teoria com a qual estava entrando em contato. Nesse período minha vivência era 

totalmente  voltada  para  o  contexto  psicanalítico:  professores,  supervisores, 

analista, grupo de estudo e especialização; nesse sentido, meu mundo acadêmico 

tinha  como  referência  um  modelo  clássico  e  considerado  por  alguns  como 

ortodoxo. 

Um  bom  grau  de  reconhecimento  e  credibilidade,  nesse  processo 

formativo,  ao  título  de  psicanalista  ou  “o modelo  politicamente  correto  para  a 

época”,  era  primeiramente  ser  analisado  por  um analista  membro  de  alguma 
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instituição como a SBPSP, que fosse membro componente da ABP – Associação 

Brasileira de Psicanálise,  e/ou da FEPAL –  Federação Psicanalítica da América 

Latina e  principalmente  reconhecida  pela   IPA  –  Associação  Psicanalítica 

Internacional.  A IPA, que agrega profissionais de 33 países, fundada durante o 

Congresso de Nuremberg, em março de 1910 por Freud, é o principal organismo 

credenciado  e  regulador  da  Psicanálise  no  mundo.  Seu  objetivo  é  garantir  a 

vigência  e o desenvolvimento  permanente  da Psicanálise  como ciência,  como 

tratamento e como profissão. 

Inicialmente  tinha  como  interesse  buscar  essa  formação  tornando-me 

membro  da  SBPSP;  entretanto,  após  alguns  anos  de  análise  três  vezes  por 

semana, mudei o rumo de minha escolha e esse percurso tornou-se distante de 

minhas pretensões. Um dos exemplos desta ênfase na ortodoxia era o processo 

analítico ter como uma regra máxima o uso do divã e a quantidade de vezes por 

semana que freqüentava o consultório, estabelecido como padrão de três a quatro 

sessões, ingressar na sociedade e fazer análise com um analista didata. 

Na mesma época comecei a trabalhar numa escola infantil localizada na 

Vila Madalena, com uma estrutura educacional divergente da considerada escola 

tradicional. Deparei-me com uma visão sobre educação infantil toda diferenciada, 

à moda da Vila Madalena, com rupturas aos padrões educacionais das escolas 

nas  quais  até  então  tinha  vivido.  A  contribuição  de  Piaget  tomava  força  no 

universo  pedagógico  e  transformações  na  prática  e  no  dia-a-dia  das  escolas 

estavam acontecendo. 

http://www.abp.org.br/
http://www.abp.org.br/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.fepal.org/
http://www.fepal.org/
http://www.fepal.org/
http://www.fepal.org/
http://www.fepal.org/
http://www.fepal.org/
http://www.abp.org.br/
http://www.abp.org.br/
http://www.abp.org.br/
http://www.abp.org.br/
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Nesse contexto pedagógico, a escola infantil em que começava minha vida 

como professora tinha como referencial metodológico os princípios construtivistas, 

o que significa acreditar que a criança constrói seus conhecimentos a partir da 

interação com o meio em que vive. A ação docente e a sala de aula procuravam 

proporcionar  às crianças  experiências  diversas,  sobre  conteúdos  significativos, 

mas  previamente  estabelecidos,  acreditando,  assim,  na  efetivação  da 

aprendizagem. 

Nas reuniões pedagógicas, discutíamos constantemente a postura crítica e 

reflexiva em relação ao desenvolvimento humano e psicológico do aluno.  A sala 

de  aula  usada  como  um  espaço  criativo  que  facilita  o  emergir  do  gesto 

espontâneo e  do  potencial  criativo.  A proposta  educacional  tinha um perfil  na 

ênfase da escola moderna e inovadora, o recurso teórico e didático-pedagógico 

encontrado  nos  autores  construtivistas  agregado  aos  recursos  filosóficos  do 

pensar  humanista  e  somado aos  princípios  winnicottianos  do  amadurecimento 

psicológico delineava um estilo próprio, e definido por alguns como experimental.

Mergulhada  nas  descobertas  dessa  nova  etapa  como  professora  e 

verificando na prática as teorias do desenvolvimento, durante um planejamento 

escolar desse meu primeiro trabalho na educação, no ano letivo de 1982, foi que 

entrei em contato com a leitura de Winnicott e o despertar por uma orientação 

teórica  no  raciocínio  clínico.  Observa-se  que  esse  autor,  um  pediatra  e 

psicanalista inglês, não fazia parte dos autores incluídos nas grades curriculares 

do  curso  de  graduação  de  Psicologia  da  década  de  80.  Seus  textos  e  as 

discussões foram fundamentais não só para a compreensão do desenvolvimento 
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humano, como para o papel de educadora no universo pedagógico e futuramente 

como psicóloga clínica.  No decorrer  destas  leituras  de textos  de Winnicott  fui 

integrando meus conhecimentos até então adquiridos sobre a psicanálise e todo o 

contexto  educacional,  principalmente  pelo  ponto  fundamental  da  contribuição 

teórica  deste  psicanalista  em  relação  ao  processo  maturacional,  ao  meio 

ambiente  e  à  cultura.  Comecei  a  entender  o  ser  humano  além  das  relações 

objetais e seus determinantes internos da vida psíquica, podendo olhar, perceber 

e  constatar  que  existem  fatores  constitutivos  em  nosso  desenvolvimento  que 

demandam do encontro com o outro, do meio externo e da cultura.

Logo que me formei  em 1985 procurei  um curso de especialização em 

psicanálise no Instituto Sedes Sapientiae, dando continuidade a minha vivência 

no mundo da psicanálise, como já enunciado nos parágrafos anteriores; portanto, 

não  optei  por  uma  formação  das  mais  procuradas  na  época  dentro  do  ser 

psicanalista. Tinha a intenção de desenvolver a prática clínica com o respaldo de 

supervisão  e  de  teoria  psicanalítica.  Procurei  o  curso  intitulado  Psicoterapia 

Psicodinâmica  com  base  Psicanalítica  –  Adulto.  Encontrei  exatamente  o  que 

buscava como professora na escola infantil: vivia, observava, refletia e conduzia o 

universo do desenvolvimento humano em várias teorias da Psicologia, e como 

psicóloga  clínica:  na  especialização  aprofundava  minha  leitura  em  autores 

clássicos da psicanálise, atendia pacientes nesse mesmo enfoque e dava inicio à 

formação como psicoterapeuta. 

Um fator importante que encontrei nessa especialização está respaldado 

nas características da própria instituição, primeiro a própria trajetória da instituição 



15

no cenário  sócio – cultural  -  educacional  e político  do país;  e segundo que a 

prestação de serviço oferecido tem um caráter filantrópico e social. Nesse período 

em que cursei  tive o privilégio  de conhecer  a  Madre  Cristina,  uma das irmãs 

responsáveis pela obra social da instituição, o que completou minhas expectativas 

no  âmbito  do  processo  formativo  integrando  várias  inquietações  de  ordem 

pessoal, profissional e religiosa. Aprofundar meus conhecimentos na psicanálise 

como psicóloga clínica, treinar e exercitar a prática num local em que uma madre 

tinha um papel  tão importante para a população que freqüentava a instituição 

ampliou minha visão de mundo. Dimensionei o significado do termo função social 

do  psicólogo  e  acrescentei  princípios  ao  fazer  do  atendimento  clínico.  O  ser 

psicóloga  clínica  e  psicoterapeuta  de  base  psicanalítica  abarca  uma  ação 

profissional  mais  abrangente  e  com  efeitos  e  contribuições  voltados  para  as 

necessidades da realidade social. 

   

No início de 1990, surgiu um convite para dar aulas no ensino superior, 

exatamente  na  década  em que  o  MEC propunha  mudanças  em relação  aos 

requisitos do currículo dos professores universitários. Apesar de ter um título de 

especialista  isto  não  bastava,  ficava  clara  a  cobrança  de  títulos  no  meio 

acadêmico e simultaneamente vivia intensamente uma inquietação em relação às 

atividades profissionais como professora universitária. Enfrentar uma sala de aula 

no 3º grau mobilizou muito o interesse em compreender as situações novas com 

as quais vinha me deparando nesse nível do processo formativo. O desafio de 

sair do núcleo da educação infantil e médio e passar para dentro da sala de aula 

no ensino superior  levou-me em 1992 para o mestrado em Educação que se 

iniciava numa instituição particular e que não era recomendado pela CAPES. 
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Como educadora  e  psicóloga  as  situações  vividas  como  professora  no 

ensino superior despertaram meu interesse e minha curiosidade por este tema e, 

na  sistematização  da  dissertação,  proporcionaram descobertas  que ampliaram 

conteúdos de uma reminiscência pessoal a um título de mestre. O ato de educar e 

o refletir sobre esta ação levantaram questões relacionadas à carreira do docente, 

nos  aspectos  de  formação  e  treinamento.  Direcionei  meu  estudo  para  a 

experiência  que  estava  vivendo  o  que  resultou  na  dissertação:  “Entre  bocas 

ferozes e olhos que brilham: a iniciação do docente no 3º grau”. 

Produção  de  textos,  capítulos  e  organização  de  livros  fazem  parte  da 

trajetória. Minha primeira publicação ocorreu logo após a defesa do mestrado em 

1996 no livro: Educação sem Fronteiras: em discussão o ensino superior, editado 

pela Pioneira, com o capitulo  O “ser” professor iniciante no 3º grau, organizado 

pela Drª Ana Gracinda Queluz, minha orientadora do mestrado em Educação pela 

UNIP. 

A segunda e a terceira publicação ocorreram como resultado de um grupo 

de estudos iniciado em 1995. O objetivo do grupo é refletir sobre experiências na 

prática clínica na atualidade e estudar sobre o pensamento de Donald Winnicott e 

de outros autores da psicanálise. Além das discussões, uma série de produções 

de textos tem ocorrido o que acabou criando o espaço de organizar junto com 

Outeiral e Hisada duas publicações; Winnicott: Seminários Paulistas, editada em 

2001  pela  Casa  do  Psicólogo  e  a  segunda  Winnicott:  Seminários  Brasileiros,  

editada em 2005 pela Revinter. Em cada uma delas tenho um capítulo: em 2001, 

Reflexões sobre o Brincar  e, em 2005,  O Viver Criativo e o Processo Clínico – 
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Contribuições dos Personagens Atuais da Magia. A quarta publicação nasceu da 

experiência como coordenadora de uma Clínica – Escola do curso de Psicologia – 

Campus Tatuapé/ UNIP na cidade de São Paulo. 

Em  1999  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  lançou  o  “Suicide 

Prevent”  (SUPRE),  um  programa  que  objetiva  a  mobilização  mundial  para  a 

prevenção do suicídio.  Atendendo a essa iniciativa,  no início de 2003,  a Área 

Temática  de  Saúde  Mental,  Álcool  e  Drogas  –  Coordenadoria  de 

Desenvolvimento da Gestão Descentralizada (COGest), Secretaria Municipal da 

Saúde  (SMS)  de  São  Paulo  lançou  o  PLANO  DE  PREVENÇÃO  AO 

COMPORTAMENTO SUICIDA e procurou o CRP/SP que, por sua vez, convidou 

todos  os  representantes  das  clínicas-escola  das  Faculdades  de  Psicologia  do 

Município de São Paulo. De todos os representantes convidados somente seis 

tornaram-se assíduos e participantes nas reuniões mensais para desenvolver em 

parceria uma estratégia de ação que envolvesse uma ampla rede de recursos e 

serviços integrados.  Como representante  das Clínicas -  Escola da UNIP pude 

compartilhar  minha  experiência  nesse  cargo  com  mais  cinco  psicólogas 

representantes  institucionais  dos  serviços-escola  e  dividir  as  preocupações  e 

dúvidas dos desdobramentos desse atendimento clínico.

Em decorrência desse trabalho, apresentamos em agosto de 2004, no 12º 

Encontro de Clínicas-Escola de Psicologia do Estado de São Paulo: Trajetórias e 

Paradigma, o percurso feito até então sobre as reuniões mensais no CRP/SP e da 

participação nos cursos de capacitação oferecidos pela Prefeitura no âmbito do 

programa  de  Prevenção  ao  Suicídio.  Essa  apresentação  no  12º  encontro 
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transformou-se em 2005 no capítulo  Reflexões e decorrências da Participação 

das Clínicas – Escola no Projeto de Prevenção ao Suicídio da Prefeitura Municipal 

de São Paulo,  no livro:  Formação em Psicologia:  Desafios  da Diversidade na 

Pesquisa e na Prática organizado por Simon, Melo-Silva & Santos, editado pela 

Vetor.  

 

Hoje, após dezessete anos de vivência como docente no ensino superior, e 

mais  recentemente  como coordenadora  do  Curso  de  Psicologia  e  da  Clinica-

Escola de uma universidade particular,  realizo um trabalho diário  com alunos, 

professores, pacientes e familiares.  No consultório particular são vinte anos de 

experiência em atendimentos clínicos de adultos, adolescentes e crianças. Nesse 

contexto do dia-a-dia, surgem fenômenos constantes sobre o “ser” e o “fazer” do 

psicólogo clínico, porém refletir e construir conhecimento sistemático sobre esses 

processos fica num segundo plano, dentro da rotina tão configurada com tarefas e 

obrigações  como:  provas,  trabalhos,  seminários,  aulas,  questões  de  ordem 

burocráticas e administrativas, ou mesmo da prática clínica, com necessidades 

emergenciais da demanda seja ela do cliente ou dos iniciantes sobre as sessões 

de atendimento e queixas das mais variadas intensidades de conflitos, dores e 

sofrimentos psíquicos.

Passados doze anos da defesa de minha dissertação, a inquietação volta 

a pontuar minha rotina. A trajetória descrita até aqui demonstra o exercício diário 

de  viver,  observar,  supervisionar,  ensinar,  construir  conhecimento  no  campo 

educacional e clínico. Focar esse momento dos primeiros atendimentos clínicos 

significa  refletir  sobre  o  ritual  de  passagem  dos  estagiários  formalizando  a 
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construção de uma dissertação com um olhar  investigativo  e cuidadoso sobre 

aquele que inicia sua prática em atendimentos clínicos. 

Continuo como na minha primeira dissertação centralizando o meu olhar 

para a iniciação, mas anteriormente minha inquietação estava na rotina da sala de 

aula do professor iniciante. Hoje, como professora de psicologia, coordenadora do 

curso,  coordenadora  do  Centro  de  Psicologia  Aplicada  e  supervisora  dos 

atendimentos  clínicos,  compartilho  com  todas  as  turmas  que  vivenciam  essa 

passagem do ser aluno para o ser profissional. O que mais me chama a atenção 

são as mudanças de comportamento nos primeiros atendimentos clínicos, desde 

a expectativa, como a aflição, como a angústia ou a ansiedade, ou nos momentos 

de  descoberta,  das  realizações  enfim todos  os  desdobramentos  que emanam 

dessa experiência. 

Pensando  sobre  a  relevância  em  direcionar  o  olhar  e  a  escuta  para 

iniciantes,  entendo  que  existe  uma  ação  abrangente  com  vistas  a  atingir 

qualidade de formação e qualidade de atendimento. Assim, o foco que a princípio 

é o corpo discente e o inicio da carreira profissional atinge também os usuários 

que muitas vezes não têm mais para onde recorrer e que buscam auxílio desses 

psicólogos/alunos  ou  estagiários/terapeutas.  Nesse  contexto,  enfatizo  a 

importância  de  ampliar  esse  conhecimento  e  tentar  esclarecer  perguntas  que 

permeiam  esse  dia-a-dia  do  processo  de  formação  do  estagiário  e  a  prática 

clínica.   Algumas  delas  são:  Como  podemos  compreender  a  vivência  dos 

estagiários nessa rotina dos primeiros atendimentos clínicos? Qual é o sentido 

atribuído  por  eles  a  essa  experiência  nas  primeiras  entrevistas  clínicas?  Que 
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significado é adquirido nesse momento da iniciação? Quais são os sentimentos 

que brotam nessa etapa da formação?



21

CAPÍTULO I - O CENÁRIO DO ESTAGIÁRIO

1. Clínicas – Escola: Um espaço de Transição

Como assinalei anteriormente, este trabalho desenvolveu-se a partir do 

significado  da  experiência  nos  primeiros  atendimentos  clínicos  realizados  por 

iniciantes do Curso de Psicologia de uma Universidade Particular da Cidade de 

São Paulo,  por  essa razão considero importante apresentar  o espaço no qual 

ocorreram esses primeiros atendimentos. 

A Psicologia tem seu primeiro decreto em 1962 com a lei nº. 4 119, de 

27/08/1962,  que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e,  dentre 

outros, em 1964, o Decreto 53464, em 21/01/64, artigo 7º b, regulamenta a lei 

4119/62,  que  dispõe  sobre  a  profissão  de  psicólogo.  Os  cursos  superiores 

brasileiros de Psicologia autorizados e reconhecidos a partir desses dois decretos 

instalam os serviços – escola cumprindo a exigência legal de servir como espaço 

apropriado para a formação profissionalizante do psicólogo e para a consolidação 

e articulação das competências centrais desenvolvidas no curso.  O Projeto de 

Resolução  que  institui  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  cursos  de 

graduação em Psicologia – artigo 25º - diz: “todo projeto de curso deve prever a 

instalação  de  um  Serviço  de  Psicologia  com  as  funções  de  responder  as 

exigências para a formação do psicólogo, congruente com as competências que o 

curso objetiva desenvolver no aluno e as demandas de serviço psicológico da 

comunidade na qual está inserido”. (Melo-Silva, Santos, Simon, 2005, 5). 
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O nome “Clínica – Escola” ou “Serviços – Escola” atribuído à instalação 

para esse espaço consiste em programas ou órgãos denominados como Serviços 

de Psicologia  Aplicada (SEP),  ou  Centros de Psicologia  Aplicada (CPA) entre 

outros  de  acordo  com  a  especificidade  de  cada  instituição.  Dessa  forma,  a 

organização e o funcionamento dos estagiários poderão variar dependendo dos 

cenários  e  dos  contextos.  No  entanto,  a  Clínica-escola  cumpre, 

fundamentalmente, duas funções: o ensino/pesquisa e prestação de serviço. 

As atividades realizadas nos Centros de Psicologia Aplicada dos Cursos 

de  Graduação  em Psicologia  da  referida  universidade  objetivam a  prática  de 

estágio  profissional,  a  produção  de  conhecimento  e  a  prestação  de  serviços 

vinculados aos projetos pedagógicos do curso e da instituição. O trabalho ocorre 

por meio da organização e gestão didático-pedagógicas das disciplinas de estágio 

e dos estágios, determinadas por diretrizes de ação compartilhadas por todos os 

participantes  (discentes,  docentes,  coordenadores  e  corpo  administrativo).  O 

objetivo é a formação ética e humanista por meio de uma sólida formação técnico-

científica que possibilite uma compreensão e ação crítica e o desenvolvimento de 

atitudes de solidariedade e respeito à diversidade. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), para os cursos de graduação 

em  Psicologia,  instituídas  pela  Resolução  nº.  8,  de  07  de  maio  de  2004,  e 

publicadas no D.O.U., em 18 de maio de 2004, estabelecem em seus artigos 20º; 

21º; 22º e parágrafos 1º, 2º e 3º; 23º; 24º; 25º, orientações para o planejamento, 

implementação  e  avaliação  dos  estágios  supervisionados,  fundamentadas  em 

princípios e compromissos. Os estágios supervisionados do Curso de Graduação 
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em  Psicologia  baseados  nessas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN) 

atualizam em abrangência e aprofundamento as ênfases curriculares.

 

2. Organização dos Estágios e as atividades práticas das 

disciplinas curriculares. 

O Centro de Psicologia Aplicada CPA – UNIP/Tatuapé, cujas unidades 

estão localizadas na Emílio Mallet, 204 - Tatuapé e, atualmente, na Rua Vitório 

Ramalho, 154 - Parque São Jorge, iniciou as suas atividades em Abril de 2003, 

baseando-se  no  Regulamento  Geral  do  Estágio  do  Curso  de  Graduação  em 

Psicologia da UNIP. Os dados levantados fazem parte desse regulamento geral e 

do caderno de orientação aos estagiários.

Há dois  tipos  de  serviços  oferecidos  pelas  instituições  nos  serviços  – 

escola: 

A. Modalidade direta de prestação de serviços à comunidade, denominados 

muitas  vezes  de  clínicas  psicológicas,  por  serem  oferecidos  dentro  dos 

espaços do serviço - escola da universidade. 

B. Modalidade indireta, na qual os supervisores e estagiários contribuem com 

o  conhecimento  teórico  e  prático  para  a  realização  das  intervenções,  que 

ocorrem através de serviços com programas e ou projetos cuja administração 

independe da universidade.
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Nos Serviços  –  Escola,  CPA/UNIP,  são oferecidos  ambos  os  serviços 

com  modalidade direta  e indireta,  assumindo a responsabilidade pela  atuação 

direta e, ao mesmo tempo, oferecendo estágios em instituições da comunidade. 

Os estágios estão articulados em duas das ênfases das DCN Resolução nº. 8, 

07/05/2004; 

I. Psicologia  Clínica  e  Psicodiagnóstico –  concentração  de  estudos  e 

estágios específicos que integram conhecimentos, competências e habilidades 

relativos à atuação do psicólogo na área clínica em seus diferentes níveis de 

atenção:  promoção,  diagnóstico  e  tratamento  relativos  à  dimensão 

comportamental e subjetiva do indivíduo;

II. Psicologia  e  Relações  Humanas  em  Processos  Institucionais – 

concentração de estudos e estágios específicos que integram conhecimentos, 

competências e habilidades relativos à atuação do psicólogo em processos 

institucionais no âmbito educacional, organizacional, judiciário, comunitário e 

assistencial  (penitenciárias,  asilos,  creches,  hospitais)  relativos  à  dimensão 

das relações humanas. 

Nos estágios básicos as atividades práticas são dedicadas à elaboração 

de  relatórios  parcial  e  final,  visitas  domiciliares,  visitas  à  escola,  correção  e 

análise  de  testes  psicológicos,  reuniões  com  outros  profissionais,  pesquisa 

bibliográfica, leituras de textos teóricos e técnicos que sirvam à compreensão dos 

atendimentos  e  à  reflexão  das  experiências  proporcionadas  pela  prática. 

Referem-se às disciplinas curriculares de:
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Psicodiagnóstico  Compreensivo —  obrigatória  a  todos  os  alunos  que 

estão no 4º ano primeiro semestre,  para a realização de atendimentos em 

grupo à população de crianças e suas famílias, com a presença do supervisor 

durante a atividade, e para a supervisão propriamente dita.

Psicodiagnóstico Interventivo — obrigatória a todos os alunos que estão 

no 4º ano segundo semestre, para a realização de atendimentos individuais 

e/ou em grupo a crianças e suas famílias, seguida da supervisão imediata dos 

atendimentos.

 

Para os alunos que estão nos três últimos semestres são obrigatórios os 

estágios específicos com atividades para três estágios optativos, dedicadas ao 

atendimento do cliente. As atividades práticas direcionam para o levantamento e 

discriminação  das  demandas  com  o  respectivo  planejamento  de  intervenções 

individuais,  institucionais,  organizacionais  e comunitárias,  intervenções clínicas, 

elaboração de relatórios parcial e final, visitas domiciliares, visitas a instituições, 

reuniões  com  outros  profissionais,  pesquisa  bibliográfica,  leituras  de  textos 

teóricos  e  técnicos  etc.,  voltados  para  a  compreensão  dos  atendimentos  e  a 

reflexão das experiências proporcionadas pela prática. 

Esses estágios referem-se às disciplinas curriculares de:

Intervenções  Clínicas  Breves -  Atendimentos  Clínicos  a  Adultos; 

Atendimentos  Clínicos  a  Adolescentes;  Atendimentos  Clínicos  a  Crianças; 

Atendimentos Clínicos a Famílias e Casais.
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 Práticas  Psicológicas -  Plantão  Psicológico;  Orientações  Teóricas  - 

técnicas  do  Acompanhamento  Terapêutico;  Orientações  Teóricas  - 

técnicas em Psicologia Jurídica;  Grupos,  Instituições e Comunidades: 

Diagnóstico e Planejamento Psicossocial.

