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INTRODUÇÃO 

Atualmente, muito se tem questionado a respeito da formação do jovem 
profissional de Psicologia. Preocupações sobre qual área atuar, qual campo 
epistemológico a ser seguido, assim como questões relativas às demandas 
mercadológicas são freqüentes, e muitas vezes angustiantes para os universitários. 
Assim, o objetivo do presente trabalho é fazer uma breve reflexão acerca das questões 
acima mencionadas, e de seus desdobramentos. 
 
 
O CAMPO EPISTEMOLÓGICO 
 
 

Frequentemente observa-se nos estudantes de Psicologia, um certo grau de 
ansiedade no que tange à escolha de um campo epistemológico a ser seguido, e por 
conseguinte fundamentar sua prática a partir do mesmo. Desde o momento em que se 
ingressa na faculdade, o universitário se vê envolvido em um emaranhado teórico de 
dimensões gigantescas, e fica completamente perdido na maioria das vezes. A 
indefinição de um objeto de estudo específico para o estudante causa-lhe dificuldade de 
compreensão. Por exemplo: a fenomenologia estuda questões ligadas ao fenômeno, 
sendo o sujeito findante do ato; a Psicanálise estuda o sujeito do inconsciente, o 
Comportamentalismo aborda o indivíduo na ordem cultural e adaptativa. 

Fala-se demasiadamente sobre Psicanálise, Gestalt Terapia, Behaviorismo, 
Terapia Centrada, Cognitiva, Sistêmica, e outras tantas. Além das vicissitudes teóricas, 
pode-se observar uma tendência em alguns professores e profissionais, em dogmatizar 
seu eixo epistemológico, e utilizar de mecanismos não didáticos para convencimento do 
corpo discente. O aluno, em muitas oportunidades, sente-se impelido a escolher um 
desses campos de saber, e caso não o faça rapidamente , pode passar a ser tomado por 
uma ansiedade muito intensa, vendo que muitos outros colegas já fizeram sua escolha , 
e ele ainda não. Pode pensar que há algo de errado, podendo até mesmo se questionar se 
está fazendo o curso certo. 

Entretanto, o que chama a atenção em igual proporção, é um grande contigente 
estudantil que mal findou o primeiro período e já afirma com absoluta convicção: 
"Odeio Psicanálise", ou então "Vou estudar somente Gestalt Terapia", ou ainda, "Já 
fechei com a Psicanálise"... Observa-se portanto, uma radicalidade de proporções 
extravagantes, pois tal decisão somente pode ser tomada a partir de um mínimo de 
conhecimento sobre as escolas psicológicas clássicas. Não se sabe se é por uma questão 
de aliviar uma certa dose de insegurança com relação ao futuro, mas é bom ter cautela... 
Verifica-se também que essa preocupação também atinge parte da população estudantil 
que está na fase intermediária, e até mesmo no término do curso. Se a indagação "Qual 
campo epistemológico devo seguir?", fosse substituída por "O que pode-se aprender em 
todos eles?", possivelmente a formação do jovem psicólogo seria menos confusa. 

Portanto, pode-se fazer uma analogia bastante simples do estudante de 
Psicologia, com uma dona-de-casa fazendo compras em um mercado de peixes. Não é 
prudente comprar o primeiro peixe que se vê pela frente, guardá-lo na sacola e ir 
embora sem ter visto os outros. Pode ser que seja mais interessante olhar as outras 
ofertas, e depois optar por um tipo. Ainda assim, existe uma outra possibilidade bastante 
interessante: não é necessário que a dona-de-casa gaste todo seu dinheiro comprando 
uma única espécie de peixe. Ela pode comprar uma certa quantidade de cada um. 



O futuro psicólogo poderá ter uma formação mais sólida se tentar apreender o 
máximo de cada campo epistemológico, e utilizar de suas técnicas para tornar-se um 
profissional competente. É necessário lembrar ainda, que as pessoas que buscam 
atendimento psicológico, quer seja na escola, na empresa, ou no consultório, não 
querem saber qual "linha" você segue; chegam impregnadas de sofrimentos, dúvidas e 
angústias , e não podem ser encaixotadas dentro de um arcabouço teórico. Frederick 
Thorne, que é o principal defensor do aconselhamento psicológico eclético afirma:  

 
A validade dos resultados será determinada pela habilidade de 
selecionar o método a ser empregado, sob a luz dos fatores 
etiológicos do diagnóstico e de acordo com as indicações de cada 
caso. O ponto crítico não é o método, mas a habilidade com que o 
método é selecionado e aplicado". (SCHEEFFER, 1993, p. 98). 

