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PREFÁCIO

O Estágio do Curso de Psicologia, inserido no projeto político peda-
gógico do CESUC, é uma atividade obrigatória, supervisionada e 

realizada no decorrer de toda a graduação. Trata-se de um processo in-
terdisciplinar que objetiva a articulação de prática à teoria apresentada, 
seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Psicologia. Conta com professores capacitados para o ensino, utili-
zando estratégias de metodologias ativas, com ênfase na problematiza-
ção através de estudo de casos.

Nos estágios supervisionados, o acadêmico deverá colocar em 
prática seu poder de crítica e reflexão construído ao longo de toda a 
graduação, a fim de que possa desenvolver as condições necessárias para 
a tomada de decisões de acordo com as situações-problemas que vão 
sendo apresentadas, articulando as necessidades dos serviços prestados 
e da academia, deixando que os paradigmas pedagógicos tradicionais 
cedam espaço à interação entre os sujeitos envolvidos neste processo. 
Tal prática demanda um conjunto de atividades que visam permitir ao 
aluno a construção de experiências significativas de aprendizagem e de 
relacionamento de teoria e prática em contextos reais e poderá ser de-
terminante para a escolha do campo em que o acadêmico irá atuar.

O exercício das atividades de estágio proporcionará também sub-
sídios para uma melhor compreensão das diversas abordagens desen-
volvidas na psicologia, seus fundamentos teóricos, seus problemas, e a 
dimensão dos resultados que as técnicas podem trazer no plano práti-
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co, nas mais diversas áreas de atuação, podendo propiciar uma melhor 
compreensão da realidade da área escolhida, bem como a aquisição da 
experiência e competência necessárias para intervenções adequadas.

Os estagiários deverão atuar em vários ambientes de ensino
-aprendizagem, tanto no espaço físico da Faculdade como complemen-
tados em campos de atuação profissional de instituições conveniadas e 
na comunidade em que estão inseridos, como: clínica-escola, hospitais, 
escolas públicas e privadas, Ministério Público, Poder Judiciário, Con-
selho Tutelar da Criança e do Adolescente, Instituições de longa perma-
nência para idosos, Corpo de Bombeiros Militar, instituições para abri-
gamento de crianças e adolescentes, Organizações não governamentais 
- ONGs, Unidades Básicas de Saúde (CRASS, CAPS e CREAS), entre 
outras.

É necessário que haja um conhecimento prévio destes ambientes, 
da metodologia empregada e de orientações essenciais para que possam 
se tornar profissionais aptos ao exercício da profissão para além da exce-
lência técnica, mas também desenvolver um olhar ético e humanitário 
dentro de uma perspectiva de integralidade do cuidado, bem como de-
monstrar responsabilidade social na prestação de serviços.

O departamento de Psicologia do CESUC entrega através deste 
manual a socialização de informações e reflexões aprofundadas refe-
rentes aos estágios curriculares do curso, explicitando seu funciona-
mento, normas e rotinas necessárias ao bom funcionamento dos es-
tágios supervisionados do curso. As informações aqui apresentadas 
proporcionarão aos estagiários, professores e demais interessados, as 
diretrizes para o desenvolvimento dos estágios do Curso de Psicologia 
do CESUC.

Este trabalho é resultado das experiências de ensino dos pro-
fessores supervisores Camilla Carneiro Silva Queija, Fernanda Leão, 
Jackeliny Dias da Silva, João Manoel Borges de Oliveira, Keila Marine 
Pedrosa dos Santos, Lady Daiane Martins Ribeiro, Lucas Augusto de 
Carvalho Ribeiro e Graciele Cristina Silva. Todo o processo esteve sob 
a coordenação da Renata Limongi França Coelho Silva, no decorrer do 
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curso de graduação, e foi delineado com o propósito de servir como um 
guia nas atividades a serem desenvolvidas no estágio.

Sua leitura é imprescindível, pois contém informações funda-
mentais a todos os envolvidos nesse processo, tendo por finalidade apre-
sentar os conceitos, objetivos, regulamentação e avaliação dos estágios, 
bem como as competências necessárias aos estagiários e aos professores 
supervisores dos estágios regulamentares.

Regivane Nogueira
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INTRODUÇÃO

João Manoel Borges de Oliveira
Renata Limongi Franca Coelho Silva

A psicologia é o estudo científico da mente, do cérebro e do com-
portamento. A partir desse conceito entendemos quão grande e 

variável pode ser a Psicologia, já que mente envolve diversos processos 
cognitivos que influenciam o cotidiano do ser humano e o comporta-
mento também pode ser executado em diversos espaços onde um indi-
víduo se encontra.

Para que se entenda o processo da ciência psicológica, Gazzaniga 
e Heatherton (2005) apontam quatro grandes temas que surgiram no 
século XX e são importantes para a definição da teoria e pesquisa da 
ciência psicológica. O primeiro diz respeito ao acúmulo de pesquisas 
ao longo do tempo sobre a mente, cérebro e comportamento que gera-
ram princípios da ciência psicológica. Esses princípios são enraizados 
à ciência, porém o processo de acúmulo é contínuo conforme novas 
descobertas forem despontadas. O segundo trata da revolução biológica 
do século XXI que trouxe grandes avanços na ciência psicológica como 
as pesquisas sobre os neurotransmissores expondo a química do cére-
bro, do genoma humano e sua influência dos processos genéticos e a 



16 João Manoel Borges de Oliveira, Renata Limongi Franca Coelho Silva

observação do cérebro em funcionamento. Outro tema foi que a mente 
é moldada pela evolução. Precisamos tentar entender os desafios com os 
quais se defrontam nossos ancestrais, para podermos entender grande 
parte de nossos comportamentos atuais. O quarto diz respeito ao enten-
dimento que mente e comportamento podem ser estudados em muitos 
níveis de análise, isso aponta para uma psicologia interdisciplinar, ou 
seja, que propõe um diálogo com outras áreas de estudo. 