 Estratégias de Intervenção Psicológica - Diagnóstico e Planejamento 

em  Instituição  Escolar;  Atendimento  Psicológico  em  Instituição  de 

Saúde;  Diagnóstico  e  Planejamento  em  Organizações;  Oficina  de 

Criatividade.

 Psicoterapias -  Psicoterapia  de  Adultos;  Psicoterapia  de  Adolescentes; 

Psicoterapia de Crianças; Psicoterapia de Famílias e Casais.

 Práticas Psicológicas em Contextos Específicos - Plantão Psicológico; 

Acompanhamento Terapêutico; Práticas em Psicologia Jurídica; Grupos e 

Comunidades: Intervenção Psicossocial.

 Estratégias  Específicas  de  Intervenção  Psicológica -  Intervenção 

Psicológica em Instituição Escolar; Atendimento Psicológico em Instituição 

Hospitalar; Intervenção Psicológica em Organizações; Intervenções Psico - 

educativas.

O atendimento ao usuário é gratuito e, para além da exigência legal, os 

serviços do CPA - UNIP/Tatuapé operacionalizam as atividades considerando a 
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diversidade de campo de atuação e a comunidade local, portanto, cada estágio 

consiste em uma situação sine quanon de aprendizagem e de desenvolvimento 

das competências especializadas e adequadas a esse contexto e população que 

freqüentam este serviço - escola. 
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CAPÍTULO II - INICIAÇÃO PROFISSIONAL 

1. Um ritual de passagem ou um rito preliminar?

A  preocupação  com  a  iniciação  profissional  na  atividade  clínica  e  os 

processos desta formação acadêmica dos iniciantes, em seus primeiros “vôos”, 

aparece com destaque em discursos de profissionais da área da saúde. Outra 

preocupação  apontada  trata-se  da  interferência  que  este  processo  pode 

desencadear nos clientes ou na população que utiliza este serviço,  lembrando 

que é um espaço também para ensino e aprendizagem, geralmente designados 

como hospital – escola ou clínica – escola.

 No caso da Fonoaudiologia, Enfermagem, Medicina ou Psicologia, quando 

o  estagiário  começa  a  atuar  na  área,  existem  professores  que  o  orientam, 

ensinam  e  supervisionam  os  primeiros  passos.  A  expressão  RITUAL  DE 

PASSAGEM vem  sendo  utilizada  com  freqüência  na  vivência  compartilhada 

dessa experiência demonstrando existir um rito1 de transição, de transformação 

ou até mesmo momentos de mutação. Podemos dizer que a vida acadêmica é um 

passar sucessivo de situações determinadas pela teoria e pela praxis estruturado 

pelo projeto curricular de cada curso. As marcações ocorrem e registram esse 

processo formativo, o focar essa passagem do ser estagiário em atendimentos 

clínicos possibilita marcar e reconhecer elaborando melhor esse momento.

1 Ritos; conjuntos de atos e práticas que se realizam sempre da mesma forma e em ocasiões determinadas. O 
comportamento ritual, entretanto, está longe de ser uma conduta vazia e mecânica; ele carrega uma crença 
forte na eficácia da ação simbólica. Junqueira (1985)
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Quando aprofundei  meus estudos no campo da Educação e me voltei 

para a formação de professores (Gabriades,1995),  a diretriz teórica estava em 

autores  como  Cunha  (1991),  Fazenda  (1991),  Godoy  (1988,1992,1993), 

Huberman (1992), Luckesi (1987), Lüdke (1992), Masetto (1992), Moita (1992), 

Nóvoa (1992) e Perrenoud (1993), entre outros autores do contexto educacional, 

vários deles estudam questões constitutivas da identidade do docente, sempre 

apontando para a importância do processo formativo do docente e de sua ação na 

sala de aula, demonstrando que esta identidade se forma em três dimensões: 

pessoal, social e profissional. 

O objetivo geral  da maior  parte dos estudos levantados é compreender 

melhor a função do espaço clínico oferecido pela clinica-escola a fim de ampliar 

as condições de ensino aos alunos. Algumas releituras levaram-me aos estudos 

de Huberman (1994) que, com objetivo de compreender o percurso do professor 

na  sua  atuação  profissional,  identifica  “ciclos”  na  vida  profissional  com  cinco 

momentos:  a  entrada,  a  estabilização,  a  diversificação,  a  serenidade,  e  o 

desinvestimento.  Em consonância  com esse  autor,  realço  que  a  entrada  dos 

alunos no estágio é um marco inicial e é um fator determinante que desencadeará 

outras ações importantes.  Perrenoud (1993) e Moita (1993),  dentro da mesma 

perspectiva de trabalho, mostram que no plano de evolução profissional o inicio 

do  processo  registra  fatores favoráveis  ao  sucesso/fracasso  e à competência, 

acentuando que é importante direcionar o formando desde o início a uma relação 

curiosa, estimulando o hábito de observar, questionar e imitar inteligentemente o 

professor em um processo clínico de desenvolvimento pessoal e de autodomínio 

no exercício da profissão. 
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Na formação do Psicólogo, autores brasileiros como Batista (1997), Bock 

(1999),  Ciampa (1987),  Figueiredo (1995),  Justo (1997)  e outros desenvolvem 

estudos  sobre  a  identidade  do  psicólogo  e  discutem  de  diversas  maneiras  a 

profissão e a Psicologia relacionando a identidade profissional, pessoal e coletiva. 

A  correlação  estabelecida  na  compreensão  do  fenômeno  de  formação  da 

identidade profissional do psicólogo ou do professor enfatiza a intersecção entre o 

indivíduo e a sociedade.  Partindo de concepções e pressupostos divergentes ou 

convergentes  as  reflexões  apontam  sempre  para  uma  dinâmica  intensa  e 

extensa, em um processo longo e nunca inteiramente terminado que está inserido 

dentro do contexto sócio-histórico.

Na  área  da  orientação  vocacional  dentro  do  contexto  da  Psicologia, 

Clínica,  Silva  e  Soares  (2001)  desenvolveram  um  estudo  sobre  a  orientação 

profissional  como  RITO  PRELIMINAR  DE  PASSAGEM, salientando  a  sua 

importância clínica. As reflexões desses autores colaboraram com este trabalho 

na  ampliação  da discussão  sobre  os  momentos  de  transição  no  processo  de 

formação.  Com o objetivo de contribuir para a formação de futuros orientadores 

profissionais  esses  autores  demonstraram,  por  intermédio  da  experiência  de 

atendimento feito pelo LIOP (Laboratório de Informação e Orientação Profissional) 

da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina),  a importância de oferecer 

apoio ao adolescente ou ao jovem que vive uma “pseudo – iniciação” na época do 

vestibular.  Conceituando  a  palavra  profissão  e  caracterizando  a  fase  da 

adolescência no contexto cultural indicam elementos construtivos nos processos 

de desenvolvimento humano e a relação indivíduo com a sociedade. Podemos 

relacionar esses fenômenos com os rituais de passagem, que variam nas suas 
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formas de manifestações, mas que ocorrem sempre, sendo apenas, em algumas 

sociedades,  realizados  de  forma  bem  marcada  (2001,  p.117).  Em  algumas 

culturas como a indígena, as religiosas e outras, os ritos de passagem são bem 

marcados por solenidade e formalidade e representam o passar, o transpor um 

estado para outro.   

 Independente de tempo e lugar todas as culturas identificam formas de 

manifestações desses ritos. Na nossa sociedade é quase imperceptível o marco 

que  identifica  os  rituais  de  iniciação  o  que  muitas  vezes  desencadeia 

desorganizações  da subjetividade de seus integrantes.  Esse fenômeno muitas 

vezes fica camuflado numa maneira sutil de transpor uma barreira social. 

 Os  autores  mencionados  acima  preferem  optar  pelo  termo  RITO 

PRELIMINAR, justificando o uso do termo pela importância clínica do trabalho de 

O.P., já que ele tem a função de um ritual preliminar, porque auxilia o jovem no 

desligamento do mundo infantil,  por meio do trabalho e do conhecimento de si 

mesmo. Nesta fase do desenvolvimento do mundo da adolescência para o mundo 

adulto,  quando  se  define  a  escolha  profissional,  o  vestibular  não  é 

necessariamente um ritual de passagem, mas é na maior parte das vezes uma 

barreira  social  que  foi  ritualizada.   A  entrada  na  universidade  ou  a  escolha 

profissional, como é vivida nos dias de hoje, assume um marco sutil de pseudo-

ritual, essas manifestações ocorrem de forma desenergizada psiquicamente.  

O  serviço  prestado  no  LIOP  contribuiu  com  a  reenergização  e 

incorporação  de  forças  conscientizando  o  indivíduo  e  proporcionando  uma 
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elaboração de seu próprio RITO DE PASSAGEM para que o jovem transpusesse 

essa fase em seu processo de amadurecimento. Os pesquisadores mencionados 

enquadram o trabalho de O.P. num contexto da psicoprofilaxia, pois este não se 

restringe  apenas  ao  fenômeno da  escolha  profissional,  mas está  baseado  no 

objetivo principal da psicologia clínica que é o estabelecimento do equilíbrio do 

indivíduo promovendo saúde física, mental e espiritual. Desse modo, a Psicologia 

Clínica assinala espaços para a elaboração e transcendência de conflitos, visando 

ao crescimento pessoal em um trabalho preventivo de psicoprofilaxia, buscando o 

bem-estar geral do indivíduo. 

A participação no evento ocorrido em agosto de 2004,  12º Encontro de 

Clínicas - Escola de Psicologia do Estado de São Paulo: Trajetórias e Paradigma; 

proporcionou-me uma visão e conhecimento mais amplo sobre o Serviço-Escola. 

Compartilhar com outros coordenadores, professores e supervisores, psicólogos e 

alunos/estagiários  a  rotina  efervescente  de  dúvidas  e  descobertas  da  vida 

acadêmica  e  profissional,  proporcionou  uma reflexão  mais  direcionada  para  o 

papel do psicólogo clínico e para o espaço onde ocorre a aprendizagem, em suas 

vertentes clínicas e de formação.  Deparei-me com a ambivalência das riquezas e 

dos  riscos  que  derivam  da  experiência  dos  estagiários  e  dos  supervisores 

inseridos no contexto desta etapa do processo formativo.  

 Revendo  essa  experiência  tendo  em  vista alguns  textos  dos  livros 

resultantes do décimo segundo encontro de clinica – escola encontro eco nas 

palavras dos organizadores dos livros Melo-Silva, Santos e Simon (2005) sobre o 

ritual de passagem do psicólogo:
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Para  muitos  estudantes,  em  diferentes  cursos,  a 

realização  de  atividades  de  estágio  é  percebida 

com  um  ritual  de  passagem proporcionando  a 

transição do papel  de estudante  para  o papel  de 

psicólogo,  da  dependência  do  outro  para  a 

independência  na  qual  testa  seu  próprio  saber  e 

constrói  seu  estilo  de  ser  psicólogo.  Assim,  o 

psicólogo  -  estagiário  experimenta  o  exercício  da 

identidade profissional em construção atuando em 

estágios oferecidos pelos serviços psicológicos em 

uma situação real de intervenção.   (p.8)

Esses encontros  de Clínicas – Escola,  que iniciaram desde meados de 

1990, têm proporcionado análises e reflexões a respeito do papel do psicólogo e 

da  formação,  enfocando  desde  aspectos  históricos  de  currículo  até  a  própria 

organização e funcionamento dos Serviços.

 No contato com estudos sobre estagiários terapeutas e com as produções 

sobre o funcionamento e organização de Clínicas – Escola, a temática do iniciante 

repercutiu  mais  intensamente  como  objeto  de  estudo  quando  assumi  a 

responsabilidade técnica do CPA – Tatuapé (Centro de Psicologia Aplicada do 

curso de Psicologia da Universidade Paulista/UNIP -  Unidade Tatuapé).  Como 

coordenadora, essa responsabilidade técnica estava inserida dentro das funções 

atribuídas  à  rotina  do  trabalho,  como também para  o  supervisor  do  grupo de 

estagiários que é o responsável direto pelo atendimento clínico. 
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Todavia, a preocupação como coordenadora sobre os efeitos da ação e da 

reação  dos  iniciantes  em atendimentos  psicológicos  atinge  um universo  mais 

amplo  em  Agosto  de  2006  quando,  partindo  da  resolução  CFP  18/2000,  o 

Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo – CRP-SP encaminha 

um  requerimento  oficial  solicitando  o  cadastramento  da  Clínica-Escola  e  do 

responsável técnico pelo estabelecimento. Desde então, o CPA – UNIP Tatuapé 

está cadastrado no Conselho e o meu nome como coordenadora responsável 

técnica. Esta solicitação só veio ampliar o sentido deste trabalho que já estava em 

andamento com o objetivo de compreender o significado atribuído pelos iniciantes 

em seus primeiros  atendimentos  clínicos,  não  só  pela  responsabilidade agora 

oficial  em responder  por  todos os atendimentos perante  o CRP, mas também 

como um reforço para a importância do olhar investigativo no momento desses 

primeiros encontros entre estagiário – cliente.

Docentes  que  orientam,  acompanham  ou  supervisionam  o  trabalho  de 

quem se inicia na prática clínica observaram que ocorrem “crises de identidade” 

no início da vivência profissional. Demonstram a importância do prestar atenção e 

estruturar  estratégias de ensino e aprendizagem que considerem questões de 

requisitos pessoais que geram uma identidade2. Este momento de passagem do 

ser  estudante  para  o  ser  profissional  remete  o  olhar  para  a  dinâmica  da 

elaboração  das  vivências  dos  estagiários/  terapeutas  na  dimensão  de  seus 

conteúdos psíquicos, de seus sentimentos, de suas dúvidas e expectativas em 

2 Cada indivíduo encarna  as relações sociais, configurando uma identidade pessoal. Uma história de vida. 
Um  projeto  de  vida.  Uma  vida  que  nem  sempre  é  vivida,  no  emaranhado  das  relações  sociais.  Uma 
identidade concretiza uma política, dá corpo a uma ideologia. No seu conjunto as identidades constituem a 
sociedade, ao mesmo tempo em que são constituídas, por ela. A questão da identidade, assim, deve ser vista 
não  como questão  apenas  científica,  nem meramente  acadêmica:  é  sobretudo  uma  questão  social,  uma 
questão política. Ciampa 2001. 
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relação  a  essa  nova  etapa.  Sob  a  ótica  das  concepções  que  consideram  o 

indivíduo  na  perspectiva  dos  determinantes  internos  da  psique humana, 

contracenando com a realidade externa vivenciada no ambiente no contato com o 

outro, essa relação, ou esse encontro, pode ocasionar um confronto da realidade 

interna versus realidade  externa,  e  resultar  em  conflitos  que  interferem 

negativamente  na  evolução  do  atendimento  ao  cliente,  como também no seu 

papel  de  profissional  prejudicando  a  construção  de  sua  identidade  como 

terapeuta.

No  campo  da  Medicina,  o  professor  Luís  Fernando  Pinto  (1993),  com 

experiência na convivência e orientação de preceptores e residentes nas suas 

dificuldades interpessoais com crises de identidade em serviço de psiquiatria e 

clínica  pediátrica,  sistematiza  a  necessidade  de  critérios  que  comprovem  a 

aptidão  de  candidatos  para  a  responsabilidade de  tal  tarefa.  Na formação  de 

residentes de pediatria, a função profissional e sua relação com a sociedade são 

temas importantes a serem analisados. É nessa perspectiva que o autor explora 

seu  artigo  de  reflexão  sobre  a  crise  de  identidade  na  formação  pediátrica.  A 

aprendizagem prática de seus residentes é vista com um enfoque em dados da 

dinâmica psíquica do homem. 

Apesar  do  diferente  tipo  de  formação,  os  mestres  responsáveis  pela 

formação de futuros profissionais estão sempre preocupados com a qualidade 

desta  formação.  Esclarecer  o  que  acontece  nesses  primeiros  anos  de 

experiências facilita aos supervisores detectar meios mais adequados para lidar 

com fatores de competência. Cursos de graduação e pós-graduação, apesar de 
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terem currículos  e métodos de estruturação de ensino  diferenciados,  mostram 

semelhantes preocupações de cunho profissionalizante. Diz o autor que a origem 

da  crise  de  identidade  que  ocorre  no  percurso  da  residência  médica  infantil 

(psiquiátrico-pediátrica) está no conflito e no choque de papéis que acontecem em 

virtude da perda do status de médico e da regressão à condição de estudante. As 

ambivalências  decorrentes  desta  situação  são  estudadas  em  pressupostos 

filosóficos de interpretação na psicanálise e chegam à seguinte conclusão: 

Todos  sabem  como  nosso  estilo  de  trabalho  é 

profunda  e  indiscutivelmente  influenciado  pelos 

nossos  mestres.  O  residente  que  não  consegue 

suportar  esta  benigna  invasão  temporária  do  seu 

ego,  no  decorrer  da  sua  formação  médica,  mais 

tarde ou não conseguirá alcançar a individuação e a 

concretização de seu próprio estilo pessoal, sendo 

transformado  num  mero  prosélito  congelado,  ou 

será um rebelde que, para conseguir encontrar os 

seus caminhos, terá que recriar-se constantemente, 

até encontrar um novo estilo de trabalho a partir da 

estaca  zero,  sem  que  de  nada  tenha  valido  o 

convívio com seus mestres. (1993, p.132)

Fatores como ambiente e personalidade levam o profissional de pediatria a 

vivenciar, no primeiro ano, a SÍNDROME DO INICIANTE. Nesta nova condição, o 

aprendiz de pediatra assume a responsabilidade de diagnosticar e clinicar, o que 

desencadeia a crise de transição de papéis vivenciada em fases:
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⇒ Do choque de papéis;

⇒ Da regressão e ambivalência; 

⇒ Da luta pela competência;

⇒ Da revisão crítica; 

⇒ Da retroprospecção.

Assim, o início da residência exige a definição de um novo papel,  cuja 

investidura é marcada por RITOS DE INICIAÇÃO (idem, 1993, p.125).

No curso de Fonoaudiologia também surgiu à necessidade de se observar 

a  formação  profissional.  Lacerda  (1993),  conciliando  docência,  pesquisa  e 

atividade  clínica,  apresenta  um relato  pessoal  de  um processo  acadêmico  de 

supervisão clínica fonoaudiológica vivido por ela e suas alunas. O módulo ao qual 

supervisionou  foi  o  atendimento  clínico  realizado  por  alunas  do  curso  de 

Fonoaudiologia  da  PUC-SP  a  crianças  portadoras  de  paralisia  cerebral,  na 

instituição Lar Escola São Francisco.

Os tópicos e temas levantados pela professora e suas alunas dividem-se 

em três:

⇒ Contexto institucional;

⇒ Intervenção terapêutica propriamente dita;

⇒ Construção  da  futura  identidade  profissional  a  partir  desta  vivência 

terapêutica.
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A  autora  intitula  o  processo  de  RITUAL  DE  PASSAGEM  (p.  23)  por 

perceber, junto com as alunas, que existia na vivência do módulo uma transição 

de  papel  do  ser  aluno  ao  ser  profissional.  Esta  percepção  ocorreu  enquanto 

atendiam,  podendo  refletir  junto  com  a  mestra  as  dificuldades  que  estavam 

enfrentando.

 Cito  também  como  referencial  desta  conjugação  entre  formação  e 

momentos de transformação Forghieri (1991), em sua titulação de livre-docência 

em  Psicologia  com  o  tema  a  fenomenologia  do  existir  de  uma  professora 

universitária. Nesta obra, descreve as atividades realizadas no período de trinta e 

quatro anos de carreira na PUC/SP e na USP, os dados apresentados estão em 

dimensões  pessoais  e  profissionais.  O  discurso,  como  a  própria  professora 

Yolanda comenta, tem um linguajar que facilita ao leitor o envolvimento com o 

texto e possibilita insight pessoal. Na introdução de sua tese, ela comenta sobre 

sua trajetória até chegar à livre-docência, explicitando o sentimento desagradável 

que sentiu semelhante ao vivido quando foi  obrigada a prestar  o concurso de 

ingresso na carreira acadêmica:

...Fiquei envolvida por uma ansiedade tão intensa 

que, nos primeiros meses de meu preparo, pensei 

em desistir de tomar tal iniciativa, para me livrar da 

aflição que sentia. (1991, p.1.)

Conteúdos relacionados ao mundo psíquico  interno são colocados  com 

freqüência de uma forma objetiva, articulada com a teoria, demonstrando erudição 
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e domínio destas dimensões da vida humana: o interno e o externo. Os eventos 

“bem lembrados” são os principais instrumentos de seu relato como, por exemplo, 

sonhos que trouxeram alívio para a aflição e angústia de prestar o concurso de 

ingresso à carreira. Diz que se sentia insegura quanto à possibilidade de êxito 

num empreendimento de tal envergadura.

Recordei-me,  então,  de  algo  que  lera  sobre 

Aristóteles...tal  sentimento  desagradável  fez-me 

recordar. (1991p. 2)

O foco narrativo de seu relato é em primeira pessoa, esclarecendo aos 

leitores  dados  pessoais,  íntimos  e  também  científicos.  No  campo  psicológico 

investigou a personalidade, conceituando-a segundo um enfoque fenomenológico, 

demonstrando  que  o  medo  e  a  ansiedade  fazem  parte  da  vivência  de  um 

processo novo.

Penso que o  medo e  a  ansiedade estão  sempre 

presentes nas situações difíceis e importantes, que 

exigem de nós algo além daquilo que já fizemos e 

conhecemos;  ou em outras palavras, sempre que 

precisamos pôr à prova a nossa capacidade, que 

abrange  tanto  a  nossa  competência  como  as 

nossas limitações. (1991, p.3.)

Com o discurso destes autores assinalo a abrangência da temática da qual 

me ocupo, assim como constato que a preocupação com o processo de iniciação 
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e o enfrentamento do desconhecido na situação da prática profissional atinge a 

experiência clínica de vários professores e supervisores de profissões afins.  Este 

período de passagem entre ser aluno e profissional é um momento importante 

para a estruturação da identidade profissional. 

2.  Convergência  e  divergência:  Estudos  sobre  estágios 

supervisionados na Formação do Psicólogo.

Delimitar  a  problemática  na  experiência  do  aluno  iniciante  na  prática 

clínica e atendimentos psicológicos gera a necessidade de levantar estudos que 

demonstrem  conteúdos  semelhantes  ou  paralelos  aos  citados  anteriormente, 

porém no campo específico da formação do psicólogo clínico. Nessa busca pude 

encontrar uma perspectiva do que consideramos como característica da profissão 

do psicólogo: a diversidade. 

Figueiredo  (1992),  que  acompanha  a  história  das  teorias  e  sistemas 

psicológicos nesta área de produção de saberes e de práticas psicológicas, se 

refere  à  característica  da  “diversidade”  como  o  “estado  fragmentar  do 

conhecimento  psicológico”  e  diz  que  a  Psicologia  tem  sido  considerada  um 

“espaço de dispersão”.  Isto é,  o conhecimento psicológico não é “uno”,  único, 

coerente,  no  geral,  e  totalmente  integrado. Aquilo  que  no  primeiro  momento 

poderia  parecer  caótico  poderia  vir  a  mostrar  algum  sentido,  principalmente 

quando começamos a estudar a origem de toda essa dispersão, de todas essas 
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convergências  e  divergências  que  se  encontram  na  Psicologia  ou  nas  várias 

“Psicologias”. 

Dando continuidade a essa argumentação, Figueiredo (idem, 1992) utiliza a 

expressão  “matrizes  do  conhecimento  psicológico”  para  se  referir  às  origens 

dessas diferentes formas de pensamento em Psicologia.  O termo “matrizes” é 

empregado para explicitar que existe uma organização na construção teórica e 

prática de toda a produção científica dos saberes psicológicos desenvolvidos na 

construção  sócia  –  histórica  e  influenciados  pela  dimensão  ética  e  cultural. 