 
 
É evidente que a escolha de um eixo epistemológico é fundamental, visto que a 

Psicologia possui vários enfoques, apesar de todos serem voltados para o ser humano. 
No entanto, considera-se que utilizar de outras técnicas procedentes de outros eixos 
epistemológicos, desde que essas sejam subordinadas a um eixo principal, não constitui 
um "erro" teórico. Deve-se deixar para o meio acadêmico as divergências sobre as 
várias teorias, e não repassá-las para os clientes que já estão por demais fragilizados 
para se envolverem com tais problemáticas. 

 
 
O ESTÁGIO 
 
 

Um outro importante componente da formação do jovem psicólogo está 
centrado em sua prática enquanto estudante. Todos sabem que o mercado profissional é 
cada vez mais restrito, e que a experiência é fator preponderante no momento de uma 
contratação. Por isso, torna-se bastante interessante a prática de estágios durante o 
período do curso, e quanto mais cedo se iniciar, mais o aprendizado será vinculado à 
prática, proporcionando assim, uma formação mais sólida. O curso de Psicologia 
oferece uma vasta gama de campos de atuação, às vezes até em áreas que até pouco 
tempo ninguém imaginava que houvesse lugar para um psicólogo. Com isso, o estágio 
supervisionado assume uma significativa importância. 

Ocasionalmente, o aluno que resolve participar de algum estágio durante os 
períodos iniciais, pode ter a sensação de inutilidade, ou de se sentir incapacitado; 
entretanto, não se pode esquecer, que por mais que se sinta inútil e limitado em suas 
tarefas, está amadurecendo sua escuta. Escuta essa que é imprescindível para ser um 
bom psicólogo, e que talvez se constitua na maior de todas as suas virtudes. Em 
momento algum pode-se esquecer de que ao trabalhar com seres humanos, antes de 
mais nada, torna-se necessário "compreendê-los", e que tal fato só é possível, quando se 
sabe ouví-los. Angústia, desespero, indecisão, medo, são apenas algumas das várias 
demandas que chegam ao profissional de Psicologia. Por isso, com o passar do tempo, o 
estagiário que se sentia inútil em seus estágios iniciais, perceberá o quanto estes foram 
importantes para seu amadurecimento pessoal, e o de sua capacidade de escutar. 

 
 
 
 



 
O CAMPO DE TRABALHO 
 
 

Buscar um lugar no mercado de trabalho constitui-se atualmente em uma tarefa 
bastante complexa. Verifica-se que muitas variáveis estão presentes, e que nem sempre 
o jovem profissional tem a chance de escolher a área em que irá trabalhar, de acordo 
com suas preferências pessoais. Frequentemente, próximo ao término do curso, o aluno 
da Psicologia já tem mais ou menos definido o caminho que deseja percorrer enquanto 
profissional. Essa escolha passa por uma questão de afinidade, que tem ligação direta 
com as carcterísticas personais de cada um; seja Psicologia Hospitalar, Jurídica, 
Esportiva, Clínica, Organizacional, e tantas outras em que o profissional da área PSI 
possa colaborar. No entanto, nem sempre se tem a realização desse desejo.  

   Devido às dificuldades econômicas que perpassam a sociedade brasileira, 
verifica-se que muitos dos recém formados acabam trabalhando em setores que não tem 
sequer um mínimo de afinidade. O resultado pode ser trágico, podendo até mesmo o 
estudante tomar antipatia da profissão de psicólogo. Por outro lado, quão fabuloso seria 
se todos pudessem escolher trabalha onde, quando e como quisessem... 

Não objetiva-se portanto neste ensaio, dizer qual caminho deve ser percorrido. O 
fato mais importante é fazer um alerta sobre a primeira colocação mercadológica na 
vida de qualquer profissional. Sabe-se através de pesquisas, que pessoas que 
desempenham atividades onde se sintam contrariadas e insatisfeitas, apresentam uma 
tendência a adoecer física e psiquicamente. Frisa-se então, que quando se trabalha com 
prazer e satisfação, o desempenho e a qualidade do serviço aumentam, e os ganhos 
pessoais obtidos proporcionam uma sensação gratificante. 

 
 
A TERAPIA 
 
 

"Devo fazer terapia?". Essa é mais uma dúvida freqüente na vida dos futuros 
psicólogos. Quando se reflete mais profundamente sobre essa questão, pode-se chegar a 
algumas conclusões. Partindo da premissa que se irá trabalhar com seres humanos, e 
com o que estes tem de mais íntimo (sentimentos), surge uma necessidade de ter um 
nível razoável de auto-conhecimento e auto-organização. 

