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'' Aonde afinal pode ir se formando um psicólogo?(e digo 

''ir se formando '„, porque nunca estaremos 

completamente formados).  Na universidade, em parte. 

Nas instituições de ensino e especializações, também em 

parte. Em práticas supervisionadas, em grande parte. Mas 

também, e indispensavelmente, num contato amplo e 

variado com a boa literatura, com obras de arte, com a 

meditação filosófica, com os estudos históricos e 

antropológicos... Realmente uma tarefa interminável e 

para toda uma vida, mas sem dúvida uma vida muito 

interessante e sempre em movimento. ''  

(FIGUEIREDO, 2009, p. 112) 
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RESUMO 

A Psicologia tem uma diversidade de enfoques metodológicos e uma multiplicidade de 

olhares sobre a realidade humana, que se instalou em sua constituição desde sua origem. 

Isto a tornou uma ciência composta por diferentes abordagens ou formas de entender e 

investigar o comportamento e o psiquismo humano. Algumas das abordagens 

psicológicas mais conhecidas são: Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), 

Psicanálise, Gestalt-Terapia e Sistêmica.  Cada uma delas possui um conjunto 

específico de teorias, metodologias, técnicas e pressupostos filosóficos que as tornam 

diferentes entre si. Por esta, entre outras razões, a escolha de uma abordagem 

psicológica pode ser um processo difícil que possivelmente os estudantes de psicologia 

têm de enfrentar. O objetivo desta pesquisa é a realização de um estudo qualitativo 

acerca dos principais fatores envolvidos no processo de escolha pela abordagem 

psicológica de acadêmicos da Faculdade de Psicologia da Uniabeu Centro Universitário, 

na finalidade de identificar a que fatores estes estudantes atribuíram sua escolha por 

uma abordagem teórica no momento em que precisaram cumprir seu estágio clínico e o 

que esta escolha representou para eles.  A amostra deste estudo foi constituída por doze 

alunos do último período e cinco psicólogas recém formadas, todos da Uniabeu. As 

entrevistas se deram através de questionário semi estruturado, composto por cinco 

perguntas. Na análise dos dados desta pesquisa, concluí-se que no processo de escolha 

da abordagem psicológica para o estágio clínico realizado pelos respondentes estão 

envolvidos fatores como: a influência do professor, a identificação com a abordagem 

escolhida e a vivência durante os estágios. 

Palavras-chave: Abordagens psicológicas. Psicologia. Escolha. 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

La Psicologia tiene una diversidad de enfoques metodológicos y una multiplicidad de 

visiones sobre la realidad humana, que se instaló en su constitución desde su origen. 

Esta es una ciencia compuesta por diferentes enfoques o formas de entender e investigar 

el comportamiento y el psiquismo humano. Algunos de los enfoques psicológicos más 

conocidos son: Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), Psicanálise, Gestalt-Terapia 

y Sistêmica. Cada uno tiene un conjunto específico de teorías, metodologías, técnicas y 

trabajos filosóficos que los vuelven diferentes entre si. Por esta, entre otras razones, la 

elección de una orientación psicológica puede ser un proceso difícil para los estudiantes 

de psicología. El objetivo de esta investigación es el de un estudio cualitativo acerca de 

los principales factores implicados en el proceso de elección por un enfoque psicológico 

de los académicos de la Facultad de Psicología de Uniabeu Centro Universitario, con la 

finalidad de identificar a qué factores estos estudiantes atribuyeron su elección por um 

enfoque teórico em el momento en el que necesitaron cumplir su práctica clínica y lo 

que esta elección representa para ellos. El amostraje de este estudio fue constituido por 

doce alumnos del último período y cinco psicólogas recién graduadas, todos de 

Uniabeu. Las entrevistas se presentan en el cuestionario semi estructurado, compuesto 

por cinco preguntas. En el análisis de los datos de la investigación, se concluyó que en 

el proceso de elección de la orientación psicológica para la práctica clínica realizada por 

los contestadores están involucrados factores como: La influencia del profesor, la 

identificación com el enfoque elegido y la vivencia durante las prácticas. 

Palabras-clave: Enfoques psicológicos. Psicologia. Elección. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante minha infância e juventude não pude concluir meus estudos. Quando os 

retomei, aos 30 anos de idade, foi para terminar o Ensino Fundamental e talvez o Médio. Mas 

uma vez que recomecei, não quis parar apenas no Ensino Médio. Almejava fazer uma 

faculdade. Meu desejo se realizou quando ingressei em 2012 na faculdade de Psicologia da 

Uniabeu Centro Universitário.  

Como qualquer aluno que ama estudar, cá estava eu, encantada com tanto 

conhecimento. Sentia-me como uma criança numa fabulosa loja de brinquedos. Ou, na 

“Psicolândia”, como expressa Ferreira (2010) que diz: 

A Psicologia forma um campo de saber e práticas marcadas por uma 

pluralidade radical não apenas na diversidade temática e nas áreas de 

pesquisa e atuação, mas principalmente da conjugação impossível. [...] 

inicialmente, este campo teórico profissional poderia ser pensado 

como um país peculiar, que poderíamos chamar de “Psicolândia”. 

(FERREIRA, 2010, p. 16). 

  Em conjunto com todo o encanto, veio a dor da desconstrução de valores, de crenças e 

a quebra de paradigmas. Vale ressaltar que essa desconstrução não se deu de uma hora para 

outra, ela foi um processo contínuo, e arrisco-me a dizer que ainda não terminou. 

Na disciplina “Psicologia Comunitária”, a expressão “empoderamento do sujeito”, era 

constante. Fiquei “arrogante”, achava que como psicóloga poderia resolver as mazelas da 

sociedade.  Porém logo veio a frustração ao perceber que eu não fazia a mínima ideia de como 

isso seria possível, e de como fazer. Figueiredo (2009), diz que todos os cursos são 

suficientemente bons, uma vez que eles nos oferecem o que precisamos para o exercício da 

profissão, mas ao mesmo tempo nos frustram porque não dão o que desejamos.  

A segunda frustração ocorreu quando eu estava para iniciar os dois períodos de estágio 

clínico que na época eram no 7º e 8º. Eu não tinha certeza de qual abordagem psicológica 

escolher. Acreditava que a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) tinha mais a ver com 

minha personalidade, mas sentia que estava perdendo algo por não conhecer as outras 

abordagens, aliás nem a TCC eu conhecia bem. A única que eu conhecia um pouco era a 

Psicanálise, porque ela tinha uma forte presença nas aulas. Mas me recusei a ela, não 

conseguia me imaginar uma psicanalista.  Daí outra coisa começou a me intrigar e até me 

aborrecer, na verdade. Se o objetivo dos cursos de graduação em psicologia é oferecer uma 

formação generalista, conforme reza o Art. 3º da Resolução Nº 5, de 15 de março de 2011 que 
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estipulou as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), por que umas abordagens psicológicas 

são mais exaltadas e priorizadas, enquanto outras são colocadas em segundo plano como se 

fossem menos importantes?   

A partir desses questionamentos, comecei a refletir sobre as dificuldades que um 

estudante de Psicologia poderia encontrar para escolher uma abordagem psicológica. Se por 

um lado tem-se a falta de opções, por outro se tem a curiosidade e/ou interesse por mais de 

uma opção. A respeito dessa última, ainda consigo ouvir o professor Edmilson D. Lima, 

quando eu estava no 1º e 2º período nas aulas de Epistemologia e nas de Psicologia Ciência e 

Profissão: “o psicólogo não pode ser eclético”. Na época essa assertiva não fazia muito 

sentido na minha cabeça, não sabia o que aquilo significava exatamente. Uma busca no 

Dicionário da Língua Portuguesa pelo termo “ecletismo” encontra-se o seguinte “Método 

filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhes parece 

mais próxima da verdade”. (DICIO, 2017).
1
 Figueiredo (2009, p. 18) faz uma excelente 

colocação sobre isto. Ele diz:  

Na ausência de uma compreensão mais abrangente e profunda do 

nosso espaço de dispersão, experimenta-se um sutil mal estar que 

poderia ocasionalmente converter-se em episódios de angústia. Se esta 

não aparece claramente é porque contra ela logo emergem duas 

reações muito típicas e perniciosas: o dogmatismo e o ecletismo. No 

primeiro caso, o psicólogo em formação ou já formado tranca-se 

dentro de suas crenças e ensurdece para tudo que possa contestá-las. 

No segundo adota indiscriminadamente todas as crenças, métodos, 

técnicas e instrumentos disponíveis de acordo com sua compreensão 

do que lhe parece necessário para enfrentar unificadamente os desafios 

da prática. (FIGUEIREDO, 2009, p.18). 