Portanto, a impressão de único, de caótico nesse espaço de dispersão torna–se 

arrumado  em  grandes  conjuntos  de  valores,  normas,  crenças  metafísicas, 

concepções  epistemológicas  e  metodológicas  que  subjazem  às  teorias  e  às 

práticas profissionais dos psicólogos. 

Nessa busca de organizar as referências bibliográficas levantadas sobre a 

fase inicial do processo formativo do profissional em Psicologia Clínica ou como 

psicoterapeuta, encontro eco nos termos citados por Figueiredo e sistematizo a 

apresentação  dos  trabalhos  selecionados  por  pontos  de  convergência  e 

divergência.

 

Convergência:  um  ponto  de  convergência  na  seleção  das  produções 

acadêmicas  encontra-se  na  ênfase  dada  para  duas  ações  no  contexto 

educacional:  observar  e  cuidar  do  iniciante  em  relação  ao  aprendizado  ou 

treinamento profissional como qualidade de ensino e formação profissional. Outro 

ponto  convergente  é  que  todos  são  psicólogos  professores,  docentes  ou 
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supervisores de estagiários/terapeutas e que têm como compromisso profissional 

a qualidade de atendimento a população. Para justificarem suas preocupações e 

estruturarem  seus  projetos  pedagógicos  para  as  disciplinas,  citam  por 

interpretações ou verbetes as falas ou os sentimentos dos alunos ao vivenciarem 

este  inicio.  Uma  última  convergência  encontrada,  que,  ao  mesmo  tempo, 

desencadeia  uma  análise  mais  detalhada  e  explicita  as  divergências,  é  a 

necessidade  de  pontuar  as  estratégias  pedagógicas  que  fundamentam  e 

direcionam o “cuidar” dos iniciantes. 

Divergências: As argumentações estabelecidas nos estudos selecionados 

estão centralizadas na preocupação com a objetividade do processo pedagógico 

deixando  muito  evidente  a  teoria  e  a  técnica  que  estruturam  a  vivência  da 

aprendizagem.  Portanto,  as  referências  teórico-metodológicas  desses  estudos 

deixam translúcida essa imagem da diversidade; o que será explicado no decorrer 

das  apresentações  feitas  na  seqüência.  Foi  necessário  agrupar  e  classificar 

segundo ramificações e trajetórias dos pensamentos teóricos e práticos.

Para apresentar estes trabalhos organizei três modalidades de estudos, 

tendo como referência os pressupostos e concepções teóricas e metodológicas 

que subjazem aos textos; portanto, a ordem classificatória para a apresentação 

do material ficou estruturada pelas diferenças das teorias e técnicas psicológicas. 

A  divisão das  modalidades  configurou-se  da  seguinte  forma:  I  -  Estudos  com 

referências  na  teoria  e  prática  psicanalítica,  II  -  Estudo  com  referência  na 

Abordagem Centrada na Pessoa e da Socionomia, e III -  Estudo com referência 

na Abordagem Analítica – Comportamental.



43

A fim de exemplificar essas modalidades apresentarei um ou dois estudo 

em cada uma delas, com a finalidade de tornar mais próximo o contato com a 

diversidade teórica e metodológica da Psicologia,  como também possibilitar  ao 

leitor a abrangência deste texto.

I. Estudos com referências na teoria e na prática psicanalítica

Com  esta  referência  teórica  os  estudos  partem  das  experiências  dos 

supervisores  com  alunos  iniciantes  no  4º  ano  da  graduação  e  em  estágios 

diferentes. São dois subgrupos: A. A primeira experiência clínica no processo de 

Psicodiagnóstico  e  o  outro  em  B. A  primeira  experiência  na  clínica  da 

Psicopatologia. 

A. A primeira experiência clínica no processo de Psicodiagnóstico

No contexto do primeiro atendimento em Cínica - Escola do estagiário 

terapeuta a professora Ana Maria B. Aguirre, em 2000, publicou dois textos com 

essa temática. Um artigo com o título;  A primeira experiência clínica do aluno:  

ansiedades e fantasias presentes no atendimento e na supervisão; e o outro:  A 

formação da atitude clínica no estagiário de Psicologia, junto com Herzberg, Pinto, 

Becker,  Carmo  &  Santiago.  Como professoras  e  supervisoras,  demonstram a 

mesma preocupação com os primeiros atendimentos clínicos e o processo de 

ensino  aprendizagem.  Discutem  aspectos  da  formação  da  atitude  clínica  no 

estagiário de Psicologia partindo da experiência com a disciplina de "Métodos de 
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Exploração  e  Diagnóstico  em  Psicologia  Clínica",  do  curso  de  graduação  da 

Universidade de São Paulo, iniciam as considerações finais frisando o seguinte:

Ao cursar a disciplina "Métodos”, o futuro psicólogo 

encontra-se  num complexo  rito  de  passagem,  às 

voltas com uma sobreposição de papéis, na medida 

em que é ao mesmo tempo aluno frente  ao seu 

supervisor  e  profissional  frente  ao  seu  cliente. 

(2000. p.61)

O termo  aqui  empregado  com referência  ao  RITO DE PASSAGEM é 

desenvolvido  dentro  da  especificidade  da  disciplina  e  do  contexto  da 

universidade. Descrevem que esta é uma disciplina obrigatória para o aluno do 4º 

ano (7º e 8º períodos) e que é a rigor a primeira experiência clínica; realizam 

entrevistas e outros procedimentos clínicos com o mesmo cliente, mas utilizam e 

integram conhecimentos teóricos já adquiridos, a fim de obter uma compreensão 

global  derivando  numa  experiência  enriquecedora  em  termos  profissionais  e 

pessoais. 

Em  relação  à  vivência  do  estagiário  necessariamente  apontam  a 

superação de obstáculos relacionados à sua própria insegurança e inexperiência, 

relevando como fatores importantes e sempre presentes na formação profissional. 

A  possibilidade de o  estagiário  desenvolver  uma  atitude  clínica frente  ao  seu 

cliente  passa  necessariamente  pela  compreensão  e  apropriação  do  papel  de 

psicólogo. Este momento, portanto é extremamente significativo na construção da 
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identidade profissional e com referências psicanalíticas enfatizam a atitude clínica 

e o enquadramento. Partindo destas concepções teóricas, em relação ao campo 

de estágio, adotam três fatores básicos que sustentam a atitude clínica;

1. A própria psicoterapia, 

2. O conhecimento teórico,

3. A prática clínica supervisionada. 

Em relação à expectativa e preocupações que subjazem a esse encontro 

com a prática clínica, identificam 23  pensamentos que freqüentemente passam 

pelas cabeças de seus alunos:

1. Que bom! Já não via a hora de começar a prática!

2. Não acho que vou trabalhar em clínica quando me formar!

3. O que vou fazer com o cliente?

4. Como vou saber o que falar para o cliente? E se ele me perguntar o que eu 

não souber?

5. É cliente ou paciente? Não dá para falar simplesmente “pessoa”?

6. Vou precisar de tudo que já tivemos no curso? Não lembro de muita coisa...

7. Coitado do cliente que cair comigo!

8. Detesto aplicar testes, acho que não servem para nada!

9. Vou ter que rotular o cliente?

10. Acho que Melissa vai se dar melhor que eu, sempre fui mais estudiosa.

11. Por que o Antonio foi cair bem no meu grupo? Tomara que esse sabe-tudo 

faça um monte de besteiras.
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12. O que dá pra conversar com uma criança de 5 anos? Acho que não vou 

entender nada e muito menos ela.

13. Essa supervisora tem uma cara! A do grupo da Tatiana parece mais legal...

14. Como tenho que me vestir para entrevistar os clientes?

15. Minha experiência de vida deve valer alguma coisa.

16. Os pais do cliente vão me achar muito nova.

17. E se começarem a chorar?

18. Para que falar com os pais da criança?

19. Não sei tudo, mas o que sei dá para começar.

20. Espero que a supervisora me ajude se eu ficar confuso!

21. A Denise tem filhos, para ela vai ser mais fácil.

22. Não sei resolver nem os meus próprios problemas.

23. Será que o cliente vai gostar de mim?

Em  ambos  os  artigos  demonstram,  por  exemplos  clínicos  ou  por 

interpretação do material que surge na relação estagiário – cliente e supervisor – 

estagiário,  expressões  significativas  diante  da  nova  situação.   O  conteúdo 

trabalhado  nas  supervisões  é  resultado  da  vivência  dos  atendimentos  e 

apreendido por intermédio da leitura das expressões manifestas ou latentes, ou 

seja,  na  situação  relacional  identificam  o  aparecimento  de  ANSIEDADE, 

FANTASIA, EXPECTATIVA, DÚVIDA, SENTIMENTOS E EMOÇÕES. 

ANSIEDADE  considerada  uma  condição  necessária  que  impulsiona  o 

aluno  a  preparar-se  para  o  evento.  Ultrapassada  demasiadamente  num 

determinado grau perde seu efeito construtivo e de demonstração de interesse.



Ultrapassada 
demasiadamente pode 
provocar paralisação, 
fechamento, negação 

ou outras defesas.
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As DÚVIDAS, as EXPECTATIVAS e as FANTASIAS que envolviam o 

processo foram surgindo nas supervisões e trabalhadas na fase de preparo, como 

por exemplo:

Resultante destas discussões na fase de preparo, o grupo a que Clara 

pertencia concluiu que não teriam que dar conta de tudo sozinho e nem esperar 

não encontrar dificuldades pela frente. Também emergiu o NÃO IMAGINAR que 

sentimentos e emoções intensas fazem parte da situação clínica e dessa forma 

compreendendo que teriam que ser tolerante com os próprios tropeços.

A aluna Clara achava que logo em seguida a primeira 
aula estaria sozinha numa sala com o cliente, 

totalmente muda e sem ter a menor idéia do que 
deveria fazer.

AUSÊNCIA de 
ANSIEDADE pode revelar 
desinteresse e ocultar um 
enorme medo que ainda 
não encontrou expressão 

acolhida.
ANSIEDADE

Num grau 
adequado é 
construtiva

Grande 
curiosidade e 
muita emoção

Dúvidas 
sobre o 
próprio 
desempenho
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SENTIMENTOS

EMOÇÕES

Sentir-se tolo
Sentir-se incompetente e conduzir mal a entrevista
Insegurança 
Raiva
Frio na barriga
Medo 

Diante  do  desconhecido  e  desta  situação  nova  que  são  as  primeiras 

experiências destaca-se  “O FRIO NA BARRIGA”  no caso da primeira vez e “O 

MEDO”  que  aparece  constantemente  durante  todo  o  processo  e  vivência  do 

estágio.

O papel do supervisor foi muito enfatizado como referência para o sucesso 

dessa  passagem.  Assumindo  uma  atitude  de  acolhimento  e  orientação  é 

fundamental  para  que  este  percurso  de  iniciar  na  tarefa  de  psicodiagnóstico 

De fazer “feio” 
diante dos 
colegas, do 

supervisor e 
de si mesmo.

De ser 
abandona

do pelo 
cliente

De ser 
exposto

De ser 
criticado 

severamente

De descobrir 
que não tem 
jeito para a 

coisa

De errar

De não 
saber

MEDO
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possibilite  a  superação  e  enfrentamento  de  todos  os  obstáculos,  garantindo  e 

favorecendo  o  aprendizado.  A  supervisão  pode  representar  um  atendimento 

indireto  ao  paciente  e  nesse  sentido  é  importante  compreender  os  aspectos 

latentes  e  manifestos  presentes  em todos  os  momentos.  As  referidas  autoras 

levantam também a questão de o supervisor, em certos momentos, representar o 

modelo idealizado com o qual o aluno rivaliza ou do qual tem muito medo. No 

contexto de alunos de 4º ano e ser a rigor a primeira experiência apresentam uma 

observação interessante o que chamam de PERÍODO DE ADAPTAÇÃO E FASE 

DE PREPARAÇÃO. 

⇒ PERÍODO DE ADAPTAÇÃO: Uma experiência acadêmica nova tendo 

que se adaptar a um formato de supervisão e não mais de aula,  como 

também deixar de ser aluno para ser estagiário de psicologia.

⇒ FASE  DE  PREPARAÇÃO:  Levar  em  conta  os  sentimentos  que  a 

situação de atendimento e supervisão desperta com o manejo adequado 

da ansiedade.  Criar  um clima de cooperação,  de tolerância  e de apoio 

entre  os  elementos  do  grupo  de  trabalho.  Proporcionar  discussão  e 

esclarecimentos teóricos e práticos com dinâmicas.

Finalizam  o  artigo  ressaltando  a  necessidade  de  novas  pesquisas  e 

estudos sobre o ensino/aprendizagem clínicos e sobre a habilitação do psicólogo 

para a atividade clínica.
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B. A primeira experiência na clínica da Psicopatologia. 

Cardoso  e  Cociuffo  são  professoras  e  supervisoras  da  disciplina  de 

Psicopatologia e acompanham os alunos nas visitas das atividades práticas nas 

instituições  de  atendimento  em Saúde  Mental.  Partindo  também da  realidade 

acadêmica com alunos de 4º ano de uma universidade particular,  construíram 

dissertações  de  mestrado  e,  posteriormente,  a  publicação  dos  livros:  Ligia 

Cardoso,  com  o  título  Ensino  -  Aprendizagem  de  Psicopatologia:  um  projeto 

coletivo,  e  Tânia  Cociuffo  -  Encontro  Marcado  com  a  Loucura:  Ensinando  e 

Aprendendo Psicopatologia.

Cardoso (2004) como professora da disciplina de Psicopatologia propicia 

um olhar abrangente em direção à complexidade do estudo em Saúde Mental 

para estudantes de Psicologia. Ela nos mostra a maneira de como trabalhar a 

clínica do possível por intermédio do empenho e da perseverança, no vinculo com 

portadores de sofrimento psíquico intenso.  Os sujeitos  de sua pesquisa foram 

alunos  de  4º  ano  de  graduação  que  demonstravam  curiosidade  diante  da 

proposta  da  disciplina,  porém  apresentavam  dificuldades  em  comparecer  e 

participar das aulas práticas. Tais atitudes são observadas com freqüência nos 

alunos no início e no decorrer do curso, o que resvalava em atitudes opostas que 

as impediam de comparecer  com assiduidade.   Em suas considerações finais 

traça o seguinte comentário:
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Buscando atender aos objetivos propostos, o grupo 

inicia  um  percurso  revestido  de  avanços  e 

retrocessos  operados  pela  angústia  de  “não  – 

saber”.  Diante  dessa  modalidade  de  angústia, 

recorrem a modelos teórico-técnicos já instituídos, 

na tentativa de preservar as referências assimiladas 

ao longo do curso e, assim, evitar estados de caos 

e não diferenciação psíquica. (2004, p.144).

Diante  disso  ela  supõe que o movimento  subjacente  do  grupo era  de 

oposição involuntária à apreensão do novo conhecimento, embora manifestassem 

o oposto. Porém o grupo seguiu sua experiência de aprender, percorrendo entre 

inúmeras modalidades de angústia e defesas, sem superar significativamente os 

obstáculos que se interpunham no campo do ensino e aprendizagem.

Partindo também da posição de docente que acompanha seus estagiários 

em situações de atividades práticas em hospitais psiquiátricos,  Cociuffo (2007) 

trabalha com ensino e aprendizagem e faz a iniciação do psicólogo clínico na 

Psicopatologia. Expõe aspectos da teoria e da técnica de grupo de reflexão dando 

narrativas  autênticas  de  alunos  estagiários,  torna  os  conceitos  mais 

compreensíveis  e confere  maior  valor  humano ao que é exposto.  O grupo foi 

constituído por 27 alunos de 4º ano do curso de Psicologia de uma universidade 

particular.  Ela  desenvolveu  dois  momentos  do  curso  para  a  realização  do 

trabalho, o primeiro momento que chamou de “o antes”, referindo-se a primeira 

reunião com o grupo de estagiário antes da primeira visita no Hospital Psiquiátrico 

e o encontro com o cliente. A reunião teve como objetivo levantar com os alunos 
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relatos das experiências emocionais vividas desde o início das aulas, para tanto 

sugeriu que falassem de suas expectativas iniciais em relação à ida ao hospital, 

de como a experiência estava sendo vivida, e de como se sentiam diante dessa 

nova perspectiva de atendimento. O segundo encontro foi realizado no término do 

ano letivo, e solicitou o relato sobre a experiência do transcorrer do ano. 

Quando os alunos, no primeiro momento, foram solicitados a falar do antes 

foi analisado o seguinte:

 O  “antes”,  nos  relatos  aponta  a  tentativa  de 

preencher  a  angústia  do  desconhecido  com uma 

referência  familiar  do  hospital  geral.  Como  se, 

diante  de  uma  tela  repleta  de  imagens 

assustadoras  que  pedem  exorcismo,  fosse 

necessário acrescentar um traçado conhecido, com 

o objetivo de manter a calma e dar alguma forma ao 

que  estar  por  vir.  A  imagem  construída  de  um 

hospital  geral  tranqüiliza,  momentaneamente.  Ao 

examinarmos  esse  traçado  (hospital  geral), 

podemos  perceber  que  o  “geral”  opõe-se  ao 

“particular”  da  situação  a  ser  vivida, 

descaracterizando-se  a  especificidade  de  um 

hospitala psiquiátrico. (2007, p.63)



53

No decorrer do estudo e acompanhando a análise dos resultados enfatiza 

que MANIFESTAÇÕES FÍSICAS DE ANSIEDADE COMO TREMEDEIRA E FRIO 

NA BARRIGA ATESTAM O PESO DAS PRÉ-CONCEPÇÕES E A ANGÚSTIA em 

relação ao desconhecido. A angústia do antes como descrito na citação é também 

reveladora  de  pré-concepções  que  tentam  dar  alguma  forma  para  o 

desconhecido. O medo da reação do outro é também o medo da própria reação. 

Esse estado inicial de angústia, que metaforicamente a autora chama de caos, foi 

explicitado através de reflexão em grupo.

No segundo momento o foco direcionou um encontro com a experiência. 

Daquilo que os alunos imaginavam e fora transmitido pelos relatos e desenhos 

sobre o “antes” e o “depois” surge o encontro com o fato emergindo, portanto, 

novas emoções. Primeiramente, surge TEMOR AO PACIENTE, que ativa a idéia 

de  um  encontro  com  alguém  perigoso.  Cociuffo  salienta  esse  momento  do 

encontro como o momento da despedida da seguinte maneira:

“À  hora  do  encontro  é  também  despedida”.  Nas 

culturas  indígenas,  o  ritual  de  iniciação  tem  a 

função de ingresso numa instância  superior  e de 

despedida de um estágio anterior. (2007, p. 70)

Relato de aluno: Antes eu estava na expectativa, como será que é lá? Eu 
não sabia como ia acontecer. Eu tentava imaginar, mas não vinha uma idéia. 
Aí eu tentava me manter calma, pensava: “deve ser como um hospital deve 
ser normal, deve ser um lugar em que todos os pacientes ficam deitados e 
você só vai visitando”. (Cociuffo 2007, p.63)
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Segundo a autora o início de qualquer prática pressupõe um RITUAL DE 

ENTRADA descrevendo que os alunos,  quando ingressam nas aulas práticas, 

vivenciam um momento de DESPEDIR DAS TEORIAS e de um estado protegido 

pelos  corredores  e  salas  de  aula  do  campus  universitário.  Entrar,  então,  no 

mundo da prática solicita também a despedida das pré-concepções do que seria 

ser terapeuta. A convivência próxima do doente mental proporciona ao aluno uma 

experiência  de  confronto  com  situações  práticas  que  solicitam  ações  sem 

prescrição de como enfrentar o novo. O conhecimento vai sendo construído no 

decorrer do ano num espaço de constante reflexão entre teoria e prática, a partir 

do encontro com o paciente; nesse sentido, o pensamento emerge com Notação, 

Atenção e Ação.

Realça a importância de operacionalizar um ensino que leve em conta os 

movimentos psíquicos no processo de aprendizagem, priorizando a humanização 

na  singularidade  do  olhar  e  no  reconhecimento  das  diferenças.   Viver  este 

processo para  produzir  mudanças em si  mesmo do ser  estudante  para o ser 

profissional, como também produzir mudanças no outro “paciente” pelo exercício 

da função de terapeuta. 

II. Estudo  baseado  na  Abordagem  Centrada  na  Pessoa  e  da 

Socionomia – Um referencial Psicodramático.

Neste artigo Um modelo de supervisão clínica na formação do estudante 

de  psicologia:  uma  experiência  da  UFC,  Tavora  (2002)  pontua  claramente  a 
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importância  do  treinamento  clínico  para  os  futuros terapeutas,  enfocando com 

clareza e objetividade o papel do supervisor como condutor participante desse 

processo de treinamento.  Apresenta  o modelo  de  supervisão desenvolvido  no 

estágio clínico do Curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará que tem 

como pilares da metodologia de supervisão a Abordagem Centrada na Pessoa – 

Carl Rogers e o Psicodrama de Jacob Levy Moreno. Partindo dessas concepções 

metodológicas utilizadas para a supervisão, a autora articula as duas orientações 

teóricas  num  movimento  criativo  e  de  identificação  pessoal  com  o  princípio 

comum  às  atitudes  facilitadoras  rogerianas  e  à  abordagem  socionômica  de 

Moreno,  no  sentido  de  ambas  estimularem  a  inovação  e  a  confirmação  da 

diferença. No inicio de seu artigo deixa transparecer sua proposta:

Treinar futuros terapeutas exige, ao mesmo tempo, 

técnica,  arte  e  sensibilidade.  Exige  respeito  às 

diferenças e crenças no talento que pode brotar em 

cada  iniciante  amedrontado,  tímido  em  suas 

iniciativas e pouco confiante em si. (2002, p.121)

Os conceitos destacados sobre a visão rogeriana foram:

⇒ Tendência e realização

⇒ Compreensão empática

⇒ Consideração positiva incondicional

⇒ Autenticidade
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Sua crença no potencial auto-realizador dos estagiários, individualmente e 

no grupo como um todo, cria condições facilitadoras que possam reconhecer e 

confirmar  o  movimento  natural.  Gradualmente,  os  indivíduos  do  grupo  de 

supervisão começam a ouvir, compreender e respeitar. Nesse sentido, cada novo 

terapeuta  é  agente  de  transformação  social  como  ser  criativo  e  criador, 

colaborador de um processo de crescimento coletivo no qual tem como parceiro e 

co-participante  o  seu  supervisor.  Ao  se  sentirem acolhidos  e  confirmados,  os 

terapeutas  iniciantes  podem se  abrir  para  os  desafios  da  experiência  clínica, 

utilizando  seus  próprios  erros  e  conquistas  na  construção  de  uma  identidade 

profissional integrada com seu crescimento pessoal. (Távora, 2002. p.123). 

Utiliza  a  expressão  A  matriz  de  identidade desenvolvida  por 

Moreno(1997) referente às condições psicológicas e sociais do desenvolvimento 

emocional da criança na construção de sua identidade. As fases desta construção 

são cinco:

⇒ Indiferenciação

⇒ Reconhecimento do Eu

⇒ Reconhecimento do Tu

⇒ Pré-inversão

⇒ Inversão de papéis

Num paralelo em relação à perspectiva de Moreno sobre essas fases do 

desenvolvimento infantil e a matriz de identidade, Tavora, locada nas condições 

psicológicas e sociais de seus alunos, enfatiza que as condições da entrada do 

estudante  de  psicologia  no  mundo  profissional  pode  ser  um  ponto  crítico  na 
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construção e revisão de sua identidade. Demonstra que esse processo evolutivo 

não é retilíneo e pode sofrer  avanços e retrocessos;  assim, o iniciante,  nesse 

momento  da  vivência  da  relação  terapêutica,  é  invadido  pela  ansiedade  e  a 

incerteza  quanto  a  sua  condição  para  um  desempenho  satisfatório  e  bem-

sucedido. 