Autores como Renner (2012) e Gazzaniga e Heatherton (2005) 
apresentam em suas obras as várias áreas de atuação e estudo dos psi-
cólogos. As principais perspectivas da psicologia são: neurociência, que 
entende o comportamento do ponto de vista biológico, a cognitiva, que 
estuda a maneira como as pessoas entendem e pensam sobre o mundo, 
a comportamental, que tem como foco o comportamento observável, 
a humanista, que diz que o indivíduo tem controle sobre seu compor-
tamento e tenta alcançar seu potencial naturalmente, e por fim, a psi-
codinâmica, que acredita que o comportamento é resultado de forças 
inconscientes. A partir disso, a Psicologia se divide em subcampos, sen-
do eles a neurociência comportamental, psicologia do desenvolvimen-
to, psicologia clínica, psicologia comunitária, psicometria, psicologia da 
saúde, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, entre 
outros.

Dessa forma este livro busca apresentar e descrever as possibili-
dades da Psicologia enquanto ciência, enfatizando a proposta do Curso 
de Psicologia da Faculdade Cesuc, abordando normas necessárias para 
as atividades práticas relacionadas aos estágios bem como as caracterís-
ticas e importância dos mesmos.
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CAPÍTULO 1

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁGIO

Renata Limongi Franca Coelho Silva

O Estágio no curso de Psicologia marca um momento importante 
no processo de formação do aluno, pois possibilita a práxis. Dessa 

forma tornam-se necessários parâmetros e normas que oriente a condu-
tas e processos provenientes da prática.

Seção 1 - Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Este regulamento normatiza as atividades de Estágio 
Curricular do Curso de graduação de Psicologia da Faculdade CESUC.

Art. 2º - As atividades de Prática sob a forma de Estágio Supervisio-
nado em Psicologia estão fundamentadas na Legislação referente ao Estágio 
Curricular: Lei 6.494/77, regulamentada pelo Decreto 87.497/82, Decreto 
89.467/84, Lei 8.859/94, Instruções da SRT 11/85 e 08/87, Resolução 139/
COFFITO/92, Resolução 153/COFFITO/93 e Regulamento Geral dos Es-
tágios Curriculares dos Cursos de Graduação da Faculdade CESUC.

Art. 3º - As atividades de estágio devem buscar a articulação entre 
o ensino, pesquisa e extensão, ressaltando:

1. Desenvolver conhecimentos acadêmicos conciliando teoria e 
prática;
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2. Possibilitar o conhecimento prático para melhorar a identifi-
cação das possíveis áreas de atuação;

3.  Buscar aprofundamento em conhecimentos específicos que 
possam motivar a prática cientifica;

4.  Identificar os mecanismos de funcionamento operacional de 
uma clínica;

5. Propiciar a avaliação (atuação e necessidades) do mercado de 
trabalho;

6.  Testar habilidades.  

Art. 4º - O curso de Psicologia da Faculdade CESUC concentra 
a carga horária da Prática sob a forma de Estágio Básico, Estágio Bási-
co Supervisionado e Estágio Específico Supervisionado em Psicologia, 
conforme a grade curricular proposta do referido curso.

Art. 5º - A prática sob a forma de Estágio Básico, Básico Supervi-
sionado e Específico Supervisionado em Psicologia acontecem ao longo 
do curso, totalizando 980 horas. O aluno realizará ao longo do curso 10 
semestres de Estágio, sendo que a partir do oitavo período optará por 
duas ênfases curriculares das três que serão oferecidas pelo Curso de 
Psicologia.

Art. 6º - Os estágios têm carga mínima estabelecida na grade 
curricular do Curso de Psicologia respeitando-se as Diretrizes Curri-
culares.

Art. 7º- A prática sob a forma de Estágio Supervisionado em Psi-
cologia será realizada nas Instituições credenciadas com o Curso de Psi-
cologia da Faculdade CESUC.

Seção 2 - Dos Requisitos Essenciais para Formação do Profissional 
Bacharel em Psicologia

Art. 8o - Nenhum acadêmico poderá colar grau sem ter cumprido 
as exigências do estágio supervisionado.

Art. 90 - O acadêmico deverá, ao longo das atividades de Prática 
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sob a forma de Estágio Supervisionado em Psicologia, obter requisitos 
essenciais ao desempenho da profissão de Psicólogo, tais como:

1. Criatividade: capacidade de administrar situações novas, atra-
vés da utilização dos conhecimentos adquiridos em suas ativi-
dades teórico-práticas na graduação;

2. Postura Profissional: capacidade de discernir situações refe-
rentes à realidade;

3.  Planejamento: capacidade de desenvolver atividades admi-
nistrativas, organizacionais e operacionais;

4.  Relacionamento e comunicação interpessoal;
5. Desenvolvimento do espírito científico e do pensamento refle-

xivo.

Seção 3 - Da Conceituação

 Art. 10°- Entende-se por Estágio Básico, Básico Supervisiona-
do e Específico Supervisionado as disciplinas teórico-práticas de caráter 
profissionalizante e obrigatórias. Sendo realizada perante um supervi-
sor com experiência no exercício. É realizado em todos os períodos do 
Curso de Psicologia e possibilita ao aluno a aplicação de métodos co-
nhecidos durante as aulas teóricas.  

 Art. 11º- Entende-se por estagiário o aluno do Curso de Psico-
logia que tenha cumprido todos os requisitos de acesso da disciplina.