Podemos inferir então, que se não podemos ser ecléticos, tão pouco podemos ser 

dogmáticos, pois conforme afirma o autor supracitado, “estas duas defesas contra a angústia 

bloqueiam o acesso à experiência”. 

A Psicologia tem uma diversidade de enfoques metodológicos e uma multiplicidade de 

olhares sobre a realidade humana, que se instalou em sua constituição desde sua origem. Isto a 

tornou uma ciência composta por diferentes abordagens ou formas de entender e investigar o 

comportamento e o psiquismo humano. Algumas das abordagens psicológicas mais 

conhecidas são: Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), Psicanálise, Gestalt –Terapia e 

                                                 
1
 Dicionário Online da Língua Portuguesa. Disponível em < https://www.dicio.com.br/ecletismo/> Acesso em 

17-06-2017 
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Sistêmica.  Cada uma delas possui um conjunto específico de teorias, metodologias, técnicas e 

pressupostos filosóficos que as tornam diferentes entre si (BOCK e cols., 1989). 

  Como pontuado acima, dependendo da postura dos professores e/ou da Instituição de 

Ensino Superior, umas abordagens podem ser mais exaltadas e mais priorizadas que outras; 

isto dificulta o conhecimento que o graduando necessita ter sobre cada abordagem antes de 

decidir por qual escolher. Por esta, entre outras razões, a escolha de uma abordagem 

psicológica pode ser um processo difícil que possivelmente os estudantes de psicologia têm 

de enfrentar. Entende-se, porém, que nesta escolha estão envolvidos, fatores pessoais, sociais, 

culturais e o meio acadêmico ao qual o estudante está inserido.  

Na Uniabeu as ênfases curriculares são: a) Psicologia Clínica e b) Psicologia Social 

Comunitária
2
. Por conta disso, o Estágio Supervisionado Específico é obrigatório dentro 

destas duas áreas.  Nesta pesquisa, optou-se em focar apenas no estágio que diz respeito à 

clínica, por entender que o processo de escolha por uma abordagem psicológica é mais 

evidente nessa área, onde é preciso desenvolver uma estratégia de atendimento coerente com 

a abordagem escolhida para o atendimento psicoterápico.  

Na busca por literatura que falasse sobre “processo de escolha”, encontram-se muitas 

que falam sobre a escolha da profissão, escolha da área de atuação, mas nenhuma que falasse 

sobre escolha da abordagem psicológica.  Uma busca no Google Acadêmico pelas palavras 

chave “escolha da profissão”, em junho deste ano, gerou 618 mil resultados distribuídos entre 

livros e artigos. A mesma busca foi feita pelas palavras chaves “escolha de abordagem 

psicológica” ou “escolha de teorias psicológicas” obteve-se 161 e 140 mil resultados 

respectivamente, mas nenhum deles com o sentido que este trabalho aborda, isto é, 

abordagens psicológicas como escolas de pensamento da psicologia.  

 É bem provável que este trabalho não seja inédito, mas na temática sobre o processo 

de escolha da abordagem psicológica não encontramos publicações relevantes, e até o 

presente momento, as discussões a propósito dos fatores implicados neste processo são 

escassas. Dito isto, esta pesquisa se justifica, portanto, na realização de um estudo qualitativo 

acerca do processo de escolha pela abordagem psicológica e pela área de atuação de 

acadêmicos da Faculdade de Psicologia da Uniabeu Centro Universitário, com o objetivo de 

identificar a que fatores estes estudantes atribuíram sua escolha por uma abordagem teórica no 

momento em que precisaram cumprir seu estágio clínico, o que esta escolha representou para 

eles, e saber se esta será/é a mesma para atuar profissionalmente. Embora a área de atuação 

                                                 
2
  Conforme informações obtidas na página oficial da referida IES. Disponível em 

<http://www.uniabeu.edu.br/graduacao.php?curso=17> Acesso em  29-03-2017. 
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não seja o foco desta pesquisa, optou-se também em saber qual a preferida dos entrevistados, 

apenas como parâmetro de investigação.  

 Esta pesquisa está dividida em três capítulos. Os capítulos um e dois são uma revisão 

bibliográfica. No primeiro, trazendo considerações de autores como Bock e cols., (1989), 

Marx e Hillix (2008), Heidbreder (1978) e Schultz & Schultz (2006), faz-se um breve resumo 

da história da Psicologia Sistemática, da Psicologia científica e o surgimento de algumas 

escolas de pensamento como o Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise, embora esta última 

não esteja na categoria de escola de pensamento, pois como afirmam Schultz & Schultz 

(2006), ela as precede;  e com base nas considerações dos autores como Ferreira Neto (2004, 

Cordioli e cols (2008), Erthal (1991), Lindzey (1984), entre outros,  o segundo capítulo trás 

uma breve introdução da Psicologia no Brasil como ciência e profissão, das áreas de atuação 

da Psicologia, das psicoterapias e da escolha na perspectiva de algumas teorias psicológicas. 

No terceiro e último capítulo apresenta-se o resultado da pesquisa com a discussão e análise 

de dados e por fim as considerações finais. 
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- I - 

 

1. PSICOLOGIA SISTEMÁTICA: BREVE HISTÓRICO 

 

Este capítulo visa apresentar uma perspectiva geral dos fundamentos dos sistemas e 

teorias em Psicologia. A finalidade não é esgotar o assunto, mas apenas oferecer ao leitor uma 

ideia de como surgiram as abordagens psicológicas que atualmente conhecemos.  

Consideramos necessário entender o que são os sistemas em Psicologia, e apresentar o 

desenvolvimento de algumas ideias filosóficas que foram importantes para o surgimento da 

psicologia científica.   

 1.1 Sistemas em Psicologia: definição 

Na revisão de literatura não há uma definição etimológica de “sistema em psicologia”.  

Mas na busca pela definição do termo “Sistema”, apenas, encontramos no DICIO - Dicionário 

online da Língua Portuguesa
3
, a seguinte definição: “Reunião dos elementos que, concretos 

ou abstratos, se interligam de modo a formar um todo organizado. Reunião dos preceitos que, 

sistematicamente relacionados, são aplicados numa área determinada; teoria ou doutrina: o 

sistema filosófico de Descartes.”.  Ampliando este conceito pela visão da Psicologia pode se 

inferir que sistemas psicológicos é um conjunto de enunciados que prescrevem a relação 

estabelecida entre determinados eventos. Um sistema em Psicologia representa a armação 

dentro da qual a ciência psicológica é erguida (HEIDBREDER, 1978, p. 21). Portanto, um 

sistema não pode ser visto de modo separado das situações que lhe originou, isto é, das 

tradições, padrões e preconceitos e, às vezes, dos fortes sentimentos pessoais que o constitui. 

Segundo Heidbreder (1978),  

Teoricamente, e em sua forma final, um sistema de psicologia é uma 

visão conjunta de todo o campo da psicologia como um todo 

consistente e unificado. Admite que as minúcias aparentemente 

caóticas que existem dentro de seu âmbito, se forem bem 

compreendidas, podem, ser postas em ordem e clareza: que é possível 

definir a matéria estudada, estabelecer o problema principal, conciliar 

os métodos de investigação, determinar as relações com outros tipos 

de conhecimento, identificar os elementos ou processos básicos, 

                                                 
3
 Disponível em <https://www.dicio.com.br/sistema/>  Acesso em 23 de abril de 2017. 
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determinar as características próprias e indicar o seu esboço geral ou 

orientação característica. (HEIDBREDER, 1978, p. 25) 

Isso significa dizer que os sistemas em Psicologia não devem ser encarados como 

postulados de conhecimento científico, mas como instrumento com os quais este 

conhecimento é produzido. Nesta perspectiva, podem-se considerar os sistemas como 

significativos sintomas da Psicologia em determinadas épocas e lugares nas mãos de 

determinados pesquisadores. 

1.2 Os primórdios das ciências psicológicas 

Parece haver um paradoxo quando se observa a Psicologia, pois ao mesmo tempo em 

que ela é uma das disciplinas mais antigas, é uma das mais modernas. Sua história e pesquisas 

remontam ao século V a.C., quando filósofos não gregos e gregos se empenharam para 

compreender e promover a resolução de questões com temáticas como: a memória, a 

aprendizagem, a motivação, o pensamento, a percepção e o comportamento do Homem, que 

eram de interesses dos psicólogos na época; até os dias hodiernos estas temáticas são 

estudadas nos cursos de introdução à Psicologia (SCHULTZ & SCHULTZ, 2006).  