Ao iniciar o treinamento como terapeuta os alunos estão em diferentes 

estágios de amadurecimento pessoal e profissional, mas geralmente lançam mão 

de recursos que geralmente estão mais próximos de sua experiência. Trabalha 

nas  supervisões  as  etapas  desse  processo  de  desenvolvimento  da  matriz  de 

identidade profissional confrontando as tarefas de desenvolvimento bem ou mal – 

sucedidas  espelhadas  pelas  dificuldades  trazidas  pelos  clientes.  Podemos 

compreender que esse treinamento tem a experiência vivencial e relacional como 

suporte  e  as ANSIEDADES e  DÚVIDAS  vivenciadas  nesses  atendimentos. 

Alguns exemplos dos relatos dos estagiários:

A técnica é o principal eixo do desenvolvimento das tarefas como critérios 

de evolução das habilidades de um terapeuta, porém indissociável da condição de 

vivenciar uma relação significativa com o cliente. 

Estagiário B: “O medo que tenho é que ele acabe me manipulando... 
que me faça entrar no joguinho...”.

Estagiário E: “Acho que desta forma fica muito agressiva..”
Tavora,2002,p.129
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III  -  Estudo  com  referência  na  Abordagem  Analítica  – 

Comportamental.

Ulian (2002)  desenvolve este artigo  “Reflexões sobre  uma experiência 

relativa à formação de dois terapeutas comportamentais” baseado num programa 

de estágio supervisionado para o treinamento do terapeuta comportamental.  O 

estudo foi desenvolvido durante o ano letivo de 2000, com dois estagiários que se 

inscreveram na disciplina Estágio Supervisionado I, para o 5º ano do curso de 

Psicologia de uma universidade pública. O objetivo deste trabalho foi o de contar 

sobre essa experiência de supervisão de estágio em clínica comportamental  e 

refletir sobre variáveis relativas ao terapeuta estagiário, ao supervisor e à situação 

de supervisão. Aponta três aspectos importantes e fundamentais para a formação 

de terapeuta:

⇒ Informações teóricas

⇒ Prática em atendimento e

⇒ Supervisão

Parte do pressuposto de que o indivíduo pode ser preparado para um 

ofício ou profissão por intermédio do treinamento e que habilidades podem ser 

desenvolvidas. O programa de estágio que consiste, num primeiro momento, de 

revisão de princípios  básicos  e análise  funcional;  num segundo,  de treino  em 

entrevista;  e  num  terceiro,  de  atendimento  com  supervisão  e  leituras 
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concernentes aos casos atendidos. Demonstra a aquisição de comportamentos 

terapêuticos relevantes e desejáveis pelos estagiários de Psicologia. 

Desenvolve o artigo revendo trabalhos que descrevem:

⇒ Como  deve  ser  o  terapeuta  –  Uma  terapia  pessoal  pode  auxiliar  o 

terapeuta-estagiário a desenvolver ou adquirir alguns dos comportamentos:

Habilidades Técnicas Habilidades Sociais ou Característica Pessoal
Observar sistematicamente Empatia
Solicitar e dar informações Aceitação incondicional e irrestrita
Reforçar diferencialmente Compreensão
Orientar para uma ação, para reflexão Autenticidade
para mudanças de contingências
para execução de tarefas

⇒ Como deve ser o supervisor - a principal tarefa do supervisor é a de dar 

condições ao supervisionando de desenvolver  e/ou adquirir  as habilidades. 

Treinar  comportamentos  para  aquisição  de  habilidades  usando-se  o 

procedimento  de  role-playing através  de  situações  vivenciadas  nos 

atendimentos ou criadas para este fim.

⇒ Como deve ser a supervisão – Didática desenvolvimentista - a relação entre 

supervisor e estagiário é pedagógica. Terapêutica tradicional, a relação entre 

supervisor e estagiário é clínica.

Na  experiência  de  estágio  o  objetivo  foi  identificar  dificuldades  em 

algumas habilidades imprescindíveis a qualquer relacionamento social e treiná-las 

ao longo das sessões de supervisão.  Condizente com os princípios teóricos e 

metodológicos, a supervisora inicia o treino ao papel de terapeuta, dando modelo 
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aos estagiários, que atuavam um como cliente e outro, como observador. Neste 

caso específico, o relacionamento  role-playing enfatizou comportamentos como 

manter contato visual, expressar sentimentos e demonstrar empatia.

Estagiário A Estagiário B
Declarou desde a época em que cursou 

uma das primeiras disciplinas do Curso 

(Experimental I), que gostaria de fazer o 

estágio em clínica comportamental e, de 

fato, ao longo do curso, procurava a 

autora, com freqüência, para ter 

indicações de leitura na área e discutir 

questões teóricas e práticas que 

vivenciava como estudante de psicologia.

Chegou à primeira sessão de supervisão, 

dizendo que estava ali por falta de opção, 

embora argumentasse que, dentre as 

alternativas para estágio, à área de 

psicologia clínica era a que mais lhe 

agradava e que, apesar do pouco que 

conhecia sobre comportamentalismo, esta 

era a abordagem que o atraía.

Rapidamente comportava-se de acordo 

com as instruções

Apresentava muitas dificuldades, não só no 

papel de terapeuta como no papel de 

cliente, demonstrando ter problemas de 

relacionamento pessoal.
Apresentou baixa dificuldade em 

habilidades sociais

Apresentou um índice alto de dificuldades 

em habilidades sociais
Apresentava desenvolto e seguro Demonstrava bastante insegurança
Apresentava alguns problemas de 

expressão facial

Dificuldade de manter contato visual

Apresentou rapidamente diminuição na 

freqüência daqueles comportamentos

Embora demonstrasse melhora continuava 

apresentando dificuldades pessoais
Nenhum sentimento de inibição foi 

mencionado

Relata que se sente inibido com a presença 

da supervisora
Freqüenta uma terapia de abordagem 

psicanalítica



61

Em  sua  conclusão,  Ulian  reafirma  que  as  variáveis  apontadas  pela 

experiência  com  os  dois  estagiários  reforçam  os  pontos  levantados  nas 

bibliografias. Tais variáveis estão presentes no processo terapêutico e têm sido 

desenvolvidas especialmente no sentido de identificar as habilidades terapêuticas. 

O tipo de supervisão deu oportunidade,  aos estagiários,  de expressarem seus 

sentimentos  e  pensamentos  que  pareciam  ser  importantes  para  o 

desenvolvimento de habilidades clínicas. 

Nessa referência  em alguns depoimentos de profissionais  das práticas 

clínicas  fica  evidente  que  nesses  primeiros  atendimentos  psicológicos,  em 

situações práticas de estágios, o papel do professor ou supervisor ocupa um lugar 

especial  e de destaque como um porto seguro, uma referência importante. As 

supervisões  podem  proporcionar  reflexão  e  discussões  sobre  as  primeiras 

vivências  como  psicólogo  clínico  gerando  uma  compreensão  desta  etapa  do 

processo de aprendizagem e a construção significativa e consciente da identidade 

profissional.  

Em  relação  à  identidade  pessoal  dos  estagiários  as  expectativas,  as 

dúvidas,  os  sentimentos,  a  angústia,  a  ansiedade,  o  medo  do  novo  e  do 

desconhecido geram sensações de caos e desamparo podendo primeiramente 

trazer insegurança e sentimentos desagradáveis aos estagiários, e depois  leva-

os a organizarem-se e a conscientizarem-se sobre seus recursos pessoais para 

encontrar um estilo pessoal de ser terapeuta. 
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CAPÍTULO III- PERCURSO METODOLÓGICO

A  busca  pelo  método  de  pesquisa  qualitativa  emerge  do  contato  do 

pesquisador em seu dia - a – dia,  como docente do curso de Psicologia esta 

rotina acontece no campo relacional da sala de aula e da supervisão de casos 

clínicos atendidos por estagiários de 4º e 5º ano, numa proposta de pensar sobre 

esse momento da passagem entre o “ser” aluno ao “ser” profissional. 

Na perspectiva fenomenológica pontuo o meu estudo principalmente por ter 

essa característica de me deter nos fenômenos que surgem na vivência dessa 

relação professor – aluno. Encontro eco nas palavras de Forghieri (2004, p. 60) 

quando diz que após penetrar  na vivência de uma determinada situação, nela 

envolvendo-se  e  dela  obtendo  uma  compreensão  global  pré-reflexiva,  o 

pesquisador procura estabelecer certo distanciamento da vivência,  para refletir 

sobre a compreensão e tentar captar e enunciar, descritivamente, o seu sentido 

ou o significado daquela vivência em seu existir. O distanciamento não ocorre por 

completo,  porém foi  no  contato  com depoimentos  escritos  de  alunos  de  uma 

turma do 5º ano que começo a pensar sobre esse processo de transição quando 

foi me entregue o seguinte relato:
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“O que é ser Psicólogo?”

“Ser ou não ser, eis a questão.”

William Shakespeare

Desde o início do curso nos é perguntado por que escolhemos ser Psicólogo. 

Muitos  de  nós  respondemos  que  é  porque  temos  facilidade  em  ajudar  as 

pessoas,  somos  pacientes,  sabemos  dar  conselhos,  etc.  Mas  isto  é  ser 

Psicólogo?

Ao iniciar  as atividades práticas,  nos deparamos com situações que não são 

abordadas em sala de aula. As teorias servem como base para os atendimentos, 

mas muitas vezes não são suficientes para a nossa atuação. É exigida de nós 

alguma competência que não são tratadas ao longo da graduação.

As  pessoas  que  atendemos  são  bastante  diversificadas  cada  uma  com  sua 

particularidade. Elas entram na sala buscando a “solução” para seus problemas, 

mas nos deparamos, na maioria das vezes, com problemas sem soluções, ou 

que necessitam de muita mais tempo do que podemos oferecer no atendimento 

dentro da Clínica Escola.

Percebo que, quanto mais próximos estamos da conclusão do curso, perto de 

nos tornarmos Profissionais habilitados pela faculdade, a angustia e ansiedade 

aumenta  cada  vez  mais,  pois  notamos  que  os  quatro  anos  de  teorias  são 

insuficientes para dar conta da relação Psicólogo X Cliente.

Questiono-me o tempo todo, qual é o meu papel.  O que realmente é ser um 

psicólogo e qual é a minha função enquanto profissional.

As pessoas chegam até nós e, muitas vezes, se expõem como jamais fizeram 

em  toda  a  sua  vida.  Contam  suas  histórias,  mostram  seus  sentimentos,  e 

depositam em nós uma confiança de que resolveremos qualquer coisa. É muita 

responsabilidade e é extremamente assustador.

Em todas as teorias e abordagens aprendidas, tem como objetivo a ajuda.

A ajuda na busca do equilíbrio, a ajuda no alívio de sentimentos que incomodam 

ou impedem a pessoa de ter uma boa qualidade de vida, a ajuda na busca da 

cura, etc..
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Mas e quando nos deparamos com clientes, cujo seu caso não é possível fazer 

muita coisa? Como lidar com a frustração de que não foi possível ajudar?

Lidamos com pessoas e não podemos esquecer que também somos pessoas e 

tudo o que somos também faz parte do atendimento quando estamos diante de 

um cliente.

Ainda estou na busca da definição do que é ser psicólogo, mas acho que talvez 

esta questão será respondida durante todos os trabalhos realizados enquanto 

Psicóloga, independente da área de atuação e abordagem escolhida.

PFS

 Recebi esse depoimento como exercício de uma discussão e reflexão dos 

princípios e estratégias pontuados em uma aula sobre o raciocínio clínico e o “ser” 

psicólogo. Refleti e me conscientizei de que esse momento também fez parte de 

minha trajetória e do meu processo profissional, assim identifiquei a importância 

em compreender essa experiência, fui fisgada novamente pela iniciação e pelo 

ritual de passagem como tema e objeto de estudo. No discurso dessa aluna fica 

evidenciada a ansiedade transitória dessa passagem entre o final  do curso de 

graduação e a inserção como psicólogo no mercado de trabalho.  Porém esse 

relato está intitulado no ser profissional, mas o ritual dos atendimentos clínicos no 

encontro com os primeiros clientes, está implícito no discurso. 

Um segundo momento marcante na vivência desse dia – a – dia que se 

somou ao relato citado anteriormente foram os depoimentos de duas alunas que 

participaram  como  colaboradoras  de  uma  pesquisa  feita  por  mim  no  CPA  – 

UNIP/TATUAPÉ como uma das integrantes do grupo de trabalho (p.  14 deste 

trabalho),  da  participação  desse  grupo  que  reunia  se  uma  vez  por  mês  no 
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CRP/SP com o objetivo discutir e refletir  a articulação das Clínicas-Escola entre 

si, com o CRP/SP e com a rede de Saúde Pública Municipal de São Paulo. Desta 

forma, lacunas importantes foram preenchidas através da abertura de diálogos e 

configurando  um  novo  espaço  de  interlocução  na  área  da  saúde  e  o 

desenvolvimento da elaboração de um Projeto de Pesquisa Interinstitucional. 

Esse projeto teve como objetivo realizar um levantamento epidemiológico 

dos pacientes que passam pela triagem, recepção e acolhimento, nos serviços 

psicológicos  prestados  pelas  Instituições  e  que  trazem  o  histórico  de 

comportamento  suicida.  Como  integrante  desta  parceria  interinstitucional 

desenvolvi  uma  pesquisa  com  a  colaboração  de  duas  alunas  do  Campus 

Tatuapé,  e  apresentamos  como  painel  no II  Congresso  Brasileiro  Psicologia 

Ciência e Profissão em setembro de 2006, a especificidade desta trajetória com o 

levantamento estatístico sobre os clientes que procuraram o CPA e depoimentos 

das duas alunas sobre os resultados atingidos, no período de agosto de 2005 a 

março  de  2006.  Os  dois  depoimentos  descrevem  uma  vivência  intensa  dos 

primeiros atendimentos clínicos. 

                   Depoimento 1

Ao longo do curso de Psicologia, o tão esperado dia em receber, acolher, escutar 

o  que o  outro  vem a nos dizer  ocorre  no  4  ano de curso,  talvez  não muito 

preparada para a situação em si,  mas com certeza, muito disposta em tentar 

fazer  o  diferencial.  Acredito  ser  isso  que  todos  aqueles  que  se  propõem  a 

estudar a Psicologia possuem em mente ou pelo menos saem da graduação 

visando esta atuação profissional. Como se sabe o curso procura nos amparar 

da  melhor  forma  possível,  ilustrando  com  casos  reais,  através  de  leituras  a 

respeito de determinados assuntos ou até mesmo indicando cursos que possam 
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nos  suprir  em  determinadas  áreas  do  conhecimento  que  a  faculdade  não 

consegue  nos  oferecer,  foi  assim que participei  do  curso  de  capacitação de 

profissionais  no programa de prevenção do comportamento suicida,  oferecida 

pela  prefeitura  de  São  Paulo.  O  curso  em  si  foi  interessante,  pois  tive  a 

oportunidade de ter maior contato com um grupo de profissionais que já atuam 

com pacientes suicidas podendo colher dessa maneira informações importantes 

para as condutas a serem tomadas diante de um paciente com comportamentos 

suicidas.  A minha experiência com paciente com esse tipo de comportamento 

ocorreu um pouco antes de ter realizado este curso, na qual estava no ambiente 

hospitalar e não havia preparo nenhum para fazer um atendimento. Acredito que 

este  curso  proporcionou  uma  abertura  de  pensamento,  o  quanto  ainda 

precisamos nos aprimorar e melhorar as condutas terapêuticas.  Foi depois de 

ter realizado o curso que me senti  um pouco mais preparada para realmente 

atender um paciente nessas condições, assim fui chamada para dar continuidade 

em  um  atendimento  da  Clínica-Escola  da  UNIP  com  uma  paciente  que 

apresentava  comportamento  suicida,  e  que  havia  comparecido  no  Plantão 

Psicológico. De início fiquei meio receosa com um certo medo em dizer algo que 

não  devia  e  assim  piorar  a  situação,  mas  com  a  ajuda  da  coordenação  e 

supervisão do caso, superei este medo e acredito ter ajudado da melhor forma 

possível a paciente que veio a procura de uma ajuda terapêutica. 

JB

Depoimento 2

No quinto ano de psicologia na UNIP (2005),  iniciei  as atividades práticas do 

curso – os estágios supervisionados. Ao mesmo tempo em que esta experiência 

proporcionava  um encontro  mais  concreto  com a  realidade  da  profissão,  tão 

aguardado por mim e, acredito, pelos meus colegas, ela trazia também todos os 

nossos receios e medos. O atendimento ao paciente com comportamento suicida 

é  extremamente  crítico,  devido  à  intensidade  e  gravidade  das  suas 

conseqüências; em minha opinião, uma das maiores causas de preocupações de 

um psicólogo,  iniciante ou não. Assim, comigo não foi diferente. Quando iniciei o 

atendimento a uma pessoa que apresentava tais comportamentos, tive, em um 

primeiro momento, sentimentos de insegurança,
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sem  saber  como  abordá-la.  O  comportamento  suicida  pode  ser  percebido 

segundo alguns critérios e parâmetros que até então não conhecia, não sabia 

qual direção seguir. Participando do projeto de prevenção ao suicídio da clínica-

escola da UNIP – Tatuapé, tive acesso ao manual de prevenção ao suicídio da 

OMS (Organização Mundial de Saúde) que, aliado à rede de suporte fez com 

que me sentisse mais segura e orientada. A informação (identificação de perfis, 

fatores de risco e condições associadas) acrescida de um diálogo sincero com a 

coordenação e supervisores durante esse período, foram muito importantes para 

que  eu  tivesse  um  aprendizado  mais  eficiente  em  relação  à  prevenção  do 

suicídio. A minha experiência neste projeto fez com que eu reafirmasse a minha 

crença na vida e na busca pelas suas possibilidades. Acredito ter realizado um 

atendimento com mais qualidade e de ter  desenvolvido uma relação de ajuda 

mais concreta.

IJLB

 

Questionando então a importância desse processo, ampliei a observação 

desse fenômeno, para não se tratar somente de reminiscência pessoal ou uma 

prática de sala de aula, que seria pouco relevante. 

O fenômeno observado encontra-se no campo da Formação do Psicólogo 

e no Treinamento do Psicólogo Clínico. Para melhor compreendê-lo, tive que me 

preparar no domínio de meu conhecimento sobre os conteúdos, porém minhas 

habilidades e competências em relação ao mundo da docência como didática etc. 

ou  como  psicóloga  clínica  ou  supervisora  foram  instigados  e  intimados  a 

mergulhar  no universo do iniciante ao mesmo tempo para cumprir  tal  tarefa e 

adquirir uma auto-compreensão ampliando-a para uma conscientização do todo. 

Neste  aspecto,  algumas  questões  particulares  e  técnicas  acarretaram  uma 
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dedicação  especial  e  certo  tempo  para  compreender  e  sistematizar  essa 

experiência de escuta e acolhimento aos que estão iniciando nas práticas clínicas. 

Buscar  compreender  os  sentidos  das  relações  implícitas  neste  encontro  de 

intersubejtividades das relações entre alunos – estagiários na prática clínica e 

seus primeiros clientes explicitando sentimentos e emoções que se apresentam 

como um modo de estar no mundo. 

A bagagem profissional como professora, supervisora e coordenadora de 

CPA e do curso de Psicologia e especialização em psicoterapia clínica, como já 

dito  na  apresentação,  teve  uma  grande  contribuição.  Trabalhando  o  domínio 

teórico com apoio bibliográfico, a formação do psicólogo e o início das práticas 

clínicas demonstram um momento importante no ciclo de vida na profissão e na 

perspectiva de carreira como psicólogo clínico. 

Dada  a  importância  de  construir  o  referencial  para  cumprir  o  caráter 

científico  desta  observação,  dediquei-me  a  encontrar  autores  nacionais  que 

fizessem alguma referência a estagiários – terapeutas e serviços – escola.

Nessa fase exploratória, deparei-me com vários obstáculos característicos 

de todo processo científico. Segundo Gaston Bachelard (1993, p. 15), frente ao 

mistério do real,  o que se acredita saber  claramente ofusca o que se deveria 

saber. Muitas vezes, a simplicidade dos fatos ou a familiaridade de viver desta 

rotina de situações de experiências com os alunos – estagiários, parecia que os 

entrevistados guardavam um segredo quase impossível  de ser desvendado. O 

conhecimento da intersubjetividade que me liga ao fenômeno estudado projetou-
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se como uma sombra, mas a persistência levou-me a continuar a buscar a luz do 

real.  Como  diz  Bachelar,  uma  psicanálise  do  conhecimento  objetivo  deve 

examinar cuidadosamente todas as seduções da facilidade; o que no meu caso 

era tornar objetivo o que estava vivendo na subjetividade. É com esta condição 

que  se  chegará  a  uma  teoria  de  abstração  científica  verdadeiramente  sã, 

verdadeiramente dinâmica. (1993, p. 66)

A  via  de  acesso  a  esta  exploração  é  o  fenômeno  relacionado  ao  ser 

humano  no  seu  desenvolvimento  profissional,  portanto  uma  atitude 

fenomenológica, que considera o homem como uma entidade capaz de registrar 

sua própria atuação e, como é consciente deste auto-registro, tem a potência de 

falar. Compreender nas “ciências do homem” é rejeitar a busca de fórmulas e leis 

universais, pelo menos enquanto objetivo principal,  e buscar colher a partir  do 

interior a subjetividade significante. (Delefosse, 2001 p. 151).

Os alunos estão implicados neste contexto educativo com suas crenças, 

intenções,  motivações  e  outras  características  do  processo  educacional  não 

observável  diretamente  e  nem  suscetíveis  de  experimentação.  A  perspectiva 

fenomenológica  colaborou  na  constituição  do  trabalho,  pois,  em  etapas  de 

compreensão e interpretação deste fenômeno que poderá ser retomado e visto 

sob nova ótica.  
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1. Preparação para colher os dados 

Como investigação, o estudo de caso contém recursos adequados para 

adquirir  o  conhecimento  dentro  da  lógica  que  guia  as  sucessivas  etapas 

recolhidas,  analisadas e interpretadas com a peculiaridade de trazer  à tona a 

explicitação do vivido tratando, portanto, de um trabalho interativo que tem como 

objetivo, de um lado favorecer a atividade de construção do sentido do mundo 

vivido  pelos  principiantes  na prática  clínica  através de uma situação dialógica 

reflexiva e, de outro lado, produzir conhecimento psicológico para o universo do 

treinamento profissional do psicólogo clínico. Decidi, então, trabalhar com quatro 

sujeitos, que vivenciavam a iniciação.

As estratégias usadas para chegar aos dados seguiram as definições de 

Rincón e Latorre (1992, p. 208). Um processo metodológico de investigação que 

se dividiu em três etapas:

• Fase exploratória;

• Fase de coletas de dados;

• Fase de análises e interpretações dos dados levantados.

Na fase exploratória ou de reconhecimento analisei a possibilidade de ir a 

campo com esta pesquisa, efetivando a primeira entrevista, enquanto ainda me 

apropriava  do  corpo  teórico.  Essa  primeira  entrevista  ocorreu  logo  após  a 

apresentação do painel no II Congresso de Psicologia Ciência e Profissão com o 

depoimento de uma das alunas colaboradoras no projeto do GT do CRP junto a 

Prefeitura.  Mesmo  terminando  a  pesquisa  esta  colaboradora  continuou  seu 
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atendimento com uma paciente que apresentava comportamento suicida e fazia 

supervisão comigo. 

Para obter  o conteúdo necessário  à compreensão,  a fase de coleta  de 

dados, estendeu-se desde o momento em que estava explorando o tema até ao 

término  da  última  entrevista.  Configurando  a  possibilidade  de  aprofundar  o 

entendimento deste ritual de passagem - um período de iniciação.   

A etapa final,  após ter passado por todas estas fases,  constituiu-se em 

correlacionar  o  levantamento  feito  em  todo  o  percurso,  com  o  apoio  nas 

bibliografias adotadas, tendo sido fundamental para análise das representações 

de um cotidiano nos discursos dos estagiários.