DOS OBJETIVOS

Art. 12º- Objetivo geral: Proporcionar experiência aos acadêmi-
cos de Psicologia nos diferentes níveis de planejamento estratégico, táti-
co e operacional de suas funções.

Art. 13º- Objetivos específicos, com relação aos estagiários:

1. Realizar atividades práticas em situações reais de trabalho, 
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desenvolvendo competência técnica, científica e ética para o 
exercício profissional;

2. Viabilizar o intercâmbio técnico e científico entre a Faculdade 
CESUC e as instituições de caráter público ou privado e com a 
comunidade dentro de sua área de abrangência;

3. Selecionar, quantificar e qualificar recursos, métodos e técni-
cas de produção.

4. Atuar na prevenção de problemas
5. Estimular a produção científica;
6. Proporcionar ao aluno visão geral e crítica da atuação profis-

sional.

DO NÚCLEO DA PRÁTICA DO ESTÁGIO
Seção 1 - Do Coordenador de Estágio

Art. 14º- Compete ao professor Coordenador do Estágio:

1. Coordenar o Núcleo da Prática;
2. Implementar as decisões do Colegiado do Curso de Gradua-

ção em Psicologia referente a estágios;
3.  Encaminhar aos órgãos competentes da Faculdade CESUC, 

as propostas de convênios de estágio;
4. Assinar as correspondências, certidões e declarações referen-

tes ao estágio;
5. Aprovar os modelos de formulários, relatórios e fichas utiliza-

dos nos estágios;
6. Propor projetos de trabalho interdisciplinar 
7. Dar parecer sobre a viabilidade prática e didática dos projetos 

alternativos de estágios encaminhados ao Coordenador do 
Curso pelos professores de estágio; 

8. Apresentar ao colegiado do curso, semestralmente, relatório 
de trabalho desenvolvido no exercício da Coordenadoria de 
Estágios;
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9. Verificar se o local de estágio e as atividades a serem desenvol-
vidas atende as áreas da Psicologia.

Seção 2 - Dos Professores do Estágio (tutores)

Art. 15º- A orientação obrigatória das atividades de Estágio é rea-
lizada exclusivamente por docentes da Faculdade CESUC.

Art. 16º- Os professores de área de estágio serão designados pela 
coordenação do curso de Psicologia, sendo professores do corpo docen-
te com formação compatível com a área de estágio. 

Art. 17º - As atribuições dos professores do estágio serão as se-
guintes:

1. Orientar e avaliar o estagiário em todas as atividades desen-
volvidas, principalmente o relatório de estágio (artigo científi-
co);

2. Auxiliar o coordenador do estágio em todas as atividades do 
mesmo;

3. Manter o coordenador do estágio informado a respeito do an-
damento das atividades do estágio e solicitar-lhe tudo que se 
fizer necessário para seu perfeito funcionamento;

4. Controlar a frequência e realizar o acompanhamento das ati-
vidades dos estagiários;

5. Solicitar ao coordenador de estágio a realização de reuniões 
com a participação dos professores e estagiários sempre que 
se fizer necessário;

6. Buscar orientação de outros professores ou profissionais da 
área, quando for julgado conveniente;

7. Zelar pela fiel observância do disposto nas normas;

Seção 3 - Do Corpo Discente

Art. 18º-  São direitos dos estagiários:
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1. Receber orientações e apoio para o desenvolvimento das ativi-
dades teórico-práticas relativas à área de estágio.

2. Ser informado previamente das atividades, aulas, reuniões e 
outros eventos relacionados com o estágio.

3. Conhecer previamente os critérios de avaliação a serem utili-
zados.

4. Ser orientado pelo professor responsável e supervisionado 
pelo supervisor de estágio.

5. Receber subsídios teórico-práticos para a atuação prática su-
pervisionada. 

6. Ter acesso ao Manual de Estágio do Curso de Psicologia.
7. Apresentar qualquer proposta ou sugestão que possa contri-

buir para o aprimoramento das atividades dos estagiários;

Art. 19º- São deveres do estagiário:

1. Demonstrar interesse e boa vontade de cumprir o estágio em 
qualquer área, mesmo que ela não satisfaça os seus desejos 
emotivos e psicológicos;

2. Manter atitudes respeitosas e dignas com os professores, fun-
cionários e colegas nos campos de estágio;

3. Zelar pela integridade da estrutura física e materiais do campo 
de estágio

4. Utilizar obrigatoriamente blusa polo branca ou preta que 
identifique o aluno da Faculdade CESUC durante o estágio.

5. Respeitar a hierarquia funcional da faculdade e dos campos 
de estágio, obedecendo às ordens de serviços e exigências do 
local de atuação;

6. Manter elevado o padrão de comportamento e de relações hu-
manas, condizentes com as atividades a serem desenvolvidas;

7. Participar de outras atividades não explícitas nas presentes 
normas, quando solicitado pelo professor e/ou supervisor;
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8. Comunicar e justificar com antecedência mínima de 24 horas 
o supervisor de estágio, sua ausência nas atividades de estágio;

9. Tomar conhecimento e cumprir as presentes normas. 

DO REGIME ESCOLAR, AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA DO ALU-
NO ESTAGIÁRIO

Art. 20º- As disciplinas de Estágio Básico serão oferecidas respei-
tando o horário de aula semestral. Já as disciplinas de Estágio Básico Su-
pervisionado e Estágio Específico Supervisionado serão oferecidos sem 
fixação de aulas, devendo o mesmo ser estabelecido pela Coordenação 
do Curso, no início de cada ano letivo.