A imensa maioria dos supervisores de estágio exigem que para o estagiário 
realizar atendimentos psicológicos, deve-se estar sendo submetido a algum processo 
terapêutico. Alguns deles alegam que é preciso se conhecer e se descobrir, para somente 
depois poder ter acesso ao universo do outro. Utilizando de uma visão mais crítica, 
pode-se chegar a outras conclusões. Parece um pouco pretensiosa a afirmação do ser 
humano se conhecer totalmente, pois a cada momento surgem novos pensamentos, 
novos sentimentos, novas concepções, e uma infinidade de abstrações que podem se 
modificar ao longo dos tempos. Mesmo assim o processo terapêutico tem uma função 
específica primordial, que é claramente identificada no que diz respeito à diferenciação. 
Para que esta seja melhor explicitada, segue-se o seguinte exemplo: se o jovem 
terapeuta está passando por um problema pessoal, e porventura venha a atender um 
cliente que esteja vivenciando uma situação semelhante, o profissional deve ter a 
capacidade de diferenciar seus próprios sentimentos, dos sentimentos do cliente. Afinal 
de contas são duas pessoas distintas, com históricos de vida diferentes, e por mais que 
os problemas sejam parecidos o cliente não tem absolutamente nada haver com as 



questões do terapeuta, e vice-versa. Se essa diferenciação não ocorre, o atendimento 
tende a enveredar por um caminho totalmente equivocado, pois ao invés de o psicólogo 
auxiliar seu cliente a lidar com suas dificuldades, estará se utilizando de outra pessoa 
para resolver suas próprias questões. Perde-se portanto, o sentido terapêutico do 
tratamento. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
 

A profissão de psicólogo deve ser considerada como uma das que mais oferece 
opções de trabalho. Os conhecimentos adquiridos durante o curso de Psicologia aliados 
aos estágios supervisionados, auxiliam na formação de um profissional flexível, apto a 
desempenhar atividades em uma considerável variedade de instituições, assim como em 
consultórios particulares. Talvez, o que proporcione essa possibilidade multifacetada de 
atuação, seja a de que o objeto de investigação e intervenção é o HOMEM. 

O tripé academia - estágio - terapia, tem importância básica, sendo os três pontos 
inter-relacionados. A relação entre eles é íntima, e torna-se praticamente impossível 
dissociar conhecimento teórico, conhecimento prático, e auto-conhecimento. Tomemos 
como exemplo, um indivíduo recém formado que participou de alguns estágios e 
submeteu-se a algum processo psicoterápico paralelamente ao curso. Sem sombra de 
dúvida, quando este profissional se defrontar com o cliente, seu aparato teórico, sua 
experiência enquanto estagiário, assim como seu processo de auto-conhecimento, se 
constituirão como ferramentas que lhe darão suporte e segurança no prosseguimento da 
psicoterapia. 

É necessário lembrar ainda, que o cliente sempre está observando a forma que o 
profissional age. Alguns princípios norteadores podem colaborar sensivelmente para a 
condução de um processo psicoterápico. Salienta-se que são muitos os procedimentos 
que podem ser adotados, mas considera-se que três deles são absolutamente 
fundamentais. O primeiro deles é demonstrar que se está "compreendendo" o sofrimento 
do cliente. Esse procedimento não implica necessariamente em dizer coisas do tipo: "eu 
sinto exatamente o que você sente", mas sim que você enquanto terapeuta compreende 
que o momento que seu cliente está vivenciando, está causando-lhe sofrimento. O 
segundo passo é demonstrar conhecimento científico. Não se trata porém de se mostrar 
como o supremo detentor da sabedoria, e sim demonstrar que você é um profissional 
capaz de auxiliá-lo nesse momento de angústia. Por fim, a segurança. Quando se 
transmite segurança a seu cliente, este se sente mais fortalecido para dar continuidade á 
psicoterapia e por conseguinte, superar sua dificuldades. Portanto, frisa-se a importância 
do academia - estágio - terapia, que irá influenciar sensivelmente seu trabalho depois de 
formado. Contudo, deve-se evidenciar que conhecimento teórico, realização de estágios 
e terapia, não garantem que o universitário se tornará um bom profissional, pois outras 
variáveis de cunho ambiental, pessoal, cultural e etc, estão presentes e não cabem ser 
discutidas no presente texto. 

Objetivou-se com o presente trabalho, demonstrar algumas questões vivenciadas 
pelos estudantes do curso de Psicologia, as várias possibilidades que são oferecidas a 
esse contingente estudantil, e chamar a atenção para a necessidade de uma formação 
cada vez mais completa e flexível. Entenda-se completa e flexível não apenas a 
formação teórica, mas a formação prática, e fundamentalmente a busca incessante de 
auto-conhecimento e auto-organização. 
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