2. Definindo os sujeitos

O momento inicial da coleta de dados foi útil para situar as condições com 

as quais iria trabalhar. Como técnica de operacionalização da investigação, usei a 

entrevista.

 

Esta opção vai ao encontro das propostas de vários autores como Cohen e 

Manion (1990, 378) que definem a entrevista de investigação como um diálogo 

iniciado  pelo  entrevistador  com  o  propósito  específico  de  obter  informação 

relevante para a investigação. É um método usual que compreende a reunião dos 

dados através de uma interação oral direta entre indivíduos.
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Nesta  etapa  escolhi  os  entrevistados  que  se  resumiram  em  quatro 

estagiários: o primeiro no final do curso, o segundo fim do 4º ano e os outros dois 

no fim do 5º ano do curso de Psicologia e que estavam freqüentando o Centro de 

Psicologia  Aplicada  CPA  –  UNIP/Tatuapé  no  período  de  março  de  2005  a 

dezembro de 2007.

A primeira entrevista, conquanto tenha sido usada a título de treinamento, 

colaborou  para  adequar  melhor  meus  conhecimentos  de  entrevistas.  Não  só 

utilizei seus dados em função da experiência em fazer entrevista, como também 

refiz a entrevista posteriormente o que proporcionou confiabilidade e segurança. 

Segundo Benjamim (1978), é importante proporcionar um ambiente confortável e 

de confiabilidade, tendo já no contato inicial com o entrevistado a autorização da 

gravação,  se  for  esta  a  forma  de  registro.  Este  clima  é  fundamental,  e  é  o 

direcionamento dado à formulação das perguntas que define uma entrevista semi-

aberta ou estruturada. 

Optei pela entrevista semi-aberta e iniciei cada conversa agradecendo a 

presença  e  a  disponibilidade  de  todos.  Depois,  solicitei  que  contassem  os 

significados atribuídos à experiência de estar vivendo os primeiros atendimentos 

clínicos.

Com  essa  técnica  de  coleta  de  dados  procurei  obter  informações  de 

maneira semi padronizada com perguntas específicas, explorando a vivência do 

entrevistado quando este lembrava momentos já passados ou comunicava a mim 

suas percepções dos fatos ocorridos recentemente. Para alguns autores, nesse 
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tipo  de  entrevista  o  investigador  deve  utilizar-se  de  um  guia  facilitador  que 

contenha  os  temas chaves  a  serem abordados  na entrevista  através  de  uma 

conversação, focalizando o vivido em situação, os atos e a implicação subjetiva 

que lhes dá sentido. Delefosse, M S, Rouan, G et Coll (2001, p. 150), assim como 

Forgheri  (2004,  p.  34),  quando  exemplificam  o  pensamento  discursivo  e  o 

pensamento  intuitivo  afirmam que:  “posso  comunicar-me comigo  e  com meus 

semelhantes  tanto  pelo  pensamento  e  linguagem discursivos,  como de  forma 

intuitiva, por meio do olhar, de gestos, de atitude e de sentimentos experienciados 

e manifestados de forma global, na própria vivência imediata e pré-reflexiva”.  

Para Benjamin, há dois tipos de entrevistas: uma em que o entrevistador 

procura a ajuda do entrevistado ou aquela em que o entrevistador tenta ajudar o 

entrevistado. Adotei então, o que ele chama a entrevista de ajuda em um diálogo 

entre duas pessoas, um diálogo que é sério e tem um propósito.

...A entrevista é o tipo de diálogo no qual muitas 

pessoas, representando diversas ocupações, estão 

envolvidas  a  maior  parte  do  tempo.  (Benjamin, 

1974)

A técnica de entrevista busca, por meio do encontro entre duas pessoas, 

levantar  informação sobre o objeto a ser  estudado,  com o intuito  de precisar, 

focalizar ou validar dados referentes ao problema. Na entrevista não padronizada 

ou aberta, o pesquisador tem liberdade para seguir  a linha de pensamento do 
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entrevistado,  sem perguntas determinadas anteriormente,  tendo como princípio 

norteador a idéia básica a ser investigada. (Lakatos & Marconi, 1991).

Toda a minha experiência em ser psicóloga clínica facilitou bastante este 

primeiro contato,  que clareou meus passos seguintes.  Feita a entrevista-piloto, 

então, refleti e percebi a postura adequada e a forma de conduzir esse diálogo. 

Bleger (1989) reafirma que a forma de conduzir este diálogo refletirá no conteúdo 

levantado. Para ele, numa entrevista psicológica, o psicólogo exerce as funções 

de  investigador  e  de  profissional,  que  tem neste  instrumento  um fundamental 

método clínico e como tal uma técnica de investigação científica em Psicologia. 

Como  o  objetivo  não  é  o  tratamento  terapêutico/clínico,  direcionei  minhas 

habilidades profissionais de psicóloga para levantamento de dados.
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CAPÍTULO IV–  DESPERTAR  DO  ENCONTRO:  A  INICIAÇÃO 

PROFISSIONAL EM PERSPECTIVA.

Despertar significa não se contentar mais com o 

véu das ilusões que colocamos sobre todas as 

coisas, mas olhar por trás de tudo para descobrir  

a verdadeira realidade da vida.

Anselm Grün

A primeira entrevista ocorreu na fase exploratória deste estudo, quando, 

envolvida  ainda  no  projeto  da  prefeitura  sobre  Prevenção  do  Comportamento 

Suicida,  solicitei  como depoente  desta  dissertação  uma das  duas  alunas  que 

colaboram  na  apresentação  dos  resultados  do  projeto  da  pesquisa 

interinstitucional. Os depoimentos retratavam a experiência vivida junto ao projeto 

e o conteúdo do discurso fez coro com minhas interrogações, e nesse sentido 

facilitou agendar o primeiro encontro para a entrevista teste.

O  registro  desse  primeiro  encontro  foi  corrompido  pelo  sistema  do 

computador numa mudança de máquina, por isso, e considerando a sua extrema 

importância  para  a  construção  do  corpo  teórico  deste  trabalho  e  para  a 

elaboração do instrumento de coleta de dados, houve necessidade de refazer tal 

entrevista teste mesmo já tendo passado algum tempo e já tendo feito a segunda 

entrevista.  As  últimas  duas  entrevistas  foram  realizadas  concomitantemente, 

respeitando o tempo de resposta de cada participante e resguardadas as devidas 

singularidades.
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Terminando a coleta de dados mergulhei na análise das entrevistas em 

busca  de  esclarecer  minha  inquietação  sobre  o  significado  atribuído  pelos 

iniciantes aos seus primeiros atendimentos clínicos. Optei pela técnica da análise 

de conteúdo para compreender e inferir novos conhecimentos a partir dos relatos 

dos entrevistados. 

A  análise  dos  dados  obtidos  apresentou  elementos  semelhantes  à 

bibliografia citada, principalmente no trabalho de Aguirre (2000) citado às páginas 

43  – 49  deste  trabalho,  ou  seja,  atesta  que  essa  fase  define  um período  de 

passagem ou transição que, carregado de sensações que se repetem, pontua 

elementos  constitutivos  na  formação  da  identidade  profissional  do  estagiário. 

Mostra com clareza, por intermédio dos relatos dos depoentes, que as sensações 

e  as  percepções  de  si  e  do  outro  são  o  foco  principal  do  treinamento.  Os 

sentimentos e as emoções dominam este processo e o grau de intensidade da 

experiência  vivida  está  totalmente  atrelado  à  relação  situacional  na  tríade 

estagiário – paciente – supervisor.  Ansiedade, Fantasia, Expectativa, Dúvida e 

Sentimentos e Emoções como apontados pelos autores destacaram-se em todas 

as entrevistas.

A  análise  dos  dados  revela  que  o  aprendiz  vivencia  situações  de 

ambigüidade entre o “ser” estudante e  o “ ser” profissional intercalando numa 

dinâmica intensa de ansiedade, medo, sentimentos de impotência com sensações 

de realizações, missão cumprida e auto-confiança.
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A maioria  dos autores  que utilizam os termos rito  de passagem,  ritual 

preliminar,  ritual  de  passagem  partem  da  visão  antropológica  sobre  os  ritos. 

Ressalvam que a vida é um passar sucessivo de situações determinadas pelo 

desenvolvimento humano em etapas naturais e biológicas como o nascimento, 

infância, puberdade, maturidade, velhice e morte. Além das mudanças biológicas 

nesse  desenvolvimento  podemos  pensar  que  existe  um espaço  na  sociedade 

contemporânea  para  outras  mudanças  inseridas  nos  ritos,  mais  ou  menos 

expressivos com marcações e atos especiais. 

Adriane Rodolpho (1997) e Roberto DaMatta (2000) citam a importância do 

estudo de Van Gennep, publicado no livro  Os Ritos de Passagem, em 1909, no 

qual  pela  primeira  vez  os  ritos  são  analisados  sociologicamente  influenciando 

vários  pesquisadores.  O  ritual  para  estes  autores  é  considerado  como  um 

fenômeno  especial  que  revela  expressões  e  valores  da  sociedade.  Sua 

constituição básica ocorre por fases ou períodos e principalmente em momentos 

de mudanças: ritos de separação, de agregação ou incorporação e, entre estas, 

uma fase liminar, fronteiriça, de margem, paradoxal e ambígua – um limem ou 

soleira.  Essas  fases  são  invariantes,  que  mudam  de  acordo  com  o  tipo  de 

transição que o grupo social pretende realizar.  

Podemos  então  considerar  o  ritual  como  um  sistema  cultural  de 

comunicação, constituído de seqüências ordenadas e padronizadas de palavras e 

atos, em geral expressos por múltiplos meios.  
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Na  perspectiva  psicológica,  o  desenvolvimento  psicológico  e  seu 

amadurecimento emocional também seguem uma base natural e biológica, com 

referência  cronológica  para  designar  as  fases.  Assim  vários  estudos  da 

psicologia, principalmente do período da adolescência ou puberdade descrevem 

as  expressões  e  os  valores  que  caracterizam  o  fenômeno  psicológico  nesse 

período.

Quando  falamos  do  estagiário,  estamos na  fase  adulta  ou  madura  e  é 

importante  lembrar  que  temos  uma  variabilidade  etária  na  população  que 

freqüenta  o  curso  superior.  No  caso  estaremos  centralizando  na  estrutura  de 

formação do curso,  com o início,  o  meio  e o final.  A direção para  analisar  o 

conteúdo das entrevistas parte do princípio de que os dois últimos anos, dos cinco 

anos de formação do curso de psicologia, são considerados como o espaço da 

mudança, por concentrar o início efetivo do processo interventivo nas atividades 

práticas dos atendimentos clínicos. Uma característica marcante, uma margem no 

processo de iniciação considerando que para constituir a identidade profissional 

como psicólogo temos que sair do papel de estudante.  O estágio supervisionado 

e  as  atividades  práticas,  como descritas  na  p.  22  (deste  trabalho),  dentre  os 

objetivos básicos, exercem a função de efetivar a ação desta fase objetivando 

desenvolver  habilidades  e  competências  baseadas  nos  recursos  cognitivos  e 

emocionais, articulando a teoria com a prática. 

Cipriano  (2007)  que  se  dedicou,  durante  cinco  anos  como  professor, 

supervisor  e  pesquisador,  a  estudar  o  estagiário  de  psicologia  clínica  em 

Psicoterapia  Breve  e  Plantão  Psicológico,  demonstra  em  seu  livro  Matriz 
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Terapêuticas: e os equívocos da prática clínica em psicologia  a importância de 

olharmos para o aprendiz em psicologia clínica e refletirmos e questionarmos o 

processo  formativo  e  seus  equívocos.  Parte  da  indagação  de  como  o  aluno 

compreende a  parceria  terapêutica  e em que se  baseia  para  desempenhar  a 

tarefa que lhe cabe.   A primeira de suas constatações refere-se exatamente a 

sua questão e confirma sua tese de que o iniciante, quase sempre, não faz uso, 

para intervir, do modelo teórico que “professa”. 

Segundo  Cipriano  (2007,  p.  254),  o  aprendiz  usa  um  conjunto  de 

conhecimentos  que  se  configura  numa espécie  de  Matriz.  Nas  considerações 

finais demonstra o conceito de Matriz Terapêutica subdividindo esse conjunto de 

conhecimento em seis itens. Apropriei–me de uma citação na consideração sobre 

o  sentido  e  o  valor  de  todas  as  coisas  demonstrado  no  item  F  –  A  Matriz 

Terapêutica  e  os  valores  ético-terapêuticos,  referindo-se  a  situação  relacional 

estagiário – paciente:

Ao  apresentar-se  para  atender  “seu”  primeiro 

paciente,  o  iniciante,  portanto,  imerso  nessa 

intrincada rede de significados sociais,  é portador 

de uma série de valores, conceitos e crenças que 

irão definir como deve proceder. (Cipriano, 2007 p. 

265).

Utilizando  a  referência  das  fases  do  rito  de  passagem  da  visão 

antropológica, com o olhar da psicologia do desenvolvimento, e respaldada na 
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importância da transmissão do conhecimento, focalizo a especificidade da prática 

clínica  em  Psicologia.  Centralizo  minha  discussão  na  análise  dos  dados  em 

categorias  que  emergiram  dessa  intrincada  rede  de  significados  sociais,  que 

foram  transmitidas  pelo  estagiário/terapeuta  em  seus  relatos  contendo  a 

especificidade de valores, conceitos e crenças. 

1. Separar ou despertar para o encontro? 

No encontro, sinto quem sou de verdade. 
Percebo lados em mim que até então estavam 

ocultos. Torna-se vivo em mim o que estava 
encoberto e não conseguia ter vida. O encontro 

desperta em mim vida nova. 
Anselm Grün

A ansiedade tem uma função importante  na dinâmica da mudança de 

papéis. Acaba servindo como um alerta para despertar e ocorrer a mudança de 

papel.  A  princípio  é  identificada  como  um  sinal  de  desconforto,  e  que  cada 

estagiário  expressa  de  seu  jeito,  mas  sempre  com  a  referência  ao  primeiro 

atendimento. Os motivos são múltiplos: pode ser uma situação inesperada como 

a reação negativa do paciente em relação à pessoa do estagiário, pode ser a 

forma de comunicação do paciente que o impede de agir,  pode ser a falta de 

palavras do estagiário, o não saber o que falar, pode ser o estar sozinho com o 

paciente, etc..é sempre a questão de a preocupação estar direcionada mais para 

a pessoa do estagiário. Como uma criança na primeira infância o aluno/terapeuta 

está  centrado  em si,  egocentrado,  focalizado  em suas  reações  e  distante  do 
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paciente. O choque inicial vem carregado do conflito entre teoria e prática, o velho 

ditado que a teoria na prática é outra está sempre rondando os discursos. 

A ansiedade reflete também o estado de consciência ou de inconsciente 

determinando  suas  ações  na  situação  relacional  com  o  paciente.  Mesmo 

conseguindo atingir resultados no atendimento clínico, o tomar consciência do ato 

terapêutico não é efetivado na ação, e sim num processo de elaboração posterior. 

Existe um distanciamento na díade psicólogo-cliente na primeira entrevista. O ser 

profissional está mais centrado nas dimensões da identidade pessoal e social do 

ser  aluno.  A  entrada  nos  primeiros  atendimentos  clínicos,  o  vivenciar  a 

experiência  no  aqui  e  agora  é  invadido  por  sensações  mobilizantes  e  leva  o 

estagiário a se distanciar do paciente e gera o vazio de não saber o que fazer.  

IJLB _ Esses dias eu tava pensando nisso que, quando você começa a atender 

nos primeiros atendimentos você não tem muita noção do que você tinha que 

fazer. Porque tem a teoria e tem aquilo que eu fazia, uma coisa não encaixava 

com a outra eu não tinha muita noção do eu tava fazendo. E o que me angustiava 

é não ter consciência do que eu tava fazendo por mais que seja legal.

VLFC_ No início eu fiquei um pouco preocupada, de estar sozinha na sala sem 

nenhuma experiência, mas agente conta com a supervisão da professora.

ABS_  Mas quando a gente vai para o 5º ano e é  você que vai atender sozinho 

depois é muito mais angustiante.
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CDM_ Uma paciente me pegou, quando me disse; sou esquizofrênica! Aquilo me 

deixou meio bambeada, do tipo que eu faço, trato igual aos outros, tenho que 

tratar diferente, aquilo me pegou. Essa palavra na teoria é uma coisa na prática é 

outra, na teoria já me apavorava isso é uma palavra pesada - louco, será que vai 

surtar?

CDM_ Então foi  uma coisa mais pesada pra mim né! O menino dizia: Eu não 

gosto de você assim bem tranqüilo. Aí eu pensava tenho que sair dessa, eu tenho 

que ficar com esse menino, agora não tem jeito de trocar. Não tenho como trocar 

e aí tem que ver o que faz com o menino, e no fim tinha hora que eu também não 

gostava dele. Ele era meio áspero comigo, às vezes eu queria dar o troco, depois 

eu pensava não é assim.

 A  temporalidade  também  influencia  na  ação  e  na  determinação  do 

encontro.  Um tempo para a elaboração; na supervisão, na terapia pessoal,  na 

próxima sessão,  com o colega no grupo,  enfim o refletir  e o pensar,  requisito 

básico para o raciocino clínico necessita entrar em um estado de espera, ficar 

aguardando  para  emergir.  Uma  referência  temporal  para  o  amadurecimento 

cognitivo. 

Pensar na relação, no aqui e agora, ou pensar depois. O pensar elaborado 

surge,  posteriormente,  como insight  ou  na supervisão quando é apontado um 

caminho e com o retorno do atendimento. Primeiras tomadas de consciência no 

aqui  e agora quando algo que é dito pelo paciente desperta para o olhar e a 

compreensão  de  como  agir.  Estar  na  hora  de  imediato  o  corpo  e  a  mente 
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interagindo de prontidão, esse processo de sentir-se presente é bem diferente da 

teoria e o pensar traz o sentido. 

IJLB _ Até hoje pra mim é mais difícil na hora com o paciente porque você tem 

que estar ali na hora de imediato, depois que vai caindo varias fichas! Mais acho 

que as primeiras consciências foram na hora do atendimento, quando a pessoa 

fala alguma coisa que faz um “plim” na sua cabeça ai você pensava talvez seja 

por esse caminho.

VLFC_ Não è coisa que você está experimentando mesmo a cada sessão, parece 

que você vai adquirindo um  insight,  são experiências que você vai adquirindo 

mesmo,  eu acho que é assim a triagem.

A confiança de sentir-se presente e ter  condições de agir  depende das 

condições subjetivas e de cada aprendiz  e seu   paciente. Aqui aparece uma 

outra faceta da dimensão temporal, mais relacionada com maturidade e o tempo 

de vida, assim um aspecto importante de ser analisado é a identificação pessoal 

do aluno como a idade e experiência de vida. Duas das entrevistadas são mais 

jovens e o curso de Psicologia é a sua primeira formação no ensino superior, as 

outras duas já são profissionais de áreas afins e com mais experiência na vida 

pessoal  e  social.  Esse  elemento  deve  ser  levado  em  consideração  como 

facilitador na rapidez para a elaboração do raciocínio clínico.

 

VLFC _ Mas com a psicologia você percebe que tem muito mais coisa envolvida, 

como quando a mãe diz que ta com problemas com o pai ou que é separada. 
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Tem problema com a mãe ou problema na escola,  a  mãe não da atenção,  a 

criança fica com a avó ou com o vizinho tem um monte de dificuldade econômica, 

então você começa a perceber que tudo aquilo pode interferir na vida da criança. 

Você tem que recolher o máximo possível de informação, a triagem é isso!  

CDM_ Eu acho que eu tenho uma experiência de vida, mas acho que aqui evolui 

muito, como entramos cru e que com a possibilidade de viver os atendimentos e 

as  supervisões  vamos  crescendo.  A  escuta  para  mim  é  muito  importante,  a 

vontade de ir é mais importante do que o medo de errar. O meu jeito de ser é ir 

para o atendimento sendo eu mesma e esta confiança foi reduzindo a ansiedade.

As características da população atendida em relação à faixa etária é outro 

elemento  que  aparece  como  desencadeante  de  expressões  significativas  na 

experiência  do  estagiário.  A  comunicação  verbal,  não  verbal,  lúdica  ou  de 

autenticidade sofre modificações dependendo da individualização e subjetividade 

inserida  na  relação  situacional  do  atendimento.  O  grau  de  responsabilidade 

também foi citado como um diferencial no aumento ou não da angústia. O retorno 

do trabalho com a criança se dá num processo mais rápido, a atitude expressa 

pela criança apresenta-se como mais límpida. Esse processo vai sendo elaborado 

com mais segurança em direção ao raciocínio clínico, aos poucos, as vivências 

não  nomeadas,  mas vivenciadas  na  situação  podem ser  apreendidas  e  gerar 

significados.
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ABS_ Mas no infantil eu acho que é muito mais desafiador porque o adulto fala a 

criança não, não ela vai expressar muito e você tem que aprender a interpretar 

aquilo. 

IJLB _ O primeiro plantão foi mais marcante, porque com criança tem mais aquele 

negócio de ser intuitivo né. Com o adulto você já fica com naquela preocupação 

de cumprir uma coisa com a outra, com criança você vai brincando e percebendo 

as coisas, acho que é até mais fácil entender o comportamento pela brincadeira 

assim e acaba sendo algo mais intuitivo que parece ter mais sentido na hora. 

Com adulto a pessoal faz aquele discurso e você sabe que não é aquilo, porque 

você faz uma leitura rápida e sabe que ta lendo de um jeito errado, e por isso não 

consegue ir além.

No requisito  comunicação e faixa etária  o consciente e o inconsciente 

surgem com característica de leitura da técnica psicanalítica sobre o conceito de 

transferência e contratransferência. Expressões de vivências que são atribuídas 

como  respostas  inconscientes  e  momentos  de  não  identificar  os  próprios 

sentimentos e o que despertou esse sentimento.

CDM -  Mas  quando  eu  encontrei  aquele  menino  no  psicodiagnóstico  ele  me 

irritava, junto com a supervisora fui adquirindo mais visão destas coisas senti até 

muita raiva dele, mas depois consegui superar e começar a colocar limite e tudo 

bem a coisa se resolveu.

O papel do supervisor é atribuído como fundamental para desencadear o 

processo de atendimento, um modelo que, dependendo do estágio, ocorre com a 
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presença  física  e  que  apresenta  as  possíveis  saídas  e  caminhos  para  o 

atendimento. Com o domínio de conteúdo e de experiência transmite segurança e 

confiabilidade. Pode também gerar uma dinâmica negativa dessa relação aluno – 

supervisor intensificando dificuldades ou aumentar o nível de ansiedade. Nesse 

sentido,  a  presença  pode  ser  persecutória,  ameaçadora,  em  outro  momento 

reações  de  comportamento  como  expressões  do  supervisor  demonstram  os 

preferidos e os preteridos. 

O significado e a vivência da autenticidade do supervisor expressando – se 

livremente empatia ou concordância por uns gera reações de baixa–estima. Mas 

o que de fato pareceu de extrema significância é que o encontro com o diferente, 

com o outro primeiramente surge no contato com o grupo e o supervisor.  Poder 

contar  com  olhar  do  outro  que  tem  a  experiência,  seja  com  aprovação  ou 

reprovação  é  o  momento  de  compartilhar  e  dinamizar  o  exercício  de  ser 

dependente  como  aluno  e  ao  mesmo  tempo  refletir  e  pensar  exercitando  a 

independência  como  colega  e  ser  um  profissional.   Como  um  espelho  o 

supervisor reflete a possibilidade da ação do movimento do engrenar o que pode 

estar mobilizado. Na supervisão rompe o estar centrado em si e o lança para a 

relação situacional.

 IJLB _ Ai quando eu conversava com o supervisor, e ele me apontava o caminho 

e então eu pensava é por ai, e depois você relaciona com o que você estudou e 

então você procura na teoria os caminhos que eu posso seguir. Mas depois, que 

você atende a pessoa novamente, ela te diz algo totalmente diferente da teoria. 