Art. 21º- A aprovação nas disciplinas de Estágio Básico, Estágio 
Básico Supervisionado e Estágio Específico Supervisionado será obtida 
através de relatórios das atividades desenvolvidas por meio de um arti-
go científico mais as notas atribuídas aos itens da ficha de avaliação a ser 
preenchida pelo supervisor. (Conforme Anexo 1)

§ 1º. O aluno que não obter a nota mínima de aproveitamen-
to deverá em tais circunstâncias, matricular-se e cursar novamente a 
disciplina no período posterior.

Seção 1 - Da Frequência

Art. 22º- A frequência será controlada pelo supervisor do estágio 
e/ou coordenador de estágio. 

1. O estagiário deverá estar no local de estágio com no mínimo 
15 (quinze) minutos de antecedência;

2. O estagiário atrasado levará falta proporcional ao tempo de 
atraso;

3. O estagiário deverá permanecer no local do estágio durante 
todo o tempo de sua duração, sendo-lhe vetado afastar-se an-
tes do término, sob pena de ter sua presença anulada.
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DAS ÁREAS DE ESTÁGIO

Seção I - Das Instituições Conveniadas – Campos de Estágio
 
Art. 23º- Considerando o cunho social inerente à profissão de 

Psicólogo e visando à obtenção de uma perfeita interação escola-co-
munidade, outras instituições de Catalão ou fora dela, que permitam o 
desenvolvimento normal das atividades da disciplina, poderão vir a ser 
cadastrada como possíveis campos de realização de estágio. 

Art. 24º- Consideram-se campo de estágio os componentes organi-
zacionais, entidades ou instituições que atendam às seguintes condições:

1. Possibilidade de aprofundamento dos conhecimentos teórico
-práticos da respectiva área de estágio, através da observação 
e da atuação supervisionada por profissionais.

2. Existência de condições reais de recursos humanos, materiais 
e físicos para a prática.

Art. 25º- Consideram-se áreas de estágio do curso de Psicologia:

Tabela 01: Áreas de estágio do curso de Psicologia
Estágio Áreas do Estágio

Estágio Básico I Psicologia Ciência e Profissão
Estágio Básico II Psicologia do Desenvolvimento
Estágio Básico III Metodologia Científica
Estágio Básico IV Método de Avaliação Psicológica
Estágio Básico V Psicologia e Saúde
Estágio Básico VI Psicologia Comunitária
Estágio Básico VII Psicoterapia
Estágio Básico Supervisionado I e II De acordo com a ênfase escolhida pelo 

aluno
Estágio Específico Supervisionado 
I e II

De acordo com a ênfase escolhida pelo 
aluno
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DOS INSTRUMENTOS LEGAIS

Art. 26º-  O estágio do curso de Psicologia da Faculdade CESUC 
não acarreta vínculo empregatício com a IES. O aluno poderá procurar 
estágio remunerado (caso assim prefira), caso o faço, a carga horária 
não o isenta de cumprir atividades e carga horária proposta na matriz 
curricular do curso. 

Art. 27º- Os Convênios e o Termo de Compromisso dos estágios 
realizados em outros locais deverão explicitar, não só os aspectos jurídi-
cos, mas também as condições para realização do estágio, especificando 
as competências das partes envolvidas ou outros aspectos que se façam 
necessários.
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CAPÍTULO 2

FUNCIONAMENTO DOS ESTÁGIOS

Jackeliny Dias da Silva
Renata Limongi Franca Coelho Silva 

Tornar-se profissional não está relacionado apenas ao saber acadê-
mico, mas a um conjunto de características em permanente trans-

formação. Neste sentido, é necessário que o profissional possua em seu 
repertório modelos básicos para atuação, abarcando estes desde sua 
apresentação pessoal até a condução psicoterápica ou psicossocial de 
indivíduos e/ou grupos 

Neste aspecto a Faculdade torna-se uma grande formadora pois, 
por meio dos estágios, fornece aos graduandos modelos de como se 
portar em suas vivencias profissionais, produzindo assim não apenas 
um saber acadêmico, mas também prático de atuação. Estes repertórios 
de ensino para atuação, dentro do campo da Psicologia são abrangentes, 
vão desde a postura em relação à clientela atendida a questões éticas da 
profissão.

O estágio é considerado momento de grande relevância na for-
mação de um profissional, sendo a ocasião na qual o estudante pode-
rá vivenciar um microcosmo social do mercado de trabalho. Por este 
motivo, torna-se necessário um acompanhamento mais enfático a estes 
estudantes, propiciando rumos e percursos em suas primeiras vivencias 
profissionais.
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Pensando nisto, o curso de Psicologia da Faculdade CESUC dis-
ponibiliza aos seus acadêmicos um conjunto de normas em relação à 
postura profissional e ética no desenvolvimento do estagiário no campo 
de atuação, sendo estas normas norteadoras da prática do graduando, 
enquanto estiver atuando nas dependências da faculdade e/ou Institui-
ções parceiras. Estas normas contemplam desde atividades e postura 
profissional para o exercício do estágio às questões relacionadas a mí-
dias e apresentação pessoal.

ATIVIDADES E POSTURAS NO CAMPO DE ESTÁGIO

Art. 1º- As atividades do curso de Psicologia serão desenvolvidas 
por meio da clínica-escola, ou em Instituições da comunidade catalana, 
de cunho público, privado ou de outro fórum, assim como programas e 
projetos que tenham condições de proporcionar experiências na linha 
de formação da prática psicológica. 

Art. 2º- No que tange os estágios supervisionados a coordenação 
do curso, junto à coordenação de estágio e professores supervisores, efe-
tuarão a distribuição das vagas entre os acadêmicos, levando em consi-
deração as opções indicadas pelos alunos.

Art. 3º- As supervisões do professor de estágio e as respectivas 
atividades respeitarão o calendário acadêmico da Faculdade CESUC, 
dessa forma os horários para as supervisões serão disponibilizados se-
mestralmente pela coordenação do curso levando em consideração a 
disponibilidade da Instituição ou Clinica Escola.