A Psicologia científica não “nasceu” de um dia para outro. Marx & Hillix (2008) 

pontuam que de acordo com alguns historiadores, houve uma morosidade no processo de 

desenvolvimento das ideias científicas que culminaria numa ciência da Psicologia. Segundo 

eles, isso se deve ao “passo a passo” das ciências. Assinalam que a astronomia e a física 

foram as primeiras ciências a se desenvolverem e, antes mesmo de existir uma ciência da 

“mente” humana, o corpo do homem havia sido objeto de investigação. As razões dadas à 

negligência ao estudo do comportamento humano eram:  

a) a questão de “santidade” do ser humano e o modo como ela era defendida por certas 

instituições;  

2) a complexidade do ser humano, tal como foi enfatizada por aqueles que tentaram 

estudá-lo.  

Apesar disso, filósofos e leigos há muito vinham se esforçando para encontrar 

explicações do ser humano, porém não havia uma ciência „formal‟ do comportamento como 

havia outras ciências.  Na tentativa de encontrar uma explicação para o ser humano, os 

acontecimentos de sua história eram justificados em termos de forças que se encontravam na 

natureza (MARX & HILLIX, 2008). 
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Os primórdios da Psicologia estão entre os filósofos gregos. Nesse sentido, Bock e 

cols. (1989, p. 27) nos informa que “alguns filósofos como Platão e Aristóteles dedicaram-se 

a especular sobre o homem e sua interioridade”. Ainda, segundo a autora,  

É entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar uma 

Psicologia. O próprio termo “Psicologia” vem do grego psyche, que significa 

alma, e de logos, que significa razão. Portanto, etimologicamente, Psicologia 

significa “estudo da alma”. A alma ou espírito era concebida como a parte 

imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e 

ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. (BOCK e cols., 

1989, p. 28) 

Mas antes dos gregos, no chamado período pré-socrático, já havia uma preocupação de 

alguns filósofos em definir a relação do homem com o mundo. Buscavam saber se essa 

relação se daria através da percepção. O dilema era “se o mundo existia porque o homem o vê 

ou se o homem vê um mundo que já existe”.  Os idealistas acreditavam que as ideias é que 

formam o mundo; os materialistas, por sua vez, afirmavam que a matéria que forma o mundo 

já é dada para a percepção (BOCK e cols. 1989, p. 28). 

1.3 A Psicologia Científica 

O século XIX é o século em que predominou a investigação científica. Este 

acontecimento foi de profunda relevância para o surgimento da ciência psicológica. Foi 

também a partir dessa época que a noção de “verdade” passou a contar, necessariamente, com 

o aval da ciência que avançava tanto que passou a ser uma referência para a visão de mundo. 

Bock e cols (1989, p.32) assinalam que nesse período surgiram homens “como Hegel, que 

demonstrou a importância da História para a compreensão do Homem, e Darwin, que 

entendera o antropocentrismo com sua tese evolucionista”. Em meados do século XIX, o 

estudo dos problemas e temas da Psicologia, que antes eram estudados exclusivamente pela 

Filosofia, passa a ser particularmente estudados pela Fisiologia e a Neurofisiologia.  

Grandes descobertas no decorrer do século XIX, como a formulação de teorias que 

demonstraram que o pensamento, a percepção e os sentimentos humanos são produtos do 

Sistema Nervoso Central; a doença mental como resultado direto ou indireto de fatores sobre 

as células cerebrais; a que atividade motora nem sempre ligada à consciência; entre outras 

descobertas, foram construindo as ciências psicológicas.  

Na segunda metade do século XIX, Fechner e Weber formularam uma Lei no campo 

da Psicofísica. Com esta Lei foi possível medir a relação entre sensação e estímulo. Tal fato 



17 

 

foi de relevância para a história da Psicologia porque possibilitou a mensuração do fenômeno 

psicológico, o que até então era considerado impossível (BOCK e cols. 1989). 

No final do século XIX, na universidade de Leipzig – Alemanha, Wilhelm Wundt 

(1832-1926) cria o primeiro laboratório de Psicologia Experimental na área da 

Psicofisiologia. A contribuição de Wundt para a ciência psicológica foi muito importante; 

algumas de suas produções teóricas foi o desenvolvimento da concepção de paralelismo 

psicofísico, isto é, aos fenômenos mentais correspondem os fenômenos orgânicos. Em outras 

palavras, uma estimulação física como uma picada, por exemplo, faria correspondência na 

mente do indivíduo. Wundt cria um método denominado por ele de introspeccionismo, para 

explorar a mente do indivíduo. Por isso, e por sua extensa produção na área, ele é considerado 

o “pai da Psicologia científica”. Wundt tinha ideias precisas em relação à forma da nova 

ciência. Influenciado pelo espírito de sua época, ou seja, pelas ideias filosóficas e fisiológicas, 

ele estabeleceu as metas, o objeto de estudo, os métodos e os tópicos de pesquisa. No entanto, 

logo apareceram divergências entre os psicólogos que foram surgindo na época e novas ideias 

científicas foram desenvolvidas. Alguns desses psicólogos, refletindo as correntes de 

pensamentos modernos, se opuseram à psicologia de Wundt, apresentando suas próprias 

visões. No início do século XX, diversas posições sistemáticas e escolas de pensamento 

conviveram com algumas divergências e, por isso, podem ser consideradas como diferentes 

definições da natureza da psicologia (SCHULTZ & SCHULTZ, 2006). Ainda segundo estes 

autores, havia um movimento de protesto de cada escola de pensamento que surgia. Era uma 

revolta contra a posição sistemática dominante.  

1.4 Escolas de pensamento da Psicologia: primeiras abordagens 

Dentro de suas possibilidades, os pioneiros da Psicologia tentaram atingir os critérios 

básicos da metodologia científica para formular suas teorias. Embora tenha nascido na 

Alemanha, foi nos Estados Unidos que a Psicologia científica encontrou terreno para seu 

rápido crescimento. Isto se deve ao grande avanço econômico que fez com que os EUA 

ficassem na vanguarda do sistema capitalista. Desse modo, é ali que surgiram as primeiras 

abordagens ou escolas da Psicologia, donde se originou as numerosas teorias existentes 

(BOCK e cols. 1989). Em concordância com estes autores, Cordioli e cols (2008) afirmam 

que atualmente ultrapassa o número de 250 teorias. - Essas primeiras abordagens ou escolas 

de pensamento da psicologia são: 
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- Funcionalismo – de William James (1842-1910). É um sistema psicológico que se dedicou 

ao funcionamento da mente na adaptação do organismo ao ambiente.  

- Estruturalismo – de Edward Titchner (1867 – 1927). Sistema que considera a experiência 

consciente como dependente das pessoas que a vivenciam.  

- Associacionismo – de Edward Thorndike (1874 – 1949). Sistema que concebe a 

aprendizagem como um processo de associação de ideias (BOCK e cols, 1989). 

No início do século XX, essas três escolas foram substituídas por novas teorias.  Bock 

e cols (1989), afirmam que alguns autores consideram essas novas tendências teóricas como 

as mais importantes da Psicologia na época.  São elas: o Behaviorismo ou teoria S-R 

(Estímulo – Resposta), a Gestalt e a Psicanálise. Na sequência, cada uma dessas novas 

tendências
4
 é sucintamente apresentada, focando-se apenas em seus conceitos mais básicos.  

1.4.1  O Behaviorismo 

Esta terminologia tem origem na palavra inglesa “behavior”, que significa 

comportamento.  Porém, devido suas tendências teóricas, é comum o uso de outras 

nomenclaturas como, comportamentalismo, teoria comportamental e análise experimental do 

comportamento (BOCK e cols, 1989). 

O Behaviorismo é uma tendência teórica que estuda a conduta do ser
5
 dispensando os 

aspectos subjetivos. Ele postula o comportamento como o principal e mais apropriado objeto 

de estudo da Psicologia.  Foi fundada por John B. Watson (1878 – 1958), psicólogo norte 

americano, que introduziu este conceito em um polêmico artigo publicado na revista 

Psychological Review em 1913, (MARX & HILLIX, 2008). O Behaviorismo de Watson ficou 

conhecido como Clássico.  As premissas básicas dessa teoria eram simples e direta. Watson 

buscava uma Psicologia científica que lidasse exclusivamente com atos do comportamento 

observáveis e passíveis de descrição objetiva, rejeitando qualquer termo como, por exemplo, 

mente, sensação, consciência, que não podem ser explicado objetivamente (SCHULTZ & 

SCHULTZ, 2006).   

                                                 
4
    Recomenda-se ao leitor que desejar um aprofundamento sobre estas tendências teóricas, a literatura de 

Melvin H. Marx e William A. Hillix, no livro intitulado “Sistemas e Teorias em Psicologia”. Ed. Cultrix. 2008. 