Então você volta com o paciente e com o seu pensamento você vai  tentando 
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achar um sentido, por enquanto tudo isso ainda esta girando na minha cabeça, 

mais de vez em quando elas se encontram e fazem sentidos, acho que é mais por 

ai a idéia da consciência.

ABS _ Bem começo pelo psicodiagnóstico como primeiro atendimento. Alivia  até 

porque o fato de ter um supervisor do seu lado..ajuda o atendimento é muito mais 

fácil, facilita é alguém com experiência ele vai conduzindo junto com você é em 

grupo faz perguntas...a gente se sente mais seguro ele vai trazendo o conteúdo e 

aos poucos a gente vai se soltando.

VLFC_  Sim  este  é  o  outro  atendimento,  mas  estou  falando  da  triagem  que 

fazemos  sozinhos...  é  mais  sempre  a  professora  ta  supervisionando,  já  teve 

algumas sessões que ela estava supervisionando outro colega ...ou ela mesma 

fazendo a triagem ... ou a sala de espelho ocupada... mas a maioria das vezes ela 

te supervisiona.

CDM_ eu falava com a supervisora e quando não dava tempo, porque não era 

todo dia de supervisão que conseguia falar com ela, cheguei a ficar 4 semanas 

sem supervisão de um caso porque as vezes vem um caso um pouco mais grave 

e a gente tem que escolher e falar sobre ele. Teve uma época que cheguei a ter 

11 (onze) pacientes de plantão, então não tem condições de falar de tudo e de 

todos. 

A  expectativa  do  supervisor  muito  grande  em  evitar  erros  somada  à 

expectativa do aluno com o medo de errar  aumenta o grau de dificuldade do 
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atendimento, então poder ouvir erros clássicos,  e não só o brilhantismo clássico. 

Este procedimento pode esclarecer algumas fantasias e dúvidas em relação ao 

certo e errado nas atitudes dos psicólogos clínicos.

IJLB _ Quando acabam os atendimentos  que os estagiários  vão para  a  sua 

salinha de confinamento, acho que todo mundo fica super ansioso e você não 

percebe o que a pessoa falou direito, essa mobilização impede um pouco isso. 

Você fica tão ansioso de responder alguma coisa para a pessoa, de fazer sentido 

tudo aquilo que você não consegue escutar mais nada, e você pode falar uma 

besteira.

2. Liminar,  Margem e Ambigüidade: 

A sintonia só nasce quando conseguimos aceitar 
em nós todos os opostos e acolhê-los

 como parte de nossa vida. 
Anselm Grün

O momento que concentra os maiores desafios e obstáculos é determinado 

por  uma  vivência  conturbada  e  conflituosa,  a  demanda  geralmente  está  na 

dimensão emocional com os sentimentos de raiva e de medo. As fantasias, as 

dúvidas e as expectativas compõem também este cenário, porém acabam tendo 

uma relevância menos significativa. O medo da loucura, do surtar provoca uma 

instabilidade interna, o medo do novo, do desconhecido em mim e no outro. O 

caos pode emergir e não termos controle da situação, ver no outro o que pode 

estar dentro de mim.
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CDM_ Uma paciente me pegou quando me disse sou esquizofrênica, aquilo me 

deixou meio bambeada, do tipo que eu faço, trato igual aos outros,  tenho que 

tratar diferente, aquilo me pegou. Essa palavra na teoria é uma coisa na prática é 

outra, na teoria já me apavorava  isso é uma palavra pesada - louco, será que vai 

surtar? 

VLFC – A questão não é a gravidade do problema é o que aquele problema ta 

causando para ela, porque tem pessoas que tem sintomas psicológicos na sua 

frente, e você não sabe o que fazer, porque às vezes a pessoa surta, tem crise às 

vezes quando ela vai colocar aquilo para fora, ela sente é físico. Na sua frente ela 

tá sentido. Quando a pessoa ta vivendo uma crise, surta na sua frente ela sente 

palpitação, suor etc. Eu já tive essa experiência numa triagem, a pessoa sentia 

palpitação na hora ali, ela começou a falar olha to sentido agora, e começou a 

chorar e eu a acalmei.

ABS_ E no acompanhamento terapêutico você tem que ter sacadas você tem que 

estar preparada para tudo. Tem momentos que você sente vergonha de estar ali 

do lado do paciente, mas você tem que enfrentar de repente ele está com você na 

rua ta ali. Tem momento da crise que você tem que saber como agir, o que fazer 

naquele momento.

Os  sentimentos  e  as  emoções  conduzem  a  maior  parte  do  tempo  os 

comportamentos,  as ações e reações  é esse período intermediário  do rito  de 

passagem liminar. Uma das referências desta fase é a ambigüidade e se tratando 

da dimensão emocional é a base, é o elo fundamental na relação estagiário e seu 
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paciente.  Uma  dinâmica  intensa  que  mobiliza  um  amadurecimento  emocional 

para ambos.  Uma emoção muito intensa pode impedir a efetivação do encontro, 

por  parte  do  paciente  é  comum falta  ou  desiste,  mas por  parte  do  estagiário 

complica e pode na melhor das hipóteses  comprometer a escuta e o acolhimento.

 Com isso o medo de errar e a responsabilidade de estar lidando com seres 

humanos  aumenta  suas  sensações  e  seu  estado  emocional.  A  estratégia  de 

ensino utilizada pelo supervisor dando muita ênfase ao erro do aluno com algo 

impiedoso pode elevar ainda mais este estado do estagiário e colaborar com o 

movimento  destrutivo.  A  relação  entre  aluno  e  supervisor  é  de  extrema 

importância  que  se  desenvolva  com  diretrizes  pedagógicas  e  acadêmicas 

satisfatórias  para  a  boa  qualidade  de  ensino.  O  errar  e  o  corrigir  têm  uma 

conotação  constante  como  preocupação  ou  expressa  a  necessidade  de 

referências e modelos que a princípio demanda do supervisor e, posteriormente, 

começa a surgir com a rotina do convívio como grupo.

  

ABS_ Tem momento da crise que você tem que saber como agir  o que fazer 

naquele  momento  e  o  interessante  do  supervisor  é  que  deixa  a  gente  tomar 

atitude mesmo que você esteja errando ele vem depois corrigi mas acho muito 

difícil.

O medo aparece também no movimento da separação da presença física 

do supervisor e o ter que enfrentar face a face o outro. O estar só com o outro 

estabelece uma relação direta em ter ou não facilidade de lidar com determinada 

faixa etária. Para alguns é mais difícil o encontro com o adulto, outras vezes pode 
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ser a criança que ameaça o estagiário.  A responsabilidade que o atendimento 

tem de ver a vida do outro ser exposta e colocada explicitamente também dificulta 

em alguns casos o desempenho dos alunos/terapeutas. 

ABS _ já  no 2 º semestre do psicodiagnóstico vai ficando mais por conta da 

gente, mas o supervisor ajuda muito. Não sei, adorei o psicodiagnóstico, gostei 

muito do supervisor a gente aprendeu muito e o fato de ter ele ao lado ajuda. Mas 

quando a gente vai para o 5º ano e é você que vai atender sozinho depois é muito 

mais angustiante. A gente tem medo de errar, sabe que vai errar não tem jeito 

você  erra  mesmo.  Mas  tem  alguém  depois  pra  te  corrigir,  pra  você  tentar 

melhorar, e cada estágio é um estágio no acompanhamento terapêutico ou no 

infantil.

IJLB _ é um medo de não servir para nada, porque eu estou me colocando nesse 

lugar para que eu faça uma diferença em relação a isso e no fundo a vida dessa 

pessoa não vai mudar mesmo eu me profissionalizando será sempre esse bla, 

bla, bla. Eu pensava que a idéia era ter sentido pra mim e para o paciente, o meu 

medo era ser algo sem sentido para ambos, algo vazio. Por isso que eu acho que 

quem dá o sentido é o paciente.

As dúvidas ocorrem principalmente na fase de preparação e no primeiro 

atendimento, apesar de os supervisores utilizarem estratégias e dinâmicas para 

trazer no contexto da supervisão como será o primeiro encontro, literalmente o 

pensamento e as inquietações surgem na presença do paciente.
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VLFC_ Fica pensando, olha o que eu to fazendo aqui!  Nossa será que eu vou 

poder ajudar? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que isso que eu to 

fazendo aqui serve pra alguma coisa? Será que isto serve para alguma coisa. 

Você fica se achando assim meio incapaz meio aonde eu tô? Fica meio perdida. 

E você se pergunta por que está ali e se pergunta eu sou capaz de ajudar aquela 

pessoa? 

IJLB _ O paciente falava alguma coisa, eu pensava meu Deus que eu vou falar? 

O que essa pessoa tá falando? Pra onde que eu vou? O que eu posso fazer?

CDM_ Será que eu vou ser vista 24 horas? Será que falo isso? Será que falo 

aquilo?  Aquilo  me  inibia  e  me  deixa  meio  inibida  mesmo,  e  o  meu  primeiro 

paciente não gostava de mim.

ABS_E ai fica mais angustiante ainda porque você fala meu Deus será que eu 

estou interpretando certo?

ABS_ E pensava ai meu Deus como vai ser quando chegar a minha vez será que 

eu vou ter essa sacada de perguntar o que é pertinente. E aí quando você vai pro 

atendimento  atuar,  você  parece  que  começa  a  relembrar  aquilo  e  começa  a 

pensar o que eu posso perguntar. O que eu devo usar? Como não levar para o 

paciente a resposta?
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3. Incorporação e Agregação: o encontro com o cuidado.

Faz-se necessário sobretudo o cuidado com os 
pensamentos e sentimentos, com as emoções e 

paixões que gostariam de penetrar em nós e 
determinar nossas palavras.

Anselm Grün

 A  mudança  de  percepção  e  a  verificação  de  que  a  expectativa  e  as 

dúvidas são sanadas e tranqüilizadas ocorrem com a reação do paciente e com a 

descoberta do sentido da vivência para este. O medo da impotência, de não servir 

para  nada,  de  não  conseguir  atingir  realização  profissional,  vai  diluindo  nos 

encontros  e  aparecendo  a  percepção  do  outro  estar  se  beneficiando  do 

atendimento.    Um  encontro  então  com  a  pessoa  profissional,  com  as  suas 

experiências. A alteridade construindo seu terreno na relação e no encontro com 

o outro com o diferente, mediante a percepção do que desencadeia no outro, vão 

tecendo a rede de significados pessoais, sociais e profissionais.

Momento da sintonia: o sentido para o cliente proporciona o sentido para 

o  estagiário.  A  expressão  viva  do  cliente  quando  é  verbalizada  facilita  o 

reconhecimento  e  a  compreensão  do  significado  da  experiência  relacional 

terapeuta – cliente.

IJLB  _Alguns  até  chegaram  a  verbalizar,  como  num  caso  que  a  paciente  já 

chegou falando que tinha depressão, que ela tinha isso e aquilo, com todos os 

diagnósticos  e  acho  que  o  primeiro  momento  é  o  esclarecimento  do  que era 

aquilo tudo que ela tinha só isso fez perceber que não era aquilo, e percebendo 
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isso ela mesma teve o movimento de procurar o que ela tinha já que não era o 

que ela tinha auto-diagnosticado.  E ai que a gente foi trabalhando e ela foi me 

dizendo que aquilo ali fazia sentido, que aquela outra coisa que você me disse é 

legal, que ela também poderia olhar por outros lados. O próprio movimento da 

pessoa e a freqüência dos encontros. No começo do plantão eu tinha um ou dois 

encontros, e você não consegue ver isso. Quanto mais tempo eu trabalhei com a 

pessoa, mais coisa eu consegui ver.

Então, as primeiras experiências vão se configurando na dinâmica do dia 

a dia e a descoberta do ser profissional na repetição do contato das diferenças 

dos  encontros  com os  pacientes.  A  princípio  uma linguagem intuitiva  que vai 

ficando mais  clara  e compreensiva  e  expressa na linguagem discursiva.  Esse 

movimento  na  relação  intersubjetiva  permite  a  percepção  de  uma  identidade 

profissional. 

IJLB  _  Sim  diferença  bem  visível,  dentro  daquilo  que  to  fazendo.  Teve  uma 

pessoa que falou para mim “nossa o que foi aquilo que você disse no encontro 

passado? Eu fiquei pensando a semana inteira!”. Com essas coisas que a pessoa 

pensou, ela mesma faz outra pergunta, ou traz outra questão então eu percebo 

que tem movimento, e isso foi disparado por alguma coisa que aconteceu naquele 

encontro. Mesmo assim no começo era uma coisa intuitiva, não percebia que isso 

acontecia direito, eu fui percebendo aos poucos.

O sentimento de realização começa a emergir das respostas do cliente, a 

confiança  e a  segurança desencadeiam a reação para  o  sentir-se  presente  e 
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integrar o ser do estagiário como profissional diante do cliente. O sentir e o pensar 

como ferramentas que se complementam na direção das ações a serem tomadas 

no momento do atendimento.

IJLB _E o sentimento você se sente mais preparada, menos insegura e acho que 

uma questão de olhar. Antes a pessoa falava um monte de coisa, e só depois eu 

ia pensar e elaborar. Acho que agora enquanto ela me fala já vou pensando e 

percebendo que existe uma primeira fala significativa no primeiro encontro, que 

tenha relação com a demanda da pessoa, com aquilo que ela quer de você ali, 

isso, por exemplo, é um olhar que antes eu não tinha. 

ABS  -  Fundamental  é  a  terapia  pessoal.  O  atendimento  te  faz  crescer.  O 

atendimento  infantil,  por  exemplo,  foi  desafiador  e  fiquei  numa expectativa de 

como vai ser! Pensava muito no quanto as pessoas precisam e fui adquirindo uma 

confiança  com  as  supervisões.  Começa  com  insegurança  e  termina  com 

segurança.  O  supervisor  reforça  aquilo  que  você  consegue  fazer.  O  que  me 

surpreende é o supervisor saber às vezes de coisas sobre a gente e o cliente que 

nem imaginávamos. A gente cresce e amadurece.

Confusão,  sentimento  de  caos  gerado  pela  Ansiedade  tende  a  perder 

intensidade  e  proporcionar  movimentos  construtivos  ao  longo  do  tempo. 

Compreensão  posterior  à  leitura  dos  atendimentos  anteriores  colabora  nas 

elaborações futuras que ocorrem dentro no atendimento. A linguagem não verbal 

vai sendo um instrumento importante de direção e intervenção na continuidade do 

atendimento ao cliente, principalmente com expressões significativas do paciente.
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IJLB _. Então você percebe que na quarta, quinta sessão que ela fala isso, pode 

ser um confirmador da primeira, mas se você não escutou na primeira, só escutou 

na quinta, você vai esperar mais cinco para depois ver que era aquilo mesmo que 

você só percebeu na quinta.

Adquirir segurança e desmistificar o “Psicoterapeuta ideal “, diminuindo as 

expectativas de ser ótimo e perfeito tendo sempre a fala, o olhar, a escuta e a 

intervenção adequada para cada paciente em todos os momentos.

VLFC_ É bem diferente do que eu imaginava o que tem de diferente do que você 

imaginava porque você trouxe todo esse contexto da escola, da família porque 

apesar da grande maioria ser o aprendizado, a hora que você faz o levantamento 

dentro da triagem pra identificar do porquê procurar aqui na clinica? Você vê que 

tem muito mais coisa, dentro dessa diferença do que era imaginado?

O  Medo  e  a  Ansiedade  foram  descritos  de  diferentes  formas  e 

apareceram constantemente no relato, o que indica que primeiro as percepções 

sobre si próprio e o seu desempenho estão ocupando espaço no encontro com o 

cliente. Com o decorrer dos primeiros encontros, acompanhados pela supervisão 

e  permeados  por  insight  de  reflexões  teóricas  e  do  raciocínio  clínico,  a 

descentralização de si  e  o  caminhar  para  o encontro  com o outro  acontecem 

naturalmente. 

CDM_  Mas  quando  eu  encontrei  aquele  menino  no  psicodiagnóstico  ele  me 

irritava, junto com a supervisora fui adquirindo mais visão destas coisas senti até 
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muita raiva dele, mas depois consegui superar e começar a colocar limite e tudo 

bem a coisa se resolveu.

O papel do supervisor e os objetivos claros e pontuais da atividade do 

estágio  são  fundamentais  para  o  despertar  da  confiança  e  da  segurança  do 

estagiário. 

O caminhar para o encontro e integração do papel de um psicólogo clínico 

demanda um percurso traçado com recursos que emanam da identidade pessoal, 

social  e  profissional  de  cada  um.  A condição  de  ensino  integrando a  relação 

situacional  no  papel  do  supervisor  com  a  estrutura  pessoal  do  estagiário 

fundamenta a base necessária para que esse rito de passagem seja vivido de 

maneira plena e profunda, não sendo uma experiência única e fechada. O ser e 

fazer incorporar a trama de uma identidade profissional entrelaçada na rotina dos 

atendimentos psicológicos dos estagiários.

O  resultado  satisfatório  e  a  sensação  de  confiança  e  realização  de 

incorporar o psicólogo clínico nascem da ambigüidade gerada pelo isolamento e 

pela  individualização  dos  noviços,  no  processo  de  estar  dependente  e  ser 

independente. Portanto, a experiência de estar fora do mundo, centrado em si 

mesmo,  impulsionado  pela  ansiedade  e  o  medo,  é  o  que  marca  os  estados 

liminares  deste  espaço  de  formação  profissional,  é  transformada  em 

complementaridade, em imersão na rede de relações situacionais que tecem as 

margens ordenadas dos psicoterapeutas para um modelo de vida profissional.
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Quando sentir a relação você vai tratar as coisas com 

todo o cuidado. Anselm Grün

A questão é como encontrar o caminho para a 

sintonia e viver a união conosco mesmo e com os 

outros. Anselm Grün.

VLFC_ Até quando a pessoa começa a contar o que está acontecendo com ela, já é um 
desabafo já é uma procura. A pessoa até nesse desabafo ela já se sente melhor, 
independente de você estar lhe dando um retorno, entendeu, só percebendo que ela ta 
ali você percebe que ela se sente aliviada. Ela te agradece. _ Nossa muito obrigada é 
você que vai me atender depois? Né pelo menos comigo acontece dessa forma né. A 
pessoa já um pouco agradecida já um pouco aliviada mesmo, agente se sente assim, 
agente se sente como se fosse uma expert  (risada), mas que não é nada disso. A 
gente acha que o trabalho da gente ta valendo a pena. Que é isso mesmo que agente 
tem que  fazer. É o início, é um passinho que a gente ta dando a gente se sente 
“importante”. Puxa to colaborando! Isso é o que eu quero esse é meu trabalho, pelo 
menos é o que eu sinto, já to colaborando.  

ABS: Fundamental é a terapia pessoal. O atendimento te faz crescer. O atendimento infantil, 
por exemplo, foi desafiador e fiquei numa expectativa de como vai ser! Pensava muito o 
quanto às pessoas precisam e fui adquirindo uma confiança com as supervisões. Começa 
com insegurança e termina com segurança. O supervisor reforça aquilo que você consegue 
fazer. O que me surpreende é o supervisor saber às vezes de coisas sobre a gente e o 
cliente que nem imaginávamos. A gente cresce e amadurece.
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O encontro só tem êxito quando tomamos tempo para 

ouvir a outra pessoa. O que ela quer?

 Quais são os seus desejos? O que lhe faria 

bem?Encontro exige escutar. Então sou capaz de 

pertencer ao outro e a mim também. Anselm Grün

Só se pode falar de encontro em imagens, imagens 

que se introjetam em nós e nos põem em contato 

com o veemente desejo de um encontro bem 

sucedido.  Anselm Grün

IJLB_  Agora, até meio exagerado, porque eu to no começo, mas eu fico querendo passar 
para a pessoa que eu to ali de ouvidos abertos, para escutar a sua primeira fala. Acho que 
antes era tudo tão sem sentido que você acaba se preocupando com alguma coisa que 
você nem sabe o que é. Tanto que quando você pega umas das primeiras vezes e lê o que 
a pessoa disse, você percebe que ele falou algo que te daria um caminho logo na primeira 
sessão, mas você não percebeu na hora. E com isso você já vai para o próximo encontro 
mais atenta para essas coisas que o paciente pode te dizer que já tenha sentido agora. 
Acho que assim que você vai para o próximo paciente hoje, vai limpando toda essa 
confusão, cada vez eu fico menos confusa, porque eu fico menos ansiosa, acho que isso 
interfere também. A ansiedade de querer entender tudo na primeira vez, agora eu já sei que 
o caminho é longo e tudo mais.

CDM_. Mas preferi ficar prestando muito atenção no que a supervisora perguntava, no que 
ela dizia e fazia, porque a primeira impressão é a que fica, aquela que a gente nunca 
esquece. Eu gostava dessa professora e o fato da gente gostar de alguém também ajuda 
né! Ai eu ficava olhando para ela para ver como ela se comportava o que ela falava, e 
principalmente como a cliente respondia para a supervisora, então foi uma experiência muito 
legal. Ai o primeiro contato com a triagem do 4º ano como já tinha visto no 3º foi tranqüila, 
principalmente porque tinha sido voluntária para acompanhar a supervisora e ficamos mais 
próximos do paciente do que o restante na sala de espelho. Não foi difícil, eu acho também 
que era a minha vontade, quando eu entrei no curso eu já sabia o que eu queria ser clínica, e 
a paixão foi tomando conta.
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CAPÍTULO V– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo com os estagiários-terapeutas permitiu definir alguns traços que 

podem  contribuir  para  a  sua  caracterização  no  contexto  da  formação  em 

Psicologia. 

No âmbito da experiência em atividade prática do atendimento clínico no 4º 

e no 5º ano do curso,  a expressão dessa vivência traz o novo que contém o 

antigo, direcionando–o a desvendar o mistério da ambigüidade, do paradoxo. Sou 

aluno e sou psicólogo, viver intensamente esse rito para atingir, no confronto com 

o diferente e no encontro com o outro e, ao mesmo tempo, consigo mesmo, a 

alteridade e o sabor dos efeitos da ação terapêutica.  

O  ritual  de  passagem  estruturado  como  treinamento  profissional  pode 

conceder autoridade e legitimidade que estruturam e organizam as posições do 

estagiário, dando significado aos seus valores morais e a sua visão de mundo. 

Os aspectos abordados da intricada rede de significados pessoais, sociais 

e profissionais evidenciam a linha e o tecido que determina o estilo que cada 

estagiário  irá  assumir  em  sua  profissão.  O  acervo  cultural  do  conhecimento 

psicológico especializado incrementa a operacionalização da ação terapêutica.

Essas experiências legitimam-se pela e na supervisão considerada como 

base, apoio, acolhimento, segurança, desafio e exposição.
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A  constatação  do  fenômeno  da  intersubjetividade  como  forma  de 

conhecimento  do  ser  e  fazer  psicológico.  A  importância  da  prática  clínica 

supervisionada  na  formação  do  psicólogo,  possibilitando  o  contato  com 

sentimentos e emoções, com o contato com a realidade social, complementando 

a formação graduada.

Situar  um  lugar  para  a  compreensão  da  Ansiedade,  da  Fantasia,  da 

Expectativa, da Dúvida, dos Sentimentos e das Emoções que tecem a rede de 

intersubjetividade possibilita dar visibilidade ao vivido e não dito. Tecer recursos 

que afastem o medo e os fantasmas que mobilizam e prejudicam o desempenho 

e comprometimento do atendimento clínico ao paciente.

O aprendiz de terapeuta confronta-se com o medo e com o vazio de não 

saber  o  que  fazer,  colocando  em  dúvida  sua  habilidade  e  competência, 

principalmente  nos  primeiros  encontros  em que constata  estar  sozinho com o 

paciente.