NORMAS EM RELAÇÃO A REDES SOCIAIS

Art. 4º- O estudante, estagiário de Psicologia somente poderá ti-
rar ou postar fotos das atividades do estágio e divulgá-las em suas redes 
sociais ou de amigos com a devida autorização da coordenação do curso 
ou da clínica escola. 

Art. 5º- É vedado ao estudante tirar e publicar fotos de pacientes 
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que se encontram em atendimento psicoterapêutico, triagem psicológi-
ca, em lista de espera para atendimento, bem como documentos.

Art. 6º- A utilização de eletrônicos, tais como: câmera, gravador 
ou qualquer material deste tipo somente poderá ser utilizado com a de-
vida autorização do paciente e da instituição.

 
NORMAS DE APRESENTAÇÃO PESSOAL NO EXERCÍCIO DE ES-
TÁGIO

Art. 7º- O estagiário deverá manter especial atenção a sua apre-
sentação pessoal, buscando sempre adequar suas vestimentas ao local 
de desenvolvimento do estágio, sendo recomendado a utilização de ca-
misa polo com identificação do curso e instituição de ensino, quando 
estiver desenvolvendo suas atividades de estágio, sejam estes estágios 
básicos, supervisionados ou específicos. 
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CAPÍTULO 3

PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO – UMA 
INTRODUÇÃO AO CAMPO DO ESTÁGIO EM 

PSICOLOGIA

Lucas Augusto de Carvalho Ribeiro

Este capítulo objetiva explicitar introdutoriamente sobre a Psicologia 
enquanto campo de saber científico e espaço de profissão, princi-

palmente para alunos que estão iniciando suas atividades universitárias. 
Para a realização do presente artigo, realizou-se pesquisa bibliográfica, 
além da inserção de dados obtidos através da experiência de estágio nas 
turmas de 1º período do curso de Psicologia do Centro de Ensino Supe-
rior de Catalão (CESUC). 

A introdução da vida acadêmica em Psicologia 

O momento de iniciação da vida acadêmica universitária gera an-
seios na grande maioria de estudantes, que por sua vez, não conhecem o 
ritmo de uma faculdade e ainda não estão intimamente ligados com os 
estudos de uma futura profissão. 

Com relação ao curso de Psicologia é possível verificar essa ansie-
dade que os alunos possuem de lidar de forma imediata com a ciência 
psicológica e suas nuances, mesmo que essas ainda não se apresentem 
de forma tão clara. Nesse sentido, é importante que os alunos conhe-
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çam primeiramente o campo de saber cientifico da Psicologia, através 
de suas áreas de trabalho e intervenção. 

Assim, o Estágio I em Psicologia no 1º Período do Curso de Psi-
cologia do CESUC possibilita ao aluno, que está iniciando sua carreira 
acadêmica, os primeiros contatos com profissionais, temas e áreas que 
a Psicologia intervém e se mantém enquanto campo científico e de pro-
fissão. 

Para se apresentar a Psicologia talvez se torna necessário não ape-
nas descrever uma história em si mas sim de histórias das Psicologias, 
pois dentro deste campo científico, iniciaram-se, muitas vezes em para-
lelo, correntes teóricas advindas da Filosofia, que hoje vem a ser o que 
denomina-se de abordagens da ciência psicológica. 

Deste modo, a primeira desconstrução (e consequentemente 
construção) a ser feita com o aluno de Psicologia é apresentar uma sé-
rie de ramificações que a Psicologia possui. Tais abordagens dentro da 
ciência psicológica configuram as áreas de intervenção e prática profis-
sional. Algumas abordagens encontradas no âmbito da Psicologia são: 
Psicologia Clínica, Psicologia Comportamental, Psicanálise, Psicologia 
Cognitiva, Psicologia da Gestalt, Psicologia Humanista, Psicologia So-
cial, Psicologia Comunitária, entre tantas outras.  

As áreas de intervenção prática da Psicologia atrelam-se as es-
pecificidades dos profissionais da área, sendo que as mais difundidas 
são: Clinica (consultórios, atendimentos psicoterápicos), Hospitalar, Es-
colar, Educacional, Jurídica, Ambiental, Esporte, Social, Comunitária, 
entre outras. 

Além das ramificações teóricas e práticas de uma ciência psicoló-
gica, também se torna relevante a apresentação, para os alunos e leito-
res, de diversos precursores teóricos no campo da Psicologia. A variada 
gama de teóricos, estudiosos, médicos e cientistas, de diversas áreas, que 
ao longo do tempo possibilitaram o viés científico da Psicologia, são 
estudados de acordo com o movimento histórico e a contextualização 
de cada momento em que a Psicologia passou enquanto campo de saber 
científico. 
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As áreas de atuações do profissional da Psicologia

Completando 55 anos de Regulamentação da Profissão de Psi-
cologia no Brasil, atualmente, existem inúmeras contextualizações pro-
fissionais que pertencem ao Psicólogo. A variabilidade de locais para 
atuação exige do profissional uma adequação prática a instituição à qual 
o mesmo estará desenvolvendo seu trabalho. 

Os espaços profissionais mais difundidos são: 

•	 Consultórios	 de	 Atendimento	 Psicoterápico	 (através	 de	 um	
viés clinico cuja abordagem teórica de referência da prática 
pode variar a cada profissional).  

•	 Hospitais	e	Centros	de	Atenção	à	Saúde	(através	das	especifi-
cidades da Psicologia Hospitalar ou da Saúde). 

•	 Redes	de	Proteção	Social,	incluindo	CRAS,	CREAS,	Equipes	
Multidisciplinares (com base em trabalhos de orientação Psi-
cossocial). 