 
5
  A palavra „ser‟ foi usada porque o Behaviorismo tem suas raízes na Psicologia Animal. Watson tinha uma 

clara posição a respeito da relação entre esta e aquela. Ele diz: “o behaviorismo é o resultado direto dos estudos 

do comportamento animal realizados durante a primeira década do século XX” (Watson, 1929, p. 237 citado por 

Schultz & Schultz, 2006, p. 229) 
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Posteriormente alguns psicólogos adeptos das teorias comportamentais postularam 

outros tipos de Behaviorismo. O mais conhecido e estudado nos cursos de introdução à 

Psicologia é o Behaviorismo Radical, denominado Análise Experimental do Comportamento.  

Criado por B. F. Skinner (1904 – 1990), esta corrente influenciou consideravelmente 

psicólogos de países americanos onde a Psicologia teve grande penetração. As premissas 

básicas da corrente skinneriana estão na formulação do conceito de condicionamento 

operante.  (BOCK e cols, 1989). 

1.4.2  A Gestalt 

  A escola da Gestalt nasceu na Alemanha, a partir de um artigo publicado em 1912, por 

Max Wertheimer (1880-1943). Tratava-se de um relato de uma investigação sobre movimento 

aparente realizada por Wertheimer e, os co-fundadores dessa escola, Wolfgang Köhler (1887 

– 1967) e Kurt Koffka (1886 – 1941). Assim como a maioria das novas escolas, a Psicologia 

da Gestalt eliminou alguns problemas antigos da psicologia e direcionou para outros novos 

(MARX & HILLIX, 2008). 

Gestalt é uma palavra alemã que não possui uma tradução literal para o Português; o 

termo mais próximo encontrado é „forma‟ ou „configuração‟. Bock e cols (1989), afirmam 

que este termo não é usado porque, em Psicologia, não corresponde exatamente ao seu real 

significado.  

O ponto de partida principal da Psicologia da Gestalt é a percepção. Para esta corrente, 

a percepção é entendida “como a organização de dados sensoriais em unidades que formam 

um todo ou um objeto”. (AMORIM, 2017, p.18).  Seus idealizadores não concordavam com a 

ideia de fragmentação dos processos humanos realizada pelas tendências da Psicologia 

científica da época, e defendiam a necessidade de se compreender o Homem como uma 

totalidade (BOCK e cols, 1989). Assim, postularam alguns princípios de organização 

perceptual
6
:  

1. Proximidade: o agrupamento parcial ou sequencial de elementos, com base na 

distância. 

2. Continuidade: nossa percepção tende a seguir uma direção para conectar os elementos 

de forma que pareçam contínuo.  

3. Semelhança: a mente agrupa os elementos similares num só grupo. 

                                                 
6
  A proposta aqui é apresentar uma síntese básica desses princípios. Havendo interesse, o leitor poderá consultar 

a literatura da referência descrita na parte das bibliografias. Nela é possível obter mais detalhes, inclusive 

imagens que ilustram bem o conteúdo desta síntese aqui apresentada.  
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4. Preenchimento: a mente acrescenta os elementos em falta para completar uma figura. 

5. Simplicidade: a tendência da experiência perceptiva em adotar as formas mais simples 

possíveis. 

6. Figura e fundo: a tendência de organizar as percepções do objeto (figura) sobre a base 

(fundo) em que ela aparece. Percebe-se um ou outro conforme a necessidade latente 

no momento (SCHULTZ & SCHULTZ, 2006).   

Convém saber que a Psicologia da Gestalt e a Gestalt Terapia são teorias distintas 

tendo apenas o termo „Gestalt‟ em comum. A segunda é uma abordagem de psicoterapia, 

fundada por Frecerick Salomom Perls, que tem a primeira como uma de suas bases teóricas. 

Mas isso é “cena” do próximo capítulo.  

1.4.3 A Psicanálise 

  Amplamente divulgada, principalmente entre os não psicólogos, a psicanálise é um 

sistema psicológico considerado inteiramente novo. O impacto causado por seu surgimento 

foi comparado à queda de uma bomba. Porém, assim como outras escolas, ela também teve 

numerosos antecedentes. “Tantos que”, afirmam Marx e Hillix (2008, p. 316, 317), “uma vez 

mais temos de render-nos ao fato de que raramente existe alguma coisa inteiramente nova no 

mundo das ideias.”.  

Diferentemente das escolas de pensamento da psicologia, a psicanálise não era um 

produto acadêmico nem uma ciência pura.  Ela surgiu no âmbito da medicina e da psiquiatria 

a partir das tentativas de tratamento de pessoas rotuladas como doentes mentais pela 

sociedade. Assim, a psicanálise não foi, e não é uma escola de pensamento para que se possa 

compará-las (MARX e HILLIX, 2008). 

Fundada por Sigmund Freud (1856-1939), que iniciara sua carreira como médico em 

Viena, a psicanálise é um método que tem como objetivo a investigação e o tratamento das 

doenças mentais. Postula que os nossos sentimentos e ações são regidos pelo inconsciente, e 

se relacionam com nossos desejos sexuais reprimidos. Atua com a análise de traumas e 

desejos inconscientes por meio da associação livre.  A contribuição de Freud para a Psicologia 

é comparada com Karl Marx, na compreensão dos processos históricos e sociais (BOCK e 

cols., 1989).    

Se colocarmos em ordem cronológica, a psicanálise antecede as escolas de 

pensamento da Psicologia. Quando Freud publicou seu primeiro livro, em 1895, marcando o 

inicio formal do movimento psicanalítico, Wundt estava com 63 anos de idade, Titchener, 

com 28, e ainda não havia começado a desenvolver a psicologia estrutural. O Funcionalismo 
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começava a florescer nos EUA. O Behaviorismo e a Psicologia da Gestalt estavam longe de 

serem propostas, pois Watson estava com 17 anos e Wertheimer, com 15 (SCHULTZ & 

SCHULTZ, 2006). 
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- II - 

 

“Ser psicólogo, independentemente das escolhas teóricas de 

cada um, implica em situar - se nos campos da epistemologia e 

da ética, não sendo jamais apenas um feixe de habilidades 

técnicas.” (FIGUEIREDO, 2009, p.152) 

 

2. PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO NO BRASIL 

 

Como vimos no capítulo anterior, a Psicologia científica se desenvolveu no decorrer 

da história fundamentando-se em teorias filosóficas e correntes de pensamentos. Durante este 

percurso, diferentes formas de conceber o Homem e praticar tal ciência foram surgindo e 

evoluindo. As visões de mundo e as ciências psicológicas foram sendo marcadas pelas 

contribuições de importantes pensadores que deram base para esta ciência que continua a se 

desenvolver.  

No Brasil, a psicologia científica, antes produzida dentro de outras áreas de saber 

como a Medicina e a Educação, encontra solo fértil e começa a ganhar autonomia e 

gradativamente vai sendo reconhecida como ciência autônoma e ocupando um significativo 

lugar na área de ensino, pesquisa e prática.  Entre os anos de 1930-1962, ela começa a se 

consolidar e caminhar em direção à regulamentação profissional. Neste ínterim, ocorrem 

muitos congressos, pesquisas, ensino, publicações, organização e atuação prática. 

Consolidada como ciência, a Psicologia agora integra e orienta o processo de 

desenvolvimento “demandado pela nova ordem política e social” formulando teorias, técnicas 

e práticas. Juntamente com esta consolidação estão os campos de atuação da Educação, 

Trabalho e Clínica (CRP, 2013. p.10). 

Em 27 de agosto de 1962, a Lei 4.119 reconhece a profissão de Psicologia, fixando 

normas para atuação profissional (BRASIL, 1962). Há quem considere a profissão da 

Psicologia uma prática ainda jovem no Brasil. No entanto, cada vez mais ela vem maturando e 

expandindo. Nesse processo de maturação, a Psicologia enfrentou muitos impasses no que se 

refere à formação e atuação do psicólogo.  Desde sua regulamentação, há mais de 50 anos, ela 

vem sendo questionada quanto aos seus modelos de formação profissional (FERREIRA 

NETO, 2004).  Este autor afirma ainda que, até 1980, o modelo de formação em Psicologia 

foi baseado na noção de área de atuação que, por sua vez, estava embasado na legislação que 
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regulamentou os cursos e a prática em psicologia. Dessas áreas de atuação, três delas foram as 

maiores destacadas: a clínica, a escolar e a industrial, (FERREIRA NETO, 2004), esta última 

denominada hoje de „organizacional‟. A partir daí, é fácil concluir que nesse contexto, a 

clínica foi a área mais procurada e valorizada. Fato que vinculou o psicólogo à figura de 

“doutor” no “imaginário social”.   