Busca refúgio nas relações estabelecidas durante seu percurso acadêmico 

com o grupo de supervisão e seu supervisor. Sentindo pertencente a um grupo 

consegue  romper  a  barreira  do  isolamento,  construída  pela  ansiedade  e  pelo 

medo,  vai  ao  encontro  do  viver  mais  consciente  a  situação  relacional  com o 

paciente.  Pensar,  refletir,  estudar  e  aprender  são  conseqüências  objetivas 

efetivadas em tempos posteriores, até que a rotina o preencha com experiências 

e desenvolva a confiança e segurança. 
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Como educadora e psicóloga clínica acredito que são primordiais para o 

exercício e aquisição da prática nos atendimentos clínicos como já foi dito os três 

fatores básicos: a própria psicoterapia, o conhecimento teórico e a prática clínica 

supervisionada. Nesse sentido, olharmos para este momento da iniciação como 

clínico e sentir, perceber, viver, entender e entender-se no encontro com o outro. 

As  relações  situacionais  da  tríade  estagiário-paciente–supervisor  que 

proporcionam o aprendizado. O supervisor como um tecelão experiente cria o tear 

e demonstra aos seus discípulos os conhecimentos da arte de tecer.  Chegando 

ao  final  do  tecido  e  atingindo  com  o  paciente  a  trama  da  segurança,  da 

continência, da compreensão não – valorativa e da ética que inclui o sigilo.
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ANEXO A

ENTREVISTA 1

R_ Bem gostaria primeiramente agradecer sua disponibilidade para refazermos esta 
entrevista,  e  pensar novamente como foi  a  experiência  de iniciar  os atendimentos 
clínicos? 

IJLB_ Esses dias eu tava pensando nisso que, quando você começa a atender nos 
primeiros  atendimentos  você  não  tem  muita  noção  do  que  você  tinha  que  fazer, 
porque tem a teoria e tem aquilo que eu fazia uma coisa não encaixava com a outra eu 
não  tinha  muita  noção  do  eu  tava  fazendo  e  o  que  me  angustiava  é  não  ter 
consciência do que eu tava fazendo por mais que seja legal eu não tinha consciência, 
mas pelo fato de ser legal você tem vontade de continuar e ter um clinica para um dia 
entender o que você tá fazendo naquele momento.
Agora  depois  de  um  ano  e  meio,  nos  últimos  atendimentos  que  eu  fiz  eu  tava 
entendendo melhor o que eu tava fazendo, uma coisa ou outra que você percebe que 
começa a fazer sentido, e isso eu penso que quanto mais eu continuar mais coisas 
farão sentido.

R_ O que você achou mais marcante?

IJLB_ O primeiro plantão foi  mais marcante,  porque com criança tem mais aquele 
negócio de ser intuitivo, né? E com adulto você já fica com naquela preocupação de 
cumprir  uma coisa com a outra,  com criança você vai brincando e percebendo as 
coisas, acho que é até mais fácil entender o comportamento pela brincadeira assim e 
acaba sendo algo mais intuitivo que parece ter mais sentido na hora. Com adulto a 
pessoa faz aquele discurso e você sabe que não é aquilo, porque você faz uma leitura 
rápida e sabe que tá lendo de um jeito errado, e por isso não consegue ir além.
Eu me lembro dos primeiros atendimentos, você não consegue falar, não consegue, a 
pessoa corta, a pessoa afirma que é daquele jeito. Que não vai mudar e tal, e você se 
pergunta o tempo inteiro o que você tá fazendo aqui! Esse foi bem marcante. E depois 
tiveram outros bem legais, como o dessa paciente que eu atendo até hoje que as 
coisas foram fazendo sentido ao longo do processo, e dava espaço também para a 
gente  ir  vendo juntas  as  coisas.   Nos  primeiros  atendimentos  é  uma coisa  muito 
inconsciente pros dois, porque é de um inconsciente que vai buscar ajuda para um 
inconsciente que deveria ajudar.
Ah nos primeiros acho que eu não tinha nenhuma consciência, eu achava que aquilo 
tudo que eu tinha visto de teoria era um monte de absurdo. Porque a pessoa tava me 
dizendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estudei. Aquilo é uma 
grande furada exatamente acho que,  porque você fazia uma má leitura. E nos outros 
atendimentos acho que só com a experiência que você vai percebendo uma coisinha 
aqui e outra ali que você pode relacionar com a teoria.

R_ O que poderia ser considerado mais difícil?

IJLB_ Acho que as duas coisas, até hoje pra mim é mais difícil na hora com o paciente 
porque você tem que estar ali na hora de imediato, depois que vai caindo várias fichas! 
Mas acho que as primeiras consciências foram na hora do atendimento,  quando a 
pessoa fala alguma coisa que faz um “plim” na sua cabeça ai você pensa talvez seja 
por esse caminho, 
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Ai quando eu conversava com o supervisor, e ele me apontava o caminho e então eu 
pensava é por ai,  e depois você relaciona com o que você estudou e então você 
procura  na teoria  os  caminhos  que possa  seguir.  Mas depois  que  você atende  a 
pessoa novamente ela te diz algo totalmente diferente da teoria. Então você volta e 
estando com o paciente e com o seu pensamento você vai tentando achar um sentido, 
por enquanto tudo isso ainda esta girando na minha cabeça, mas de vez em quando 
elas se encontram e fazem sentidos, acho que é mais por ai a idéia da consciência.

R_ E a expectativa dos primeiros atendimentos?

IJLB_  Eu  achava  que  era  uma  conversa  que,  agora  com  um  pouco  mais  de 
consciência, eu disse que era uma conversa de inconscientes. E meu medo era que 
fosse isso pra sempre esse “bla, bla, bla”. Que eu nunca teria consciência, que eu não 
fosse ter  essa relação com a teoria,  achava que eu teria  essa conversa de duas 
pessoas inconscientes para o resto da vida.

R_ Nesse momento que você tinha essa expectativa, o que mudou?

IJLB_ Acho que é sentido pro paciente, já que eu tô sendo psicóloga, já que eu tô 
querendo colaborar com alguém em alguma questão, se aquilo não tiver um sentido 
pra pessoa.

R_  E  você  consegue  lembrar  esses  movimentos  da  pessoa,  que  ela  conseguiu 
também ver um sentido naquilo?

IJLB_ Alguns até chegaram a verbalizar, como num caso que a paciente já chegou 
falando que tinha depressão, que ela tinha isso e aquilo, com todos os diagnósticos e 
acho que o primeiro momento é o esclarecimento do que era aquilo tudo que ela tinha, 
só  isso  fez  perceber  que  não  era  aquilo,  e  percebendo  isso  ela  mesma  teve  o 
movimento  de  procurar  o  que  ela  tinha  já  que  não  era  o  que  ela  tinha  auto-
diagnosticado.  E ai que a gente foi trabalhando e ela foi me dizendo que aquilo ali 
fazia sentido,  que aquela outra coisa que você me disse é legal,  que ela também 
poderia olhar por outros lados. O próprio movimento da pessoa e a freqüência dos 
encontros.  No  começo  do  plantão  eu  tinha  um  ou  dois  encontros,  e  você  não 
consegue ver isso. Quanto mais tempo eu trabalhei  com a pessoa, mais coisa eu 
consegui ver.

R_ E você lembra alguma situação que no primeiro ou no segundo encontro isso 
possa ter acontecido?

IJLB_ Agora, depois de formada. Por exemplo, o último encontro, eu vi que teve um 
significado pra ela, mesmo eu não falando muito, mas ela desabafando eu senti que 
aquilo teve um sentido para ela e de alguma maneira acho que abre um caminho a ser 
seguido. Acho que isso não aconteceu no começo, quando eu tava na faculdade.

R_  Nesse último atendimento, que você só atendeu uma vez certo? Como você tava 
falando essa questão da consciência tava mais clara para você. Fazia parte do seu 
momento aguardar lá esperando e aguardando o paciente, a própria paciente te traz 
um monte de conteúdo, nesse momento você consegue identificar quando você foi 
conectando  para  que  isso  ficasse  mais  claro,  você  já  tinha  uma  idéia  de  como 
continuar, qual caminho seguir com essa paciente?

IJLB_ Acho que todas essas coisas, não como coisas fechadas, mas coisas que não 
aconteciam antes. O paciente falava alguma coisa, eu pensava meu Deus que eu vou 
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falar? O que essa pessoa tá falando? Pra onde que eu vou? O que eu posso fazer? 
Por essas perguntas que eu me fazia eu tinha medo de cair no “bla bla bla”, tinha 
medo de dizer pro paciente algo que qualquer pessoa poderia lhe dizer e com essa 
última pessoa não, ela foi falando dela e da filha dela e ela mesma fez umas ligações 
entre a historia dela e da filha, mas essa ligação eu faria antes, ai eu já fui pensando 
em outras  coisas,  por  exemplo,  como isso  repercutia  no  comportamento  da  filha, 
talvez a história da filha tenha chance de mudar e não ser igual a da mãe, então 
pensei além do que eu pensava antes.

R_  Como a gente pode chamar esse sentimento “de cair no bla, bla, bla”?

IJLB_ É um medo de não servir para nada, porque eu estou me colocando nesse lugar 
para que eu faça uma diferença em relação a isso e no fundo a vida dessa pessoa não 
vai  mudar,  mesmo  eu  me  profissionalizando  será  sempre  esse  bla,  bla,  bla.  Eu 
pensava que a idéia era ter sentido pra mim e para o paciente, o meu medo era ser 
algo sem sentido para ambos, algo vazio. Por isso que eu acho que quem dá o sentido 
é o paciente.

R_ O encontro então com a pessoa profissional, com as suas experiências. Acho que 
tem a ver com a repercussão que isso tem para o outro?

IJLB- Sim, o sentido que tem para o outro, né? Porque se não fizer sentido para o 
paciente não tem sentido então eu ser psicóloga.

R_ Então as primeiras experiências elas vão se configurando nessa descoberta no 
contato das diferenças dos pacientes?

IJLB_ Sim diferença que é bem visível,  dentro  daquilo  que tô fazendo.  Teve uma 
pessoa  que  falou  para  mim “nossa  o  que  foi  aquilo  que  você  disse  no  encontro 
passado? Eu fiquei pensando a semana inteira!”.  Com essas coisas que a pessoa 
pensou, ela mesma faz outra pergunta, ou traz outra questão então eu percebo que 
tem  movimento,  e  isso  foi  disparado  por  alguma  coisa  que  aconteceu  naquele 
encontro.  Mesmo assim no começo era uma coisa intuitiva,  não percebia que isso 
acontecia direito, eu fui percebendo aos poucos.

R_ É talvez a gente consiga perceber melhor com a criança. Então por exemplo a 
criança  não  te  traz  isso,  dessa  forma.  Como  a  gente  pode  identificar  isso  nos 
atendimentos infantis?

IJLB_ Acho que muitas vezes o comportamento da criança, do jeito que ela é com 
você, ela é muito mais espontânea com você, se ela não quer falar ela não fala, se ela 
não quer brincar ela não brinca. Então você dá continuidade e percebe que a própria 
criança tem a iniciativa de falar vamos fazer tal coisa, ou às vezes você vai brincando, 
brincando com ela mesma toca no assunto. Como por exemplo, eu tinha uma paciente 
que tinha problema com o pai, eu nunca toquei no nome do pai, mas a gente sempre 
brincava de família, e ela sempre tinha um pai na brincadeira que ela não sabia o que 
fazer  com  ele,  não  sabia  qual  era  o  lugar  do  pai.  Então  fomos  brincando  e 
conversando  sobre  essa  família  fictícia,  até  que  um dia  ela  falou  do  pai  dela  de 
verdade. Mas a criança não falou para mim, olha a sua brincadeira me ajudou a falar 
do meu pai, porque ela não sabe muito bem isso, só o fato de ela falar do pai me 
mostrou que aquilo a ajudou.
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R- Então a criança te dá esse retorno no processo que ela vai elaborando, e que a sua 
direção  do  raciocínio  clínico,  ela  vai  te  dando  aos  poucos,  não  nomeadas,  mas 
vivenciando a situação.

IJLB_ Às vezes no comportamento, falar sobre alguma coisa que tem relação com o 
assunto,  ela não vai  te  dizer,  mas só o fato  dela conseguir  chegar perto  daquele 
assunto já é um retorno. E isso te faz pensar que tudo aquilo que você tá fazendo tem 
sentido que eu estou no caminho certo.

R- Qual é a sua expectativa com os novos pacientes que aparecem, como isso vai 
evoluindo?

IJLB_ É o sentimento de se sentir mais preparada, menos insegura e acho que uma 
questão de olhar. Antes a pessoa falava um monte de coisa, e só depois eu ia pensar 
e elaborar. Acho que agora enquanto ela me fala já vou pensando e percebendo que 
existe uma primeira fala significativa no primeiro encontro, que tenha relação com a 
demanda da pessoa, com aquilo que ela quer de você ali, isso, por exemplo, é um 
olhar que antes eu não tinha. Agora, até meio exagerado, porque eu tô no começo, 
mas eu fico querendo passar para a pessoa que eu tô ali de ouvidos abertos, para 
escutar a sua primeira fala. Acho que antes era tudo tão sem sentido que você acaba 
se preocupando com alguma coisa que você nem sabe o que é. Tanto que quando 
você pega umas das primeiras vezes e lê o que a pessoa disse, você percebe que ele 
falou algo que te daria um caminho logo na primeira sessão, mas você não percebeu 
na hora.  E com isso você já vai  para o próximo encontro mais atenta para essas 
coisas que o paciente pode te dizer que já tenha sentido agora. Acho que assim que 
você vai para o próximo paciente hoje, vai limpando toda essa confusão, cada vez eu 
fico menos confusa, porque eu fico menos ansiosa, acho que isso interfere também. A 
ansiedade de querer entender tudo na primeira vez, agora eu já sei que o caminho é 
longo e tudo mais.

R_ Isso é muito legal que eu tava falando agora, tecnicamente as nossas orientações 
são, a queixa, entender, fazer um levantamento, compreender, qual é o contexto, se 
estou  numa  Psicoterapia  Breve  (PB),  eu  tenho  que  entender  qual  é  o  foco  para 
desenvolver todo o processo. E é como você disse pode ser que no começo na quarta, 
quinta sessão apareceu, eu que não vi, mas eu tô vendo agora que tá lá o paciente 
disse.

IJLB_ A pessoa não falou daquele jeito que ela falou quando você percebeu, ela falou 
de outro jeito, mas tava ali, também é a leitura que você faz. Então você percebe que 
na quarta, quinta sessão que ela fala isso, pode ser um confirmador da primeira, mas 
se você não escutou na primeira, só escutou na quinta, você vai esperar mais cinco 
para depois ver que era aquilo mesmo que você só percebeu na quinta.

R_ É acho que cada um é de um jeito, cada um segue esse processo de uma forma. 
Mas você acha que a  gente  poderia  tá  pensando que os primeiros  encontros,  do 
iniciante. Você consegue identificar outro momento de retorno que não a verbal?

IJLB_ Por exemplo, essa última paciente que eu atendi. Ela voltou para uma sessão e 
não falou nada,  ela  sorriu  meio que aliviada,  um sentimento de que alguém tinha 
entendido o que ela estava precisando. Isso foi um retorno para mim, de que eu tinha 
entendido o que ela tinha ido fazer lá, porque ela deu uma desculpa de que a filha dela 
estava com este problema, mas era ela que estava, e ela não precisou falar isso eu só 
sugeri que conversasse com ela mais uma vez, e o sorriso dela foi de confirmação que 
eu tinha entendido.
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Acho que eu consegui escutar ela de uma maneira diferente, porque nos primeiros 
atendimentos na faculdade você pega aquilo que o paciente te traz, ela pode chorar, 
me contar todos os problemas dela, mas como ela disse que era a filha eu fico focada 
na filha dela. Eu poderia indicar alguma coisa para a criança, porque eu estou focado 
na criança eu não percebia que aquilo tudo que ela estava me dizendo poderia ser da 
pessoa que estava na minha frente também.

R_ Existe alguma coisa inicial, ligada a uma mobilização, que a gente fica mobilizada?

IJLB_ Quando acabam os atendimentos que os estagiários vão para a sua salinha de 
confinamento, acho que todo mundo fica super ansioso e você não percebe o que a 
pessoa falou direito, essa mobilização impede um pouco isso. Você fica tão ansioso de 
responder alguma coisa para a pessoa, de fazer sentido tudo aquilo que você não 
consegue escutar mais nada, e você pode falar uma besteira. Acho que de alguma 
maneira os supervisores erram nesse ponto de não deixar um espaço para você errar, 
existe uma cobrança que você tá lidando com um ser humano e você não pode fazer 
besteira, acho que tem que explicar qual é o limite dessa besteira. 

R_ Acho que isso é um fato importante, estou verificando que tem a ver. Não penso na 
pessoa do supervisor, mas na função!

IJLB_ Acho que na expectativa que ele tem, do aluno. Porque querendo ou não ele 
não fala isso, mas na hora que você tá num grupo de supervisão e alguém fala uma 
coisa legal para o paciente, ele dá aquele sorriso, a aquela cara de satisfeito, fica todo 
mundo preocupado em dar a mesma resposta que a pessoa deu. Então você pára de 
olhar  o  paciente  na  sua  frente,  e  fica  preso  num  discurso  que  não  é  falado,  o 
supervisor não fala que o aluno que falou algo legal para o paciente é mais inteligente 
que o outro, mas o sorriso que ele deu de satisfação te prende em dar uma resposta 
que o supervisor está esperando. E o que se pode esperar de uma pessoa que está 
começando?  Acho  que  a  pessoa  deve  se  sentir  mais  à  vontade,  quando  não  se 
esperar nada dela. Isso ajuda para a própria pessoa não esperar nada dela mesma, 
como  eu  agora  que  acalmei  não  tô  esperando  nada  de  mim  e  as  coisas  estão 
acontecendo melhor, porque isso não significa que eu deixei de me cobrar, só não 
estou esperando que eu faça um atendimento maravilhoso.

R_ Acho que isso tem um foco muito importante que eu estou tentando identificar, que 
é por ai mesmo, lógico que cada um do seu jeito, mas essa questão do que eu espero 
de mim, o que o supervisor espera de mim?

IJLB_ É complicado porque já é difícil identificar o que a pessoa quer, porque ela te 
fala uma coisa “Ah eu vim aqui por causa disso”, mas o que ela quer é outra coisa, não 
é aquilo que ela tá te dizendo, e então isso já dá uma confusão e ainda tem a sua 
expectativa, a expectativa do supervisor, a expectativa dos cinco anos de faculdade 
que você fez onde todo mundo só apresentou as coisas brilhantes de todos os autores 
que foram brilhantes na psicologia. Acho que isso é uma dica legal, o professor de 
psicologia poderia trabalhar mais com o erro, falando olha tal psicólogo fez tal coisa 
isso de repente não é legal,  mas dentro  do contexto  que ele  está,  ele  conseguiu 
enxergar daquele jeito. Então trabalhar pelo erro também, não só pelo acerto.

R_ É mais tranqüilo falar, porque como a gente já conversou disso, mais uma vez 
obrigada, você gostaria de falar mais alguma coisa?

IJLB_ Terminando sobre isso que nós estávamos falando, acho que hoje você olha, 
por exemplo, o Freud, cem anos depois tem um monte de gente que questiona os 
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casos dele, como que esse cara trabalhou desse jeito,  com essa pessoa? O cara 
óbvio tinha uma leitura,  dentro  de um contexto  cultural,  a época,  os conceitos,  os 
valores. E quando você leva isso em conta, você tem menos expectativa, de não ser 
um super homem que vai resolver tudo. E outra que você não vai abranger tudo, você 
vai ter um olhar dentro de uma situação e você também pode ter mais consciência dos 
seus erros.

Entrevista 2 

R_ Como apresentei  anteriormente  em nosso  primeiro  contato  estou  estudando o 
significado  da  experiência  dos  primeiros  atendimentos  clínicos  dos  estagiários  em 
psicologia.  Vamos,  então,  começar  conversar  em  relação  à  experiência  de 
atendimento que você está vivendo hoje aqui na clínica.

VLFC_  No  início  eu  fiquei  um pouco  preocupada,  de  estar  sozinha  na  sala  sem 
nenhuma  experiência,  mas  a  gente  conta  com  a  supervisão  da  professora  que, 
terminando  o  atendimento,  vem corrigir  tudo  aquilo  que  a  gente  não  percebe,  os 
pontos que deveria melhorar e serem vistos. Então a gente vai se aprimorando na 
parte do atendimento e depois a gente pode até fazer o atendimento sozinho, mas ela 
sempre tá corrigindo alguma coisa ainda, estamos sempre aprendendo. Até agora eu 
peguei este processo desde o começo do ano, sempre tem coisas que devem ser 
revistas.

VLFC_  Ainda este ano você também está fazendo o psicodiagnóstico interventivo que 
você não atende sozinha sempre com algum colega e a supervisora as vezes está 
junto com a criança e os pais ? Psicodiagnóstico?

VLFC_ Sim este é o outro atendimento, mas estou falando da triagem que fazemos 
sozinhos, mas sempre a professora tá supervisionando, já teve algumas sessões que 
ela estava supervisionando outro colega. Ou ela mesma fazendo a triagem ou a sala 
de espelho ocupada,  mas na maioria das vezes ela tá  supervisionando.  Quanto a 
minha experiência, eu tô achando uma experiência muita rica, muito rica mesmo, você 
começa a lidar com casos que você não imagina que podem existir,  na média. Os 
atendimentos  normalmente  o  motivo  é  a  queixa  na  aprendizagem.  A  maioria  das 
queixas é com a  aprendizagem. São de dificuldade na aprendizagem, a maioria das 
mães traz a dificuldade de aprendizagem, mas no decorrer do atendimento a gente 
percebe que o que tá por trás não é só a aprendizagem. Que não é só isso, envolve 
também toda a dinâmica da família, a escola, a sociedade. Então a gente percebe que 
“aprendizagem” é bem mais amplo não é só aquilo lá. É lógico que você não vai falar 
pros pais, que o que pode estar atrapalhando o filho é o ambiente família, a escola, 
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porque na triagem você  não  faz  intervenção,  na  triagem  você  vai  apenas colher 
informação, apenas informações, não pode opinar, nem dar sugestão nada.

R –  Você acha  que  isso  facilita,  porque,  por  exemplo,  no  psicodiagnóstico  é  um 
processo de intervenção?

VLFC_ É facilita porque é assim conforme você vai atendendo, você vai tendo vários 
casos, e com o conhecimento das teorias que a gente já tem, facilita porque agora 
você já sabe aquilo que você está perguntando. O que perguntar. Sabe aquilo que 
você pode perguntar, a pessoa vem com um problema porque a pessoa reclama do 
problema da criança de ser isolada ou hiperativo e de acordo com a sua teoria você já 
sabe o que você pode perguntar, mas não vai dar opinião e nem dar uma resposta. 
Ah! Será que é isso? Não pode sugerindo algo, se você dá sugestão não é esse o 
objetivo; tem que apenas colher informação espontânea. Diferente do psicodiagnóstico 
interventivo que você pode dar sugestão, interferir.

R –  É bem diferente  do  que eu  imaginava;  o  que tem de diferente  do que você 
imaginava porque você trouxe todo esse contexto da escola, da família porque apesar 
da grande maioria ser o aprendizado, a hora que você faz o levantamento dentro da 
triagem pra identificar do porquê procurar aqui na clinica? Você vê que tem muito mais 
coisa, dentro dessa diferença o que era imaginado?

VLFC_ Eu imagina como a gente sabia, sabia de coisas da escola que coleginhas que 
tinham problema na escola, de ser híperativo eu imaginava que era isso mesmo o 
problema de aprendizado. Mas com a psicologia você percebe que tem muito mais 
coisa envolvida, como quando a mãe diz que tá com problemas com o pai ou que é 
separada. Tem problema com a mãe ou problema na escola, a mãe não dá atenção, a 
criança fica com a avó ou com o vizinho, tem um monte de dificuldade econômica, 
então você começa a perceber que tudo aquilo pode interferir na vida da criança. Você 
tem que recolher o máximo possível de informação, a triagem é isso! 

R - E dentro dessa diferença ainda,  vamos pensar na questão do atendimento de 
estar só, ação de estar sozinho na frente de um paciente. E a sensação, o significado, 
o sentimento?