•	 Empresas	e	Indústrias	(com	base	nas	orientações	práticas	da	
Psicologia Organizacional ou do Trabalho).

•	 Comunidades	(com	prática	específica	da	Psicologia	Social	e/
ou Comunitária).

•	 Escolas,	Faculdades	e	Universidades	(através	da	Psicologia	Es-
colar e da Psicologia Educacional). 

•	 Trânsito	e	testagens	em	Clínicas	para	obtenção	de	habilitações	
(através da Psicologia do Trânsito). 

•	 Clubes	de	esportes,	times	e	equipes	(através	da	Psicologia	do	
Esporte). 

•	 Tribunais	de	Justiças	e	fóruns	(através	da	Psicologia	Jurídica),	
além de poderem estar atuando também em inúmeras insti-
tuições públicas ligadas ao Poder Executivo. 

De acordo com Soares (2010), os locais de atuação do Psicólo-
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go foram se delineando a partir da necessidade dos sujeitos receberem 
os serviços dos psicólogos e também do avanço da profissão enquanto 
campo científico. Para tanto, a Psicologia utilizou de inúmeras contri-
buições de teóricos, médicos, filósofos, estudiosos e cientistas para que 
plantassem ideias, oferecessem fatos, produzissem dados e elaboraram 
situações cotidianas de aplicação prática conforme a atmosfera de uma 
Ciência Psicológica.

A disciplina de Estágio Básico I do curso de Psicologia do 1º pe-
ríodo do CESUC oferece ao aluno a oportunidade de conhecer intro-
dutoriamente as noções de campos de trabalho do psicólogo, além de 
identificarem-se com o espaço cientifico da Psicologia. 

Nesse sentido, profissionais de diversas áreas da Psicologia obtém 
encontros com os alunos em sala de aula a fim de explanar sobre suas 
vivencias profissionais e práticas (P.P.P.– Psicologia/CESUC). Segundo 
Carpigiani (B, 2008), esse momento inicial é muito importante, pois o 
aluno de Psicologia deverá apropriar dos “lugares” profissionais, apre-
sentando vinculação, curiosidade e interesse, resultando na contribui-
ção para uma técnica e ética no campo de intervenção do Psicólogo.  

O estágio é um importante momento para que o discente perceba 
as nuances de sua futura profissão e inicie um processo de identificações 
acerca das abordagens da Psicologia, assegurando-se a sua captação teó-
rica de forma abrangente, pois, a formação de Psicólogo nas Entidades 
de Ensino Superior garante a atuação em qualquer área da psicologia. 
Assim, o Estágio Básico I marca de forma elementar o processo de co-
nhecimento da Psicologia. 

O Psicólogo no Brasil 

Em 27 de agosto de 1962, o então presidente da República, João 
Goulart, sancionou a Lei 4.119 que tornava a Psicologia, de direito, uma 
profissão. A estruturação dos Conselhos se deu sob a égide da ditadura 
militar a partir de 1964, período marcado pela extensa repressão polí-
tica. 
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Segundo Soares (2010), em sintonia com os movimentos sociais 
para a redemocratização brasileira, o movimento de crítica em relação 
ao pensar e ao fazer da Psicologia se intensifica e se expande uma preo-
cupação em colocar a ciência e a profissão em concordância com a so-
lução de problemas sociais e em oposição a uma visão tecnicista que 
mantinha as condições psicossociais no país. 

O compromisso do Sistema Conselhos com a democratização da 
informação que se deu nos anos posteriores representou um avanço que 
permite, hoje, ampla manifestação de todos  aqueles que atuam nos di-
versos campos da profissão (SOARES, 2010).

No Brasil, os profissionais da Psicologia contam com a fiscaliza-
ção do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que representa um órgão 
de direito público com autonomia administrativa e financeira, cujo ob-
jetivo é regulamentar, orientar e fiscalizar todo exercício da profissão 
(CFP, 2009). A sede do Conselho Federal se encontra no Distrito Fede-
ral.

Além do Conselho Federal, existem também os Conselhos Re-
gionais de Psicologia em todos estados brasileiros, cujo objetivo é 
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo 
(a) e zelar pela fiel observância dos princípios éticos da categoria. No 
Estágio Básico I, os ingressantes do Curso de Psicologia do CESUC 
obtém contato com as normas da profissão e quais instituições apoiam 
os profissionais em orientações técnicas, tais como: Código de Ética, 
Diretrizes dos Conselhos Federal e Regional e normas de condutas 
práticas profissionais. 

A implicação política da profissão começa a se fazer presente para 
o aluno que ingressa ao curso de Psicologia. O profissional da Psicolo-
gia atua de maneira ética frente as questões que rodeiam a prática, nos 
momentos de intervenção psicoterápica e também institucional. O pro-
fissional da Psicologia no Brasil é concebido enquanto ser ativo em todo 
o processo de construção de identidade, não podendo ficar aquém do 
sistema político – social do país e da sociedade (BASTOS, 2010). 
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Considerações finais

Pretende-se com o Estágio Básico I em Psicologia do CESUC evi-
denciar ao aluno ingressante o campo profissional da Psicologia e suas 
abordagens, assim como decorreu seu trajeto histórico enquanto campo 
científico. 

É o momento na qual o aluno verifica a Psicologia enquanto cam-
po de saber científico e desmistifica questões de senso comum a respeito 
da profissão. O discente de Psicologia, através dos estágios, inicia um 
processo de identidade da profissão, visto que começa a ter conato com 
seu público-alvo: os sujeitos. 

Dessa forma, a profissão de psicólogo, como sujeito vivo e coleti-
vo, criou e continuará recriando sua identidade porque não lhe faltam 
questões para estudar; seu objetivo é um “vir-a-ser” em contínua re-
construção devido à dinâmica da sociedade, como outro sujeito vivo e 
coletivo com o qual ele tem interação íntima (SOARES, 2010). 