      2.1  Áreas de atuação 

 Bastos e cols (2010) citando Yamamoto (1987) definem a área de atuação como um 

conjunto de atividades que o psicólogo está habilitado a fazer. Pertencendo ao campo das 

Ciências Humanas, a Psicologia dialoga com muitas áreas de conhecimento e em diferentes 

âmbitos da nossa vida como Saúde, Educação, Trabalho, Comunidades, Esporte, Trânsito, 

Justiça, entre outras. Desde sua regulamentação como profissão, a Psicologia começou a 

adquirir mais espaço como campo de atuação, e os novos profissionais a obterem uma 

formação mais adequada, pautada nos atributos pretendidos ao Psicólogo como demonstra o 

Conselho Federal de Psicologia – CFP – que através de sua Resolução 13/2007 – descreve as 

áreas que o profissional formado em Psicologia pode se especializar e ser habilitado a atuar,  

são elas: Psicologia Escolar/Educacional; Psicologia Organizacional e do Trabalho; 

Psicologia de Trânsito; Psicologia Jurídica; Psicologia do Esporte; Psicologia Clínica; 

Psicologia Hospitalar; Psicopedagogia; Psicomotricidade; Psicologia Social; Neuropsicologia.  

2.2  A Psicologia Clínica 

Ferreira Neto (2004) traz uma definição de psicologia clínica como: “as atividades de 

psicoterapia e/ou psicodiagnóstico exercidos em consultório particulares por profissionais 

liberais tendo um enfoque teórico-técnico intra-individual.” (FERREIRA NETO, 2004, p.82). 

Schultz & Schultz (2006) afirmam que o campo da psicologia clínica foi inaugurado 

por um ex-aluno de Wundt.  Em 1896, Lightner Witmer (1867-1956) fundou a primeira 

clínica de psicologia, no entanto, o tipo de psicologia aplicada por ele em sua clínica não era 

como a psicologia clínica que conhecemos hoje. Witmer não adotava a psicoterapia, seu 

interesse na clínica era avaliar e tratar os problemas de aprendizagem e comportamento de 

crianças na idade escolar, área que atualmente denominamos Psicologia Escolar. 

Posteriormente, seguidores de Witmer, fundaram várias clínicas para tratamento infantil, mas 

é em Freud que a psicologia avança para o modelo que temos atualmente.  
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As ideias de Sigmund Freud foram fundamentais para o avanço da 

psicologia clínica e acabaram conduzindo o campo muito além dos 

limites da clínica de Witmer. A psicanálise freudiana tanto fascinou 

como enfureceu segmentos dominantes da psicologia, bem como o 

público americano. Os conceitos de Freud proporcionaram aos 

psicólogos clínicos as suas primeiras técnicas psicológicas de terapia. 

(SCHULTZ & SCHULTZ, 2006, p.209). 

Atualmente os psicólogos clínicos trabalham em diversos setores como centros de saúde 

mental, escolas, empresas e clínicas particulares. A psicologia clínica é hoje considerada a 

maior área de especialização aplicada.  

 

3. PSICOTERAPIAS 

3.1 origem e definição 

 Cordioli e colaboradores (2008) em seu livro Psicoterapias: abordagens atuais, 

usando de uma linguagem clara e direta, oferecem-nos a oportunidade de conhecer diversos 

enfoques de psicoterapias, sem, no entanto, privilegiar nenhum modelo específico.  De acordo 

com estes autores, as psicoterapias tiveram origens na medicina antiga, na cura pela fé e no 

hipnotismo. Mas foi apenas no final do século XIX, que elas passaram a ser utilizadas para 

tratar doenças nervosas e mentais, sendo, contudo, restrita à medicina psiquiátrica. 

Posteriormente, no decorrer do século XX, elas passaram a ser exercidas por diversos 

profissionais tais como, enfermeiros, psicólogos, médicos clínicos, assistentes sociais, entre 

outros, o que resultou no rompimento das fronteiras do “modelo médico”. Seu avanço além de 

rápido e notável, fomentou a proposta de novos modelos e técnicas.  

 Atualmente as psicoterapias, além de serem comprovadamente eficazes no auxilio as 

pessoas que estejam enfrentando problemas emocionais, dificuldades de relacionamentos 

interpessoais, entre outros, fazem parte do plano de tratamento de praticamente todos os 

transtornos mentais.  

 A psicoterapia, também denominada de “cura pela fala”, envolve uma interação face a 

face. Cordioli e cols (2008) a conceitua como 

Um método de tratamento mediante o qual um profissional treinado, 

valendo-se de meios psicológicos, especialmente a comunicação 

verbal e a relação terapêutica, realiza, deliberadamente, uma variedade 

de intervenções, com o intuito de influenciar um cliente ou paciente, 
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auxiliando-o a modificar problemas de natureza emocional, cognitiva 

e comportamental.  (CORDIOLI e cols. 2008, p. 21). 

 As psicoterapias não são todas iguais. Há diferenças quanto aos objetivos, aos 

fundamentos teóricos, ao tempo de duração e frequência das sessões, ao treinamento 

requerido dos terapeutas e às condições pessoais que cada método exige de seus candidatos 

(CORDIOLI e cols. 2008). 

3.2 Abordagens psicológicas em psicoterapias 

Geralmente se pensa mais em abordagem psicológica quando se fala em psicoterapias 

ou Psicologia clínica, pois são nelas que os fundamentos teóricos e técnicas de cada 

abordagem são mais evidentes.   

As diversas abordagens teóricas da Psicologia podem ser agrupadas em cinco 

principais perspectivas, com seus ramos e derivações, a saber: Psicodinâmica (Psicanálise, 

Psicologia Analítica), Humanista (Gestalt, Sistêmica, Centrada na Pessoa), Corporal 

(Reichiana, Bioenergética), Cognitivo-comportamental (SCARPATO, 2010). 

Dados de uma pesquisa realizada por Bastos e cols., (2010) sobre o trabalho do 

psicólogo no Brasil, apontam a psicanálise como a abordagem mais utilizada por psicólogos 

brasileiros, seguida das abordagens cognitivo/comportamental e humanista/existencial. “As 

orientações teóricas dos psicólogos são informações-chave para compreender como se 

fundamentam as atividades e os espaços de atuação do psicólogo brasileiro.” (p.188, 189).  

4. A ESCOLHA 

 

Às vezes passamos horas pensando numa decisão a se tomar. Surgem dúvidas, 

pensamos em optar por uma coisa e acabamos escolhendo outra. Tudo pode acontecer 

internamente, sem que os outros saibam desse conflito. Isto tudo é parte de nossas 

experiências subjetivas.  

    Segundo Carrasco (2016), a subjetividade corresponde a tudo aquilo que é íntimo e 

particular de uma pessoa, seu mundo interno e suas inquietações, seus gostos e versões, e a 

maneira como se sente em cada situação. Ou seja, refere-se ao modo como cada indivíduo 

experimenta suas vivências internamente, como se sente e como relaciona consigo mesmo e 

com os outros. Este autor afirma ainda que:  

A subjetividade é constituída pelas experiências particulares de cada 

um, é singular e se transforma com o passar do tempo. São nossas 
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experiências subjetivas que nos tornam seres singulares em meio a um 

grupo de pessoas. Somos livres, diferentes, experimentamos 

sentimentos, temos desejos, pensamos e sentimos diferente de outras 

pessoas. (CARRASCO, 2016, p. 7). 

 
Ao fazer escolhas, imergimos em nossas experiências subjetivas, recorremos aos 

nossos sentimentos e à nossa consciência. Porém, algumas vezes usamos referências externas 

para nos guiar. Essas referências podem ser de amigos, família, faculdade, trabalho, entre 

outros (BOCK, 1997). Fazer as próprias escolhas pode ser angustiante, pois às vezes entramos 

em conflito entre dois desejos fortes, mas incompatíveis, ou desejamos algo que não está 

disponível no momento e as opções que restam não são tão desejadas.   

 4.1  A escolha na perspectiva de algumas teorias psicológicas  

Para Kierkegaard
7
 (1972) citado por Erthal (1991), a escolha constitui uma das noções 

mais importantes, pois era vista como uma espécie de núcleo da existência humana.    

A escolha é desprovida de lógica, mas não de uma psicológica: o que 

o indivíduo faz, depende do que ele quer, do que escolhe, não do que 

compreende (raciona). Entretanto, nenhuma opção se realiza sem 

angústia. Cada escolha é um risco pela sua própria incerteza. Existir é 

escolher-se. Sendo artífice de si mesmo, realizando a sua essência, 

uma pessoa se expõe ao risco. A escolha é necessária e livre: o 

indivíduo é obrigado a fazer opções para existir. (ERTHAL, 1991, p. 

26)  

Existir implica ao mesmo tempo angústia e desespero, pois a obrigação de escolher, 

assim como o risco a que a pessoa se expõe, a desespera.  