VLFC_ As primeiras sensações que eu tive foram de surpresa e também no começo a 
gente fica um pouco chocada, né! Você começa a ouvir muitos problemas, as pessoas 
estão na sua frente se abrindo contando um monte de coisas particulares, estão se 
abrindo na sua frente, contando um monte de coisa. De início você fica pensando, olha 
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o que eu tô fazendo aqui!  Nossa será que eu vou poder ajudar? Será que eu posso 
fazer alguma coisa? Será que isso que eu tô fazendo aqui serve pra alguma coisa? 
Será que isto serve para alguma coisa. Você fica se achando assim meio incapaz 
meio  aonde eu tô?  Fica meio  perdida.  E você se pergunta por  que está  ali  e  se 
pergunta  eu  sou  capaz  de  ajudar  aquela  pessoa?  Mas  com  o  tempo  você  vai 
adquirindo experiência, você vai percebendo até aquela triagem. Até quando a pessoa 
começa a contar o que está acontecendo com ela, já é um desabafo já é uma procura. 
A pessoa até nesse desabafo ela já se sente melhor, independente de você estar lhe 
dando um retorno, entendeu, só percebendo que ela tá ali você percebe que ela se 
sente aliviada. Ela te agradece. _ Nossa muito obrigada é você que vai me atender 
depois? Né pelo menos comigo acontece dessa forma né.  A pessoa já um pouco 
agradecida, já se sente um pouco aliviada mesmo, a gente se sente assim, a gente se 
sente como se fosse uma expert (risada), mas que não é nada disso. A gente acha 
que o trabalho da gente tá valendo a pena. Que é isso mesmo que a gente tem que 
fazer. É o início, é um passinho que a gente tá dando, a gente se sente “importante”. 
Puxa tô colaborando! Isso é o que eu quero, esse é meu trabalho, pelo menos é o que 
eu sinto, já tô colaborando.  

R - É isso mesmo que eu tô querendo saber, minha escuta é para ouvir você, sem 
certo ou errado, que você fale sobre esse sentimento, sobre suas  expectativas, como 
você já disse foi uma surpresa ou me sinto perdida.

VLFC_ Primeiro é assim: a pessoa chega então eu não vou saber, não vou saber 
como agir. Será que a pessoa vai se abrir comigo? Será que ela vai ter confiança em 
mim? Se abrir? Né? Aí de repente você percebe que você tá ali, você explica todo o 
procedimento da clínica. Que ali tem um espelho, que a supervisora tá do lado de lá. 
Você tem que falar do espelho, do sigilo, sobre a supervisão, que ela pode ficar a 
vontade, mas você não sabe qual vai ser a receptividade da pessoa perante a isso, e 
então  você  descobre  que  a  pessoa  se  abre  mesmo  e  começa  a  contar  o  que 
realmente está acontecendo com ela, ai vai  indo..e ai  vai  fluindo ...vai fluindo bem 
legal. No final da seção, você sempre pergunta se tem mais alguma coisa que você 
não me contou, que pode ser importante, porque às vezes as pessoas não dão valor 
para as pequenas coisas que são importantes para a psicologia. A gente sabe que a 
mente humana não dá valor para determinadas coisas ...e ai a pessoa vai tirar do 
fundo do baú  uma coisinha guardada. Nossa aquilo lá dá um fechamento sabe... 
você  toma  um  susto;  nossa  dá  um  fechamento  legal.  Às  vezes  chega  até 
complementar o que ela trouxe. Podemos depois falar mais dessas coisas específicas 
dos pacientes.

R – Sim, mas isso pode ser depois, mas esse nosso momento é para falar da sua 
experiência. De repente é no fechamento que aparecem coisas, você já passou várias 
vezes isso que você detectou sobre o final? Você detectou que momento desde o 
início?
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VLFC_ Não. É coisa que você está experimentando mesmo a cada sessão, parece 
que você vai adquirindo um insight, são experiências que você vai adquirindo mesmo, 
eu acho que é assim a triagem. É bom para aquela pessoa que quer seguir na área da 
psicologia clinica, de consultório. É muito importante.  Sabe, se outras pessoas não 
dão valor, eu tô dando muito valor para essa experiência que tô tendo, porque você vai 
lidar com pessoas, você perde aquela inibição, já começa por aí, perder a inibição, por 
exemplo. Se eu começar com a clínica hoje, aquela coisa “meu Deus, como será meu 
primeiro cliente? Ele vai entrar eu vou tremer. Como será que eu vou agir?” Isso já não 
existe mais, pela triagem, a triagem me deu essa experiência, porque eu vou saber 
como agir perante o meu  cliente. Aquele medo que eu tinha de atender o primeiro 
cliente, ai meu Deus o que faço? A triagem foi excelente de não ter mais o medo que 
eu tinha de atender o primeiro cliente.

R – Além desse medo, o que vem mais?

VLFC_ A expectativa assim do que você tá pegando ali pela frente, porque são muitos 
problemas, problema variados, e o problema não tem tamanho. Para cada pessoa é o 
problema dela, é aquilo que a pessoa tá vivendo. Não é a questão da imensidão do 
problema, um mais grave, um menos grave, não é isso como a pessoa tá vendo, mas 
como ela tá se sentido. A questão não é a gravidade do problema, é o que aquele 
problema tá causando para ela, porque tem pessoas que têm sintomas psicológicos 
na sua frente, e você não sabe o que fazer. Porque às vezes a pessoa surta, tem 
crise, às vezes, quando ela vai colocar aquilo pra fora, o que ela sente é físico, mas é 
na sua frente que ela tá sentido. Quando a pessoa tá vivendo uma crise... surta na sua 
frente, ela sente palpitação, suor. Eu já tive essa experiência numa triagem, a pessoa 
sentia palpitação na hora ali, ela começou a falar “olha to sentido agora”, e começou a 
chorar e eu a acalmei.

R – Teve algum outro conteúdo que te incomodou ou te fez pensar em ter como agir?

VLFC_  Eu acho o seguinte: tem aquela experiência quando eu tava atendendo uma 
criança superdotada, eu não tinha muitos conhecimentos de superdotados e eu não 
sabia  o  que  perguntar  aí  eu  fiquei  meio  perdida.  Eu  acabei  não  sabendo  o  que 
perguntar para ela. Mas depois eu procurei saber sobre o caso com a supervisora e 
tal, e consegui lidar com a situação.

R – Chego a surgir uma questão de conteúdo religioso? Alguma coisa que te chamou 
atenção?

117



VLFC_  Teve  um  caso  de  uma  família  evangélica  que  não  estava  aceitando  o 
comportamento do filho, também assim como eu não podia intervir eu só ouvi.

R – Você tem alguma religião?

VLFC_ Tenho e não sou evangélica.

R  –  Aquilo  você  identificou  claramente  que  tinha  uma  coisa  dentro  da  dimensão 
religiosa e você só ouviu.

VLFC_ Bem eu não poderia expor minha opinião, mas deu para eu perceber que tinha 
a ver e que estava influenciando, se pessoa fosse encaminhada aqui para a clinica 
para uma continuação com certeza seria abordado, teria bastante repercussão.

 R – E isso é colocado, né? Não tem problema nenhum?

VLFC_ Sim, é colocado porque é só levantamento, o raciocínio clinico e a abordagem 
que eu tô estudando, que é a fenomenologia, fica na minha cabeça depois eu posso 
até conversar com uma supervisora  ou com a outra, mas eu não posso intervir, nem 
dar opiniões, porque minha área é fenomenologia.

R – É interessante que você sabe separar, sabe bem o que é triagem. Você já fez 
terapia?

VLFC_  Já fiz; agora no momento eu to parada porque eu quero mudar!

R – Só umas coisas que a gente esqueceu de comentar você já fez alguma outra 
faculdade? Você é formada? 

VLFC_ Sim, eu fiz estudos sociais há muito tempo para dar aula, mas eu não dei aula, 
eu trabalhava numa escola como secretária. E eu fiz pela UNICID.
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R – Quantos anos do primeiro diploma para o de agora?

VLFC_ 25 anos, porque eu fiz a faculdade, casei, tive os filhos, trabalhei, continuei 
trabalhando e depois sai daquele trabalho, fui para outro trabalho e só agora eu voltei 
pra faculdade, voltei a estudar.

R – Como você definiria essa sua escolha pela psicologia?

VLFC_ Eu tive vontade de fazer psicologia quando eu fazia a primeira faculdade, mas 
eu pensava mais em termos de atuar, em me casar e ser professora. Eu tenho filhos e 
necessito  trabalhar  de  manhã,  de  tarde  e  de  noite,  então  pensei  em  termos  de 
trabalho. Mas eu pensava na profissão e não era bem aquilo que eu queria, então 
ficou lá atrás. Quando eu quis voltar a fazer faculdade agora, foi que surgiu novamente 
a psicologia. Não estou arrependida amo e quero continuar.

R – Em relação a essa opção agora de ter entrado pra fazer esses atendimentos, o 
que contribui? Como que fica o ser psicólogo para você?

VLFC_  É assim de tudo que eu já vi nessa área de psicologia educacional, hospitalar, 
recursos  humanos  requer  você  ser  empenhada,  com  a  minha  idade,  47,  fica 
complicado. Já mandei currículo e nada. Num consultório particular fica mais fácil, mas 
primeiro eu quero me especializar em atendimentos breves. Porque parece que hoje 
em dia é muito importante, na correria, o pessoal não tem mais tempo de ficar em 
atendimento – não tenho nada contra a psicanálise  quero fazer atendimentos breves, 
mas em psicanálise também pode ser breve. Não dá para as pessoas ficarem dois, 
três anos para fazer a psicanálise e é isso que eu quero atendimento breve, tudo que 
tô fazendo aqui é tudo. É tanto a triagem como agora o diagnóstico interventivo, é tudo 
completo, tem sentido.

R: Você acha que é no atendimento clínico que faz sentido, a experiência que você tá 
tendo faz sentido? 

VLFC_  É  isso  que  eu  quero  e  isso  tá  me  dando  experiência,  tudo  faz  sentido, 
totalmente,  é  tudo,  a  triagem,  o  psicodiagnóstico,  é  isso  que  eu  quero  ser  como 
psicóloga: a clínica. 
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ENTREVISTA 3 E 4:

R: O motivo, então, desse nosso encontro, como havia falado outro dia,  é fazer uma 
entrevista com o objetivo de ouvir como foi para vocês a experiência nos primeiros 
atendimentos  clínicos.  Pensando  no  significado  de  como  foi  vivenciar  desde  as 
primeiras  entrevistas  na  triagem,  no  psicodiagnóstico,  ou  nos  atendimentos 
psicológicos  breves  com  adultos,  com  as  crianças,  plantão  psicológico  ou  como 
acompanhante terapêutico, essas áreas de estágios das opções de vocês.

ABS: Bem começo pelo psicodiagnóstico como primeiro atendimento. Alivia até porque 
o fato  de ter  um supervisor  do seu lado ajuda,  o atendimento  é  muito  mais  fácil. 
Facilita ter alguém com experiência, ele vai conduzindo junto com você, é em grupo, 
faz  perguntas,  a  gente  se  sente  mais  seguro,  ele  vai  trazendo o  conteúdo e  aos 
poucos a gente vai se soltando. Já no 2 º semestre, com psicodiagnóstico, vai ficando 
mais  por  conta  da  gente,  mas  o  supervisor  ajuda  muito.  Não  sei,  adorei  o 
psicodiagnóstico, gostei muito do supervisor, a gente aprendeu muito e o fato de ter 
ele ao lado ajuda. Mas quando a gente vai para o 5º ano e é você que vai atender 
depois, é muito mais angustiante. Tem medo de errar. Sabe que vai errar, não tem 
jeito,  você  erra  mesmo,  mas  tem  alguém  depois  pra  te  corrigir,  pra  você  tentar 
melhorar.

E cada estágio é um estágio no acompanhamento terapêutico ou no infantil, mas no 
infantil eu acho que é muito mais desafiador, porque o adulto, o adulto fala, a criança 
não. Não, ela vai expressar muito e você tem que aprender a interpretar aquilo. E ai 
fica  mais  angustiante  ainda  porque  você  fala  “meu  Deus  será  que  eu  estou 
interpretando certo?”

Primeiro fiz um psicodiagnóstico porque meu paciente foi chamado direto não tinha 
uma  triagem  e  é  aí  que  vem  “será  que  eu  não  estou  errando?”  acho  muita 
responsabilidade. Não pode errar, a vida da criança tá aí; é uma coisa pra sempre, 
diagnosticou é delicado! 

E no acompanhamento terapêutico você tem que ter  sacadas; você tem que estar 
preparada para tudo. Tem momentos que você sente vergonha de estar ali do lado do 
paciente, mas você tem que enfrentar. De repente ele está com você na rua, ta ali. 
Tem momento  da crise  que  você  tem que saber  como agir,  o  que  fazer  naquele 
momento, e o interessante do supervisor é que deixa a gente tomar atitude, mesmo 
que você  esteja  errando,  ele  vem depois  corrigir,  mas acho  muito  difícil.  Quando 
converso  com  outros  alunos  eles  falam  “não  deixe  de  fazer  estágio  no  plantão 
psicológico” ai eu digo não deixe de fazer acompanhamento terapêutico, não tem outra 
oportunidade. No PP você tá fazendo um atendimento clínico ali dentro de  uma sala, 
você tem oportunidade no infantil, no adulto, você vai ter oportunidades nesse tipo de 
atendimento e no AT não, você vai pra rua, você vai atender aquele paciente e tem o 
momento da crise que é único e você não vivencia aquilo dentro do consultório e ai eu 
falo não deixe de fazer estágio em acompanhamento terapêutico.
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R: Então agora vamos escutar a experiência da CDM um pouco e depois a gente vai 
retomando e especificando mais.

CDM: Bem vou aproveitar este gancho dela em vez de voltar para psicodiagnóstico e 
falar sobre o PP. Eu gostei muito do plantão, e não trocaria por mais que ela fale sobre 
AT, eu não tenho essa experiência e nem ela a minha, mas quando alguém fala a 
gente tem a vontade de ter a outra experiência. Mas assim mesmo o AT não me atrai 
e eu acho que o plantão me atraiu porque era desconhecido, era o novo, e a cada 
pessoa que eu atendia  era uma coisa completamente diferente,  e eu queria tanto 
conhecer  a  pessoa  quanto  eu  queria  me  conhecer.  Eu  queria  “testar  os  meus 
conhecimentos”, eu queria ver até que ponto eu suportava atender um esquizofrênico, 
uma pessoa com depressão, outra com não sei o que. Então, eu tive a oportunidade 
de em uma noite atender 4 (quatro) pacientes no plantão, e eu gostei demais porque 
ao mesmo tempo eu me testava, eu falava com a supervisora e quando não dava 
tempo, porque não era todo dia de supervisão que conseguia falar com ela, cheguei a 
ficar 4 semanas sem supervisão de um caso porque as vezes vem um caso um pouco 
mais grave e a gente tem que escolher e falar sobre ele. Teve uma época que cheguei 
a ter 11 (onze) pacientes de plantão, então não tem condições de falar de tudo e de 
todos. O que eu julgava o menos problemático para mim, eu falava menos, eu ia mais 
aos pontos do que tava  me perturbando. E era um desafio grande para mim, porque 
eu pensava que eu não queria contar com o supervisor dessa forma, eu queria contar 
com ele ali. Como eu podia, mas eu queria me sentir uma profissional aqui dentro e 
não uma estagiária dependendo sempre de um supervisor; queria ter um supervisor 
num  nível  de  uma  psicóloga  de  consultório.  Eu  tenho  a  intenção  de  abrir  um 
consultório e ter uma supervisora. Mas não toda hora como tem aqui, estar atendendo 
e qualquer coisa chamar a supervisora. Queria desvencilhar aqui e o meu objetivo é 
esse, tanto que falava algumas vezes para a supervisora se me permitir vou passar 
direto em relação a esse caso.

Em alguns momentos  ela  dizia  “isso  mesmo,  o  caminho é  esse”,  em outros  “não 
vamos mudar  faz  assim.  Então eu tentei  criar  independência  aqui,  porque eu não 
queria protelar. Sabe assim, de ter a experiência. De saber como me sentiria. Quando 
venho aqui de me sentir, vamos dizer assim, no meu espaço. Tá lá dentro e eu ser a 
psicóloga  e  não  contar  com o  supervisor,  embora  eu  contasse.  É  assim  que  eu 
pensava. O plantão me deu essa experiência de me sentir segura comigo de errar e 
acertar e concertar sabe..independente da supervisora.

O estágio do atendimento psicológico ao adulto eu acho muito legal também atendo 
4(quatro) porque foi uma experiência diferente praticamente dos outros que atendo. O 
supervisor dá uma autonomia boa pra gente, claro que aponta o que não sei de uma 
forma mais diretiva do que a outra supervisora, e até encosta a gente na parede, o 
atendimento de adulto foi me dando essa bagagem também para o plantão.

Atender criança nunca me agradou, o psicodiagnóstico foi um desafio pra mim. Foi 
porque foi  no 4º  ano,  eu via  que a supervisora estava lá,  mas com uma posição 
daquela  forma.  Que  em vez  de  me sentir  segura  eu  me  sentia  inibida  sabe.  Ao 
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contrário dela ABS, porque eu pensava assim. _Será que eu vou estar sendo vista 24 
horas? Será que falo isso? Será que falo aquilo? Aquilo me inibia e me deixa meio 
inibida mesmo, e o meu primeiro paciente não gostava de mim.

Então foi uma coisa mais pesada pra mim né! Ele dizia: Eu não gosto de você assim 
bem tranqüilo.  Aí  eu pensava tenho que sair  dessa,  eu tenho que ficar  com esse 
menino, agora não tem jeito de trocar. Não tenho como trocar e aí tem que ver o que 
faz com o menino, e no fim tinha hora que eu também não gostava dele. Ele era meio 
áspero comigo, às vezes eu queria dar o troco, depois eu pensava não é assim. Vou 
por outro lado e aí eu falava com a supervisora. Ela falava faz isso faz aquilo. Então na 
troca de experiência na supervisão com o grupo e a supervisora eu gostava de falar 
tudo que eu tinha feito. Mas não ficar no atendimento sendo vista daquela forma, é o 
certo tem que ter a presença do supervisor. A gente tá começando a aprender, mas 
aquilo não ia, eu achava que eu não era muito. Quando ela tava me olhando, ficava 
meio perdida, então minha experiência de psicodiagnóstico foi meio diferente da ABS. 
Minha supervisora tinha um jeito diferente do supervisor dela.   

R: Mas aí tem uma coisa interessante de pensar nessa fase do 4º ano como era a 
expectativa em relação à Triagem, Avaliação e Psicodiagnóstico.

CDM: Aquele lá da triagem da primeira entrevista do 3º ano achei muito legal, não 
tinha a mínima noção de nada, nós estávamos totalmente cru. Fui eu a Fabiana e a 
professora  na  sala  de  espelho  fazer  a  entrevista  de  triagem com uma mulher.  A 
supervisora  conduzia,  apesar  de  ela  dizer  que  poderíamos  participar  se  alguém 
tivesse uma pergunta  pertinente,  eu quis  mais  é  ficar  quieta,  eu queria  aprender. 
Quem mais falou foi a Fabi, e o pessoal tava olhando da sala de espelho, ainda que 
eles estivessem olhando eu não me inibi tanto de estar ali, mas eu me senti muito 
diferente  porque  era  a  primeira  vez  de  estar  ali,  e  eu  queria.  Mas  preferi  ficar 
prestando muito atenção no que a supervisora perguntava, no que ela dizia e fazia, 
porque a primeira impressão é a que fica, aquela que a gente nunca esquece. Eu 
gostava dessa professora e o fato da gente gostar de alguém também ajuda né! Ai eu 
ficava  olhando  para  ela  para  ver  como  ela  se  comportava  o  que  ela  falava,  e 
principalmente como a cliente respondia para a supervisora, então foi uma experiência 
muito legal. Ai o primeiro contato com a triagem do 4º ano como já tinha visto no 3º foi 
tranqüila, principalmente porque tinha sido voluntária para acompanhar a supervisora 
e ficamos mais próximos do paciente do que o restante na sala de espelho. Não foi 
difícil, eu acho também que era a minha vontade, quando eu entrei no curso eu já 
sabia  o  que  eu  queria  ser  clínica,  e  a  paixão  foi  tomando  conta.  Mas  no 
psicodiagnóstico eu fui péssima, eu sempre fui péssima nos testes, os testes não são 
o meu forte, tenho muita dificuldade. 

R: Aproveitando o que a CDM falou sobre o início do curso de saber o que queria 
investir, como foi com você ABS?
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ABS_ Quando eu entrei, bem eu pensava em Organizacional, RH,seleção, mas no 4º 
ano quando entra Organizacional e ao mesmo tempo a prática clínica, eu pensei não é 
mais o que eu quero.Passei por uma fase de falar que era a Hospitalar, percebi que 
era muito necessário o psicólogo no hospital no estágio, e aí vi que era a clínica minha 
intenção. Em relação a triagem do 3º ano- a primeira entrevista com o cliente eu fiquei 
atrás do espelho e também fiquei prestando muito atenção no que a supervisora tava 
fazendo, e pensava ai meu Deus como vai ser quando chegar a minha vez, será que 
eu vou ter essa sacada de perguntar o que é pertinente.E aí quando você vai pro 
atendimento atuar, você parece que começa a relembrar aquilo e começa a pensar o 
que eu posso perguntar.  O que eu devo usar? Como não levar para o paciente a 
resposta? Aí você lembra de tudo até do orientador do TCC e tudo colabora e você vai 
aprendendo a sacada.

R: Para finalizar cada uma viveu o processo dos primeiros atendimentos clínicos do 
seu modo, mas as referências apontadas estão sempre voltadas para as questões das 
relações  com os  clientes,  com os  supervisores  e  com o  curso  como um todo.  A 
demanda  do  atendimento  clínico  e  estar  frente  a  frente  com  o  outro,  tem  uma 
especificidade para cada uma de vocês por ex: uma como o menino que diz não gosto 
de você e a outra que o paciente de AT que chegou a ter vergonha, como poderíamos 
reduzir o que seria importante nessa experiência para vocês enfrentarem os primeiros 
atendimentos?

ABS: Fundamental é a terapia pessoal. O atendimento te faz crescer. O atendimento 
infantil,  por  exemplo,  foi  desafiador  e  fiquei  numa  expectativa  de  como  vai  ser! 
Pensava muito o quanto às pessoas precisam e fui adquirindo uma confiança com as 
supervisões.  Começa  com  insegurança  e  termina  com  segurança.  O  supervisor 
reforça aquilo que você consegue fazer. O que me surpreende é o supervisor saber às 
vezes de coisas sobre a gente e o cliente que nem imaginávamos. A gente cresce e 
amadurece.

CDM: Eu acho que eu tenho uma experiência de vida, mas acho que aqui evolui muito, 
como  entramos  cru  e  que  com  a  possibilidade  de  viver  os  atendimentos  e  as 
supervisões  vamos crescendo. A escuta para mim é muito importante, a vontade de ir 
é mais importante do que o medo de errar. O meu jeito de ser é ir para o atendimento 
sendo eu mesma e esta confiança foi reduzindo a ansiedade. Uma paciente me pegou 
quando uma paciente me disse sou esquizofrênica, aquilo me deixou meio bambeada, 
do tipo que eu faço trato igual aos outros,  tenho que tratar diferente, aquilo me pegou. 
Essa palavra na teoria é uma coisa na prática é outra, na teoria já me apavorava  isso 
é  uma  palavra  pesada  -  louco,  será  que  vai  surtar?  Mas  fiquei  pensando  nestas 
coisas, o que é loucura, e tive um sentimento de responsabilidade e acolher. Mas 
quando eu encontrei aquele menino no psicodiagnóstico ele me irritava, junto com a 
supervisora fui adquirindo mais visão destas coisas senti até muita raiva dele, mas 
depois consegui superar e começar a colocar limite e tudo bem a coisa se resolveu.
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