Não se pode prever como será a organização do trabalho numa 
sociedade fortemente robotizada e que variáveis estarão afetando a sub-
jetividade, mas esta estará sempre presente nela, demandando cuidados 
por parte de quem pesquisa e aplica os conhecimentos sobre o ser hu-
mano como sujeito de sua realização e de sua história (BASTOS, 2010).
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CAPÍTULO 4

ESTÁGIO EM OBSERVAÇÃO DOS FENÔMENOS 
PSICOLÓGICOS NO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL

Lady Daiane Martins Ribeiro

A proposta desse texto é apresentar as atividades desenvolvidas nas 
disciplinas de Psicologia do desenvolvimento I (teórica) em conso-

nância com a disciplina de Estágio Básico (teórica/prática) do curso de 
Psicologia do CESUC. O objetivo do estágio é entrar em contato com os 
fenômenos cotidianos e aspectos psicológicos dos diferentes contextos. 
Para isso, focalizamos nossas atividades de observação no desenvolvi-
mento infantil, por se tratar de um processo em construção ao qual au-
tores como Vygotsky e Piaget, compreendem o universo infantil como 
um momento potencial de desenvolvimento. As atividades acorrem no 
decorrer do segundo período cujo os conceitos de processo humano, 
estão sendo trabalhados por diferentes olhares como por exemplo: pelo 
universo cognitivo com a psicologia do desenvolvimento, como pelo 
enfoque de construção social nas disciplinas de Psicologia Social e An-
tropologia. Dessa forma, nossas atividades se integram e o conhecimen-
to é construído interdisciplinarmente. 
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Psicologia e Desenvolvimento

A Psicologia como uma ciência que se dedica em estudar o com-
portamento e os processos mentais, tem como um de seus sub-cam-
pos a Psicologia do Desenvolvimento que se dedica à compreensão do 
desenvolvimento humano, desde o nascimento até a velhice, em suas 
diversas habilidades cognitivas como: linguagem, percepção, memória, 
raciocínio, atenção, aprendizagem, entre outros. 

O desenvolvimento humano é amplo e precisa ser compreendido 
com base em aspectos como: o físico, que engloba a idade cronológica e 
biológica, o aspecto psicológico ou mental, que abarca as emoções, me-
mórias, percepções, raciocínio, entre outros aspectos que precisam ser 
compreendidos para poder entender o sujeito, e o social que significa as 
formas de comportamento e interação social do indivíduo em socieda-
de. Nessa perspectiva focalizamos nesse período o desenvolvimento dos 
processos cognitivos sobre dois campos teóricos: pela teoria sócio-his-
tórica com Vygotsky (2007) e pelo cognitivismo com Sternberg (2001).

No que se refere a desenvolvimento humano, Vygotsky enfatiza em 
seu construto epistemológico de que a aprendizagem é o motor, ou seja, 
o precursor do desenvolvimento. Para isso, ele trabalha com o conceito 
de zona de desenvolvimento proximal. Para Vygotsky (2007) a zona de 
desenvolvimento proximal configura-se entre a distância entre o nível de 
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O desenvol-
vimento real são os problemas nos quais o indivíduo já consegue resolver 
por si só, ou seja, a solução de forma independente, e o desenvolvimento 
potencial são os problemas que para serem resolvidos necessitam do au-
xílio de um adulto ou alguém mais capaz. A zona de desenvolvimento 
proximal é o lugar onde o aprendizado ocorre, são funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação. 

Pensar no desenvolvimento no período da infância nos leva a 
refletir sobre alguns fatores que ocorrem, fazem parte e são significati-
vos para o desenvolvimento. De acordo com Vygotsky (2007) um fator 
muito importante nesse processo é o brinquedo. Para Vygotsky (2007, 
p.122) “no brinquedo a criança sempre se comporta além do comporta-
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mento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário”. 
A criança ao brincar, e se apropriar do brinquedo, toma a cons-

ciência de regras de comportamentos pelos quais passam por desperce-
bido em seu cotidiano. Por exemplo, “se a criança está representando o 
papel de mãe, então ela obedece às regras de comportamento maternal” 
(VYGOTSKY, 2007). Desse modo, “no brinquedo, o significado torna-
se o ponto central, e os objetos são deslocados de uma posição domi-
nante para uma posição subordinada” Vygotsky (2007) Ou seja, certos 
objetos subordinam-se ao significado e representação dada pela criança. 

Para compreender melhor os aspectos de aprendizado e desen-
volvimento é necessário também levar em consideração os processos 
cognitivos. Para isso lançamos mão de um autor de relevância na área 
como Sternberg (2001).

A Psicologia Cognitiva investiga, segundo Sternberg (2001) como 
as pessoas percebem, aprendem, lembram-se e pensam sobre uma de-
terminada informação. 

Os psicólogos cognitivos utilizam métodos específicos para al-
cançar seu objetivo de pesquisa, como a coleta e análise de dados, o 
desenvolvimento de teorias, a formulação e a testagem de hipótese, e 
até mesmo a aplicação em ambientes fora do contexto da pesquisa. Para 
Sternberg (2001) tais pesquisas concentram-se na descrição de deter-
minados fenômenos cognitivos como, por exemplo, a maneira como as 
pessoas reconhecem fisionomias ou desenvolvem habilidades. 