Para Skinner (2003), as nossas escolhas são determinadas por estímulos, por variáveis 

suplementares nos campos da emoção, da motivação e do reforço.  Tais variáveis não estão no 

interior do organismo, mas em seu ambiente e em sua história. Segundo ele, a escolha é um 

exercício de autocontrole do comportamento e quando o homem faz escolhas, pensa na 

resolução de um problema ou busca ampliar o autoconhecimento, está se comportando, e 

controla este comportamento como qualquer outro através da manipulação de variáveis cujo 

comportamento é função.   

                                                 
7
 Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) foi um dos primeiros fundadores da filosofia existencialista, foi a partir 

de sua filosofia que se derivaram conceitos de outros filósofos existenciais.  Kierkegaard era conhecido por levar 

uma vida solitária e isolada. Suas obras eram pura expressão de sua própria vida. (ERTHAL,1991, p.25). 

 



27 

 

  A psicologia existencial não aceita o comportamento como resultante de estimulação 

externa. Para ela, o indivíduo não é peão de seu ambiente e nem criação dos instintos, ao 

contrário, ele é livre para escolher e inteiramente responsável por sua própria existência. Isto 

é, o que quer que ele faça é de sua escolha, pois ele mesmo determinará o que será e o que 

fará. No entanto, essa liberdade de escolha não isenta o homem de sofrer ansiedade, 

alienação, aborrecimento, ilusões, angústia e outros sentimentos.  Isto ocorre porque a 

liberdade de escolher não o assegura de fazer escolhas sábias. Para que possa fazer sábias 

escolhas, o homem precisa estar consciente das possibilidades de sua existência, ou seja, ele 

precisa estar aberto para que as possibilidades se revelem. Contudo, essas possibilidade são 

limitadas pelo campo existencial
8
  do indivíduo e pelas  influências do ambiente familiar  que 

podem colocar limites definidos naquilo que uma pessoa pode tornar-se (LINDZEY, 1984). 

Embora o que Lindzey (1984) disse pareça contraditório, não o é, o ambiente não 

controla as escolhas do indivíduo, mas pode limitar suas possibilidades. No caso da escolha 

por uma abordagem teórica nos cursos de Psicologia, por exemplo, a possibilidade de escolher 

uma ou outra abordagem é limitada pelo que a universidade tem à disposição dos alunos. 

Geralmente ela oferece três ou no máximo quatro opções e, o aluno que desejar uma 

abordagem diferente das oferecidas, fica limitado às opções. Querendo ou não ele é obrigado 

a fazer uma escolha para terminar sua graduação.  

Erthal (1991) traz um entendimento mais claro a respeito das limitações que o homem 

pode ter em suas escolhas:  

Entretanto, as opções são limitadas pelas condições do mundo em que 

o indivíduo vive, e suas consequências inevitáveis afetarão, 

forçosamente, o indivíduo. Existem as condições psico-químico-

biológicas, as leis de sua cultura, as limitações e regras de sua 

sociedade e convenções, que o homem acaba por se submeter, já que 

não é um ser isolado. (ERTHAL (1991, p. 49) 

A premissa da abordagem existencialista é que a liberdade de escolha do homem não é 

feita ao acaso, não é simplesmente optar ou não optar, trata-se de uma escolha responsável.  

“A essência da liberdade é a escolha”.  (ERTHAL 1991, p.49) 

Seguindo esta linha de pensamento existencialista, a escolha é que determina a 

existência do homem. Nenhuma outra linha teórica coloca o ato de decidir e escolher como a 

razão da existência do homem como a faz a existencialista.     

                                                 
8
 Diz respeito ao modo como a pessoa encontra a si mesma no mundo que é seu campo. Se ele nasceu mulher, 

seu campo existencial não será o mesmo que o de um homem. (LINDZEY, 1984. p.90) 
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 Portanto, qualquer que seja o tipo de escolha que uma pessoa precisa fazer, envolve 

mais do que uma opção em si, envolve um processo complexo que é influenciado pelas 

questões histórica, social e cultural do meio em que esta pessoa vive. Também demanda certo 

grau de conhecimento de si e do que se escolhe, além de gerar incerteza, angústia, pois pode 

resultar em mudanças em sua vida.   
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-III - 

 

5.  RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada para coleta e análise dos dados deste trabalho foi uma 

pesquisa qualitativa.  Tal método foi escolhido por ser considerado pela autora um dos 

melhores meio de se captar a vivência dos entrevistados.  Deslandes e cols (2002) afirmam 

que:  

A pesquisa qualitativa responde à questões muito particulares. Ela se 

preocupa, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(DESLANDES e cols, 2002, p. 21,22). 

Segundo Godoy (1995), entre as várias possibilidades de se entender os fenômenos 

que envolvem os seres humanos e suas relações sociais, a pesquisa qualitativa ocupa um lugar 

significativo. Ainda, na concepção deste autor,   

um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que 

ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva 

integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando  “captar” o 

fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários 

tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a 

dinâmica do fenômeno (GODOY, 1995, p.21). 

 Deste modo, o objetivo principal da pesquisa qualitativa é interpretar o fenômeno que 

se observa. Não existem hipóteses pré-concebidas, suas hipóteses são construídas após a 

observação. Neste sentido, quem observa ou interpreta, influencia e é influenciado pelo 

fenômeno que observa. 

5.1 Procedimentos preliminares 

A presente pesquisa foi aprovada pela Coordenação do curso de Psicologia do 

Uniabeu Centro Universitário.  Após a aprovação, a fim de alcançar os objetivos previstos 

para o presente estudo, foi realizada uma etapa de identificação dos possíveis participantes da 
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pesquisa. Não havendo graduandos em processo de estágio clínico, optou-se por aqueles que 

já haviam passado por este processo, inclusive os que haviam se formado recentemente.    

5.2 Participantes 

A amostra deste estudo foi constituída por doze alunos do último período e cinco 

psicólogas recém-formadas, todos da Uniabeu. Para participarem da pesquisa os entrevistados 

tiveram que inicialmente assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 1). O TCLE é a de suma importância, visto que esclarece ao participante os 

objetivos, os benefícios e riscos que possam advir desta participação na pesquisa, bem como a 

responsabilidade dos pesquisadores.  No entanto, a maioria se recusou a ficar com a cópia do 

TCLE, por considerarem desnecessário e que serviria apenas para trazer prejuízos financeiros 

à pesquisadora. 

A técnica de amostragem utilizada levou em consideração a disponibilidade dos 

participantes em respondê-la, outros colegas foram contatados, porém não encontraram 

horários disponíveis para responder à pesquisa, ou não retornaram nossos contatos, sendo 

assim, tivemos que fechar a amostra em dezessete participantes.  Dos questionários 

analisados, quase a totalidade dos respondentes era do sexo feminino (14); as idades variaram 

entre de 23 a 66 anos.   

5.3 Levantamento de dados 

Para levantamento e tratamento de dados dessa pesquisa, foi utilizada a abordagem de 

perspectiva qualitativa, pois se propôs conhecer, interpretar e descrever a percepção dos 

entrevistados quanto à abordagem psicológica escolhida e quanto aos fatores implicados nesta 

tomada de decisão (DESLANDES e cols, 2002).  

A investigação assumiu ainda um aspecto de pesquisa de campo do tipo participante; 

de campo porque a coleta se deu através do contato direto com os participantes, e do tipo 

participante, por haver identificação da pesquisadora com as pessoas investigadas 

(DESLANDES e cols, 2002). 

  As entrevistas se deram através de questionário semi estruturado, composto por cinco 

perguntas referentes, principalmente, à abordagem psicológica e ao processo de escolha da 

mesma. (Apêndice 2). Em quase todos os campos do questionário, houve a possibilidade dos 

entrevistados falarem livremente de suas percepções sobre o assunto. O questionário da 

entrevista foi preenchido a punho pelo próprio entrevistado, que teve suporte presente da 
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pesquisadora a fim de elucidar alguns pontos, esta manteve uma postura empática, e 

descontraída, a fim de que as participantes pudessem se sentir a vontade para expressar suas 

vivências e opiniões. 

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 6.1  Área de atuação 

Foi oferecida aos respondentes a possibilidade de optar por mais de uma área de 

atuação. Dos dados analisados, percebeu-se que houve um predomínio na preferência pela 

área clínica com sete escolhas. Das opções por mais de uma área, todas incluíam a clínica.  

Resultado semelhante se observa na pesquisa realizada pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) nos anos de 86/87, com psicólogos de diversas regiões do Brasil. A pesquisa 

foi publicada no livro Quem é o Psicólogo Brasileiro. E de acordo com os dados apresentados 

ali, 43,4% dos profissionais escolheram a Clínica como área de atuação (BASTOS, 1988). 

Este autor justifica que estes dados se devem ao fato de a atuação clínica ser ainda um 

estereótipo idealizado pelos graduandos de Psicologia. Em concordância com este autor, 

Bardagi e cols. (2008) assinalam que há uma supervalorização do modelo clínico e que a 

primeira inserção profissional se dá na clínica. Esta assertiva se confirma nos dados desta 

pesquisa, pois dos participantes recém-formados apenas um não está atuando na clínica.   

Quanto às escolhas das outras áreas de atuação, houve uniformidade entre elas.   

 6.2  Abordagem teórica para o estágio Clínico 

Foram oferecidas as opções Gestalt-terapia, TCC, Psicanálise e “Não escolhi ainda”, 

com o objetivo principal foi conhecer os motivos da escolha feita. Assim, entre os motivos 

que justificavam as escolha da abordagem teórica para o estágio clínico, oito dos alunos a 

fizeram por identificação com a abordagem, dois em função da vivência na área, dois por 

conveniência, dois responderam por motivos variados e dois ficaram na dúvida. 

Com relação às escolhas por identificação, Dias
9
 (2016)

10
 afirma que “A Identificação 

é um processo psicológico que consiste na apropriação ou aquisição de características de um 

outro, para benefício próprio.”.  Ou seja, a identificação está relacionada com a identidade, e à 

consciência que a pessoa tem em relação a si mesmo.   

                                                 
9
 Psicóloga Clinica. Formadora Credenciada. Mestre em Psicologia Clínica e Psicopatologia.  

10
  Disponível em http://knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/identificacao/ . Acessos 05/05/2017. 
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Freud (1920-1923/2011, p.46), no capítulo VII de sua obra intitulada Psicologia das 

Massas e Análise do Eu, conceitua “identificação” como “a expressão primária de uma 

ligação afetiva com outra pessoa.” Ele conclui seus argumentos resumindo as três fontes de 

identificação:  

Primeiro, a identificação constitui a forma original de laço emocional 

com um objeto; segundo, de maneira regressiva, ela se torna 

sucedâneo para uma vinculação de objeto libidinal, por assim dizer, 

por meio da introjeção do objeto no eu; e, terceiro, pode surgir sempre 

que o sujeito descobre em si um traço comum com outra pessoa que 

não é objeto de suas pulsões sexuais. Quanto mais importante for tal 

comunidade, mais perfeita e completa poderá chegar a ser a 

identificação parcial e constituir, assim, o princípio de um novo 

enlace. (FREUD,1920-1923/2011, p.49). 

 

   Deste modo, as escolhas em função da “identificação”, envolvem mais do que uma 

opção em si, ela demanda certo grau de conhecimento sobre si e sobre o que se escolhe. 

Nos motivos justificados pela “conveniência”, percebe-se que a preocupação desses 

respondentes não foi com a abordagem teórica, mas com o conforto e com uma rotina 

descomplicada, uma vez que, por certo, escolheram a supervisão de estágio no horário em que 

melhor lhes convinha, sem se importarem com a orientação teórica desta. Segundo o 

Dicionário da Língua Portuguesa, „conveniência‟ significa: “O que pode saciar o gosto, o 

conforto ou o bem-estar de uma pessoa. O que pode ser utilizado para descomplicar uma 

rotina; aquilo que tem utilidade.” (DICIO, 2017).  

6.3  O que a escolha representa  

No tocante a este item, percebeu-se que muitos ficaram confusos sobre o que a escolha 

representa ou representou para eles. Demonstraram não haver refletido sobre o assunto. 

Contudo, cinco disseram representar possibilidades; um não soube dizer; cinco alegaram 

realização pessoal; outros cinco, sentimentos diversos como medo, ansiedade, expectativas, 

etc. e um disse representar liberdade. 

Embora a abordagem teórica escolhida para o estágio possa mudar após o graduando 

se formar ou até mesmo durante o período de estágio, é comum que os estudantes se sintam 

inseguros quanto a isto. Pelas respostas obtidas, percebe-se que há uma espécie de “fantasia” 

na cabeça do aluno de que a abordagem escolhida para o estágio deverá ser a que ele seguirá 

na carreira. E por isso esperam um treinamento e um conhecimento mais profundo da 

abordagem durante a supervisão de estágio. Isto se confirma nas respostas como: 
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“possibilidades”, “realização pessoal” observadas em algumas falas dos respondentes (R= 

respondente e o nº correspondem à ordem da entrevista): 

 “Escolhi uma linha que seguisse meus interesses de trabalho futuro” (R6) 

“Representa muito, porque foi a abordagem que escolhi para minha profissão.”(R7) 

“Avanços intelectuais com aprofundamento teórico e prático”(R10) 

 “Minha realização quanto pessoa e profissional”(R11) 

Porém, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a meta central dos 

cursos de graduação em psicologia deve ser a de “formar psicólogos voltados para atuação 

profissional, para pesquisa e para o ensino de Psicologia”, assegurando-se de que seja uma 

formação baseada em princípios e compromissos estabelecidos pela DCN (BRASIL, 2011, 

art. 3). Deste modo, as Instituições de Ensino Superior (IES) não formam especialistas em 

seus cursos de graduação, mas oferecem uma base de conhecimentos para o exercício da 

profissão, independente de áreas de atuação e orientação teórica. O mesmo se aplica aos 

estágios supervisionados, cuja proposta é: 

[...] assegurar o contato do formando com situações, contextos e 

instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se 

concretizem em ações profissionais, sendo recomendável que as 

atividades do estágio supervisionado se distribuam ao longo do curso 

(BRASIL, 2011, Art. 21). 

6.4  Fatores relevantes 

Dentre os fatores citados pelos respondentes, quatro disseram que a relação com o 

professor foi um fator relevante. Santos (2004) afirma que o professor é foco de atenção por 

contribuir para a criação da imagem da profissão.  Este autor cita Cruz (1998) que diz: 

Muitos psicólogos fazem parte do corpo docente dos cursos de 

Psicologia, e cada um deles, a sua maneira, influencia a formação do 

futuro profissional com diferentes graus de intensidade. Ao ingressar 

na Universidade, o aluno depara-se, com aqueles profissionais, que o 

iniciam na formação acadêmica. No primeiro ano do curso de 

Psicologia, diante de matérias de cunho introdutório, o professor 

precisa prestar informações face as mais variadas curiosidades e 

dúvidas. Essa necessidade pode ser especialmente enfatizada quando 

se observa nos estudos, o tipo de expectativas e de ideias que tais 

alunos trazem ao ingressar no curso. (CRUZ, 1998, p. 18 apud 

SANTOS (2004)). 
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 Seis respondentes alegaram que foi pela teoria em si e o que ela oferece em nível de 

psicoterapia; quatro alegaram fatores pessoais, mas não revelaram quais, e três alegaram a 

vivência durante os estágios.    

Pelas respostas obtidas, percebe-se que no decorrer do curso de Psicologia, o 

graduando passa por diferentes referências que o influencia em relação às suas escolhas tanto 

pela área de atuação quanto pela abordagem psicológica a seguir.   

Bock (1997), discorrendo sobre os fenômenos psicológicos, ressalta a influência do 

meio na formação desses fenômenos. 

O homem, e todo o pensamento teórico e sistemático sobre ele, têm 

origem na realidade social. O indivíduo, ao entrar em contato com os 

objetos da cultura, adquire as habilidades necessárias a sua 

sobrevivência nessa cultura e ao adquirir as condições para sobreviver, 

adquire também uma visão de mundo, um conjunto de significados, 

pois essa relação do homem com a cultura, mediada que está pelos 

outros homens, tem como elemento fundamental a linguagem. No 

conjunto das relações sociais, mediadas pela linguagem, o indivíduo 

vai desenvolvendo sua consciência. Com o desenvolvimento da 

consciência, o homem sabe seu mundo, sabe-se no mundo, antecede as 

coisas do seu mundo, partilha-as com os outros, troca, constrói e 

reproduz significados. (BOCK, 1997, p 38). 

 

6.5  Definição da abordagem para atuação profissional  

Sabe-se que existem diversas abordagens psicológicas atualmente, mas colocamos no 

questionário de entrevista apenas algumas. No entanto o entrevistado teve a liberdade de 

completar com a que ele escolhera.  

Sobre a abordagem escolhida para atuar profissionalmente, cinco respondentes 

escolheram a Gestalt-Terapia; cinco escolheram a Terapia Cognitiva Comportamental - TCC; 

três ainda estavam em dúvidas e não haviam escolhido; dois escolheram a Psicanálise e um 

escolheu Terapia Sistêmica e Gestalt-Terapia.  

Em relação aos respondentes que ficaram em dúvida ou não escolheram, percebeu-se 

que sua indecisão consistiu no fato de se sentirem inseguros quanto aos conhecimentos 

adquiridos sobre as abordagens, ou no fato de se identificarem com mais de uma e por isso 

não conseguiram se decidir.  Já aqueles que escolheram, observou-se que havia uma afinidade 

com a abordagem escolhida desde o início do estágio clínico. 