Desse modo, com a Psicologia Cognitiva compreendemos o de-
senvolvimento das funções cognitivas como: sensação, percepção, me-
mória, pensamento, linguagem. A percepção, para Sternberg (2001, 
p.65), é uma operação cognitiva que caracteriza-se pelo “conjunto de 
processos pelos quais é possível reconhecer, organizar e entender as 
sensações provenientes dos estímulos ambientais” Entende-se portanto 
que a percepção é uma interpretação dos estímulos que chegam até os 
sentidos. Já a atenção é o processamento de uma determinada quanti-
dade de informação dentre a enorme quantidade de informações dis-
poníveis pelos sentidos, da memória armazenada e de outros processos 
cognitivos. A atenção possui três propósitos específicos para a cognição. 
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Primeiramente, ela ajuda a monitorar as interações do indivíduo com o 
ambiente, ajuda as pessoas a estabelecerem uma relação com o passado, 
ou seja, suas lembranças e memórias, com o presente (sensações) dando 
uma continuidade para a experiência, e por último, a atenção ajuda no 
controle e planejamento das ações futuras. (Sternberg, 2001). 

A memória é a capacidade cognitiva de armazenar as informações 
por um curto ou um longo período na mente. Sternberg (2001) apresen-
ta o processo de construção da memória diante de três componentes, 
a codificação (a transformação de dados sensoriais em representação 
mental) o armazenamento (capacidade de retenção das informações) e 
a recuperação (acesso as informações).

A linguagem é vista tanto na perspectiva cognitivista como pela 
teoria sócio-histórica. Sterberg (2001) compreende a linguagem como 
um meio de comunicação e pertencente a uma estrutura que engloba 
aspectos de composição semântica, fonética e sintaxe. Vygotsky (2007) 
foca na construção social e cultural da língua, isto é, é pela linguagem 
que produzimos e somos produtores sociais. Na perspectiva vygotsky-
niana, com o advento da linguagem o desenvolvimento dá saltos de 
qualidade e é visível progressivamente seus picos de aprendizado. 

Outros processos tão são discutidos com os alunos como capa-
cidade criativa, imaginação, resolução de problemas, raciocínio. Desse 
modo, buscamos focar na investigação da cognição humana, bem como 
nesses processos que podem ser estudados e observados no cotidiano.

Atividades Desenvolvidas com Crianças acima de 4 anos

1: Faz de conta
Instrução: Apresente para a criança uma série de objetos diver-

sos recicláveis: fita adesiva, fotos, recorte de revista, caixas de sapato, 
caixa de leite, etc. 

Procedimento: Peça a criança para fazer o que ela quiser com 
aqueles objetos. Observe como ela manipula cada objeto, e como ela 
utiliza da imaginação para construir o “objeto faz de conta”. 
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2: Desenho
Instrução: Entregue para criança papel, lápis de cor, lápis preto. 
Procedimento: Peça a criança que ela desenhe ela mesma no pa-

pel. Em seguida, converse com ela sobre o desenho.  A partir dos 2 anos 
a criança começa ter noção de quem ela é, e reconhece por exemplo sua 
imagem no espelho, situação que até então ainda não era reconhecida 
por ela.

3: Montar história
Instrução: fale para criança que você é o primeiro narrador e que 

toda vez que você parar a história, ela deve continuar (como sendo o 
segundo narrador). 

Procedimento: Elabora o início de uma história utilizando como 
tema principal o “objeto faz de conta” (confeccionado na primeira ati-
vidade), delimitando personagens, ambiente, tempo, etc. Observe o re-
pertório vocábulo da criança, se ela consegue desenvolver a história, se 
recorre a elementos passados, presente e futuro. 

Quadro 01: Observação dos Fenômenos Psicológicos

Relação com a 
caixa secreta

“Faz de conta”

Comportamentos observados
Receptivo;
Curioso;
Explora cores e formas;
Manipula os objetos;
Tem iniciativa;
Uso do objeto segundo suas funções reais;
Os objetos são fontes de criação;
Objetos utilizados com novos significados;

Funções psico-
lógicas supe-

riores

Atenção;
Linguagem não- verbal;
Linguagem verbal;
Imaginação;
Imitação;
Criação (real/ilusório)
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Regras do jogo

Tempo e espaço físico;
Tempo e espaço simbólico;
Imita papéis sociais (mãe, pai)
Respeita regras 
Representa papéis e situações cotidianas;

Desenho

Desenha figura humana com membros superiores e in-
feriores;
Tipo de cores;
Apresentação de detalhes;
Fala enquanto desenha;
Pede sugestão ao desenhar;
Fica contente quando termina o desenho;

Considerações finais

A proposta do Estágio Básico II do curso de Psicologia do CE-
SUC é proporcionar ao aluno a capacidade de experimentar atividade 
de pesquisador pelo método da observação participante. Essa modali-
dade metodológica consiste em que o pesquisador ao observar o fenô-
meno em destaque, que nosso caso são os processos psicológicos do 
desenvolvimento infantil, tem a oportunidade de iniciar habilidade de 
observar intencionalmente a partir de campos teóricos específicos. 

Desse modo, mediante as atividades lúdicas (brincadeira) os alu-
nos percebem como a criança constrói o mundo e o modifica. Assim, o 
brincar evidencia como os processos cognitivos, especificamente pen-
samento e linguagem, se desenvolvem e se potencializam por meio das 
brincadeiras.

Assim, as funções biológicas automáticas (reflexos) fazem parte 
da vida inicial da criança, sendo a atividade prática e relação direta com 
os objetos, características relevantes nesse período, mas que com o iní-
cio da linguagem por volta dos dois, três anos, a estimulação e media-
ção, por meio do brinquedo têm uma função primordial nesse processo, 
a criança passa a lidar com a realidade de maneira indireta, ou seja, me-
diada principalmente pelo uso da linguagem sendo possível de observar 
nas atividades propostas pelo estágio.
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CAPÍTULO 5

ESTÁGIO