Supõe-se que escolher envolve mudanças, perdas, medo do fracasso, da elaboração de 

lutos, entre outros. Contudo, o futuro de um graduando não depende exclusivamente da 
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escolha de uma abordagem psicológica, seja para o estágio, seja para atuação profissional, 

pois até que ele encontre sua “identidade” estas escolhas podem mudar sem grandes 

consequências. Afinal, mudanças e dúvidas a respeito da atuação profissional podem surgir na 

vida de qualquer indivíduo que cursa uma faculdade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Observando a análise dos dados desta pesquisa, concluímos que no processo de 

escolha da abordagem psicológica para o estágio clínico realizado pelos respondentes estão 

envolvidos fatores como: a influência do professor, a identificação com a abordagem 

escolhida e a vivência durante os estágios. Esta escolha representou para eles: possibilidades, 

realização pessoal, sentimentos diversos como medo, ansiedade e expectativas. Vale ressaltar 

que alguns respondentes fizeram sua escolha aleatoriamente, sem um critério pré- definido 

indicando uma escolha apenas por conveniência.  

    Vimos que a Psicologia é uma ciência múltipla, formada por diferentes abordagens 

psicológicas que nasceram dos esforços de grandes estudiosos que, na tentativa de estudar o 

homem, utilizaram várias formas e alternativas, resultando no surgimento de diferentes 

escolas e tendências teóricas que partem de crenças e de pressupostos distintos.  Estas 

diferenças consistem na visão que cada uma destas abordagens tem sobre o homem e no 

ângulo escolhido para observá-lo, ou seja, se é através do comportamento, do inconsciente, da 

consciência, ou das relações sociais, entre outros.    

Todavia, o contexto histórico, social, político e econômico da época, influenciaram 

estas diversas teorias e sistemas psicológicos. Portanto, as perguntas e respostas para o 

comportamento humano dependem da realidade, das necessidades, da cultura e das crenças e 

valores de cada período. Deste modo, não falamos em „Psicologia‟, diante dessa diversidade 

temos que falar em “Psicologias”.  

Ao escolher uma abordagem pode parecer que uma é melhor que outra, afinal, no ato 

de escolher está implícito o desejo da melhor opção, senão não seria caracterizado uma 

escolha. Contudo, embora elas possuam diferentes modos de ler a psique humana, possuem a 

mesma finalidade, relevância e a mesma eficácia. Ou seja, a abordagem psicológica é a 

maneira de o psicólogo ler e compreender o indivíduo em seu contexto e não a que determina 

o sucesso psicoterápico do paciente/cliente. Portanto, não há abordagem psicológica melhor 

ou pior, elas são apenas diferentes. Mas todas possibilitam o mesmo resultado, que é a saúde 

mental e emocional do cliente/paciente. 

Às vezes tomamos uma postura radical ao escolher uma abordagem psicológica como 

se estivéssemos torcendo pelo time de futebol favorito. Costumamos “criticar” sem conhecer, 

falamos do que não conhecemos e levantamos a “bandeira” de nosso partido (abordagem) 

como se fosse a mais correta ou a melhor. 
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Não existe uma mais correta, o que existe é uma Ciência, e como tal está sempre em 

transformação. Assim, precisamos nos lembrar de que os grandes teóricos do passado tiveram 

que conhecer profundamente as diferentes teorias antes de rejeitá-las e propor uma nova. 

Portanto, para ser um profissional desta ciência, e escolher uma abordagem 

psicológica, é preciso conhecer as outras e estar aberto às novas possibilidades. Pois, fazer 

Psicologia requer estudar eternamente.  

Meu desejo é que na conclusão de minha graduação, eu seja vista não pela abordagem 

que escolhi, mas sim pelo profissional que me tornei. 
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9. APÊNDICES 

Apêndice 1 – TCL 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada, “A 

ESCOLHA DA ABORDAGEM TEÓRICA DO GRADUANDO EM PSICOLOGIA PARA 

O ESTÁGIO CLÍNICO”, no caso de você concordar em participar, favor assinar a 

DECLARAÇÃO ao final do documento.  

Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o 

telefone e endereço do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua 

participação.  

TITULO DA PESQUISA: A Escolha da Abordagem Teórica do Graduando em Psicologia 

para o Estágio Clínico.  

 PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Eloiza da Penha Romualdo da Silva 

 ENDEREÇO: Rua Taquarinha, 176 – Parque Antártica, Nova Iguaçu - RJ. CEP 26052-730.  

Telefones: 21 3767-6031 – 21 97976-0025 

OBJETIVOS: identificar a que fatores, estudantes da Faculdade de Psicologia da Uniabeu 

Centro Universitário, atribuem sua escolha por uma abordagem teórica no momento em que 

precisa cumprir seu estágio clínico.   

JUSTIFICATIVA: Minha convivência no meio acadêmico junto aos estudantes de 

Psicologia da Uniabeu Centro Universitário, trouxe-me algumas questões relacionadas à 
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formação do psicólogo que me confrontaram; dentre elas, a mais recorrente é a escolha da 

abordagem psicológica. A Psicologia é uma ciência composta por diferentes abordagens ou 

formas de entender e investigar o comportamento e o psiquismo humano. Por isso, alguns 

estudantes de psicologia consideram a escolha de uma abordagem um processo difícil pelo 

qual eles geralmente enfrentam. Entende-se que nesta escolha estão envolvidos, entre outros, 

fatores pessoais, sociais, culturais e o meio acadêmico ao qual o estudante está inserido.  

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Estarei à disposição dos voluntários dessa pesquisa 

para efetuar aplicação de questionário semi estruturado. Este questionário será aplicado no 

local que se apresentar mais apropriado para o voluntário.  

RISCOS E DESCONFORTOS: O risco deste estudo está associado à aplicação do 

questionário semi-estruturado. Este instrumento pode ser interpretado como constrangimento 

ao graduando. 

BENEFÍCIOS: Os benefícios serão de ordem sobre o conhecimento e/ou compreensão do 

objeto de estudo pesquisado.  

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 

participação. Todo o processo será gratuito e você não receberá nenhuma cobrança com o que 

será realizado, nem mesmo receberá pagamento por sua participação.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão apresentados 

numa monografia, porém as informações prestadas serão creditadas à instituição e não à 

pessoa que a representar, ou seja, os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação, protegendo e assegurando a sua privacidade. 

Assinatura do Pesquisador Responsável: _____________________________________                                                         

Eloíza da Penha Romualdo da Silva 

 

           Assinatura da Orientadora: ________________________________________________ 

Christiane Maria C.C. Penha 

 

          Assinatura do Coordenador do curso de Psicologia:_____________________________ 

Edmilson Duarte de Lima 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________, declaro que li as informações 

contidas nesse documento, fui devidamente informado pela pesquisadora Eloíza da Penha 

Romualdo da Silva, dos procedimentos que serão utilizados, dos riscos e desconfortos, 

benefícios, do custo/desembolso dos participantes, da confidencialidade da pesquisa, 

concordando ainda em participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o 

consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma 

cópia desse Termo de Consentimento. Poderei consultar o pesquisador responsável, com 

endereço na, Rua Taquarinha, 176 – Parque Antártica, Nova Iguaçu - RJ. CEP 26052-730, e 

no Email: eloprs1974@gmail.com sempre que entender necessário obter informações ou 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. Os resultados 

obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados em 

publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados.  

 

Belford Roxo, _______  de Maio de 2017. 

 

_________________________________________________________ 

(Sujeito da Pesquisa) 
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Apêndice 2 – QUESTIONÁRIO 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA - ALUNOS DE PSICOLOGIA 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de monografia sobre o processo de escolha 

da abordagem psicológica pelo graduando em Psicologia.  Peço por favor, que preencha 

o formulário abaixo. Sua participação é muito importante.  

 

  

 Idade:_______ Sexo: _________________  Estado Civil:__________________ 

  

 Período:__________ 

     

 1- Qual a área de atuação  profissional que você tem interesse?  Por quê?   

 Psicologia: Clínica [  ]   Educacional [  ] Organizacional [  ] Hospitalar [  ]   

 Outras [  ]  Qual? __________________________ 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

   

 2- Qual abordagem teórica você escolheu para o estágio clínico? 

 Gestalt Terapia [  ]  TCC [  ]  Psicanálise [  ]  Não escolhi a abordagem ainda [  ].     Por  que? 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3 - O que esta escolha representa (ou) para você?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 - Quais fatores você considerou relevante para escolher sua abordagem teórica no campo da 

Psicologia?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 5 - Você já definiu sua abordagem teórica para atuar como psicóloga (o)? 

  

  Sim [  ] Não [  ]. Qual?   ________________________________  

 

 Obrigada por sua participação!!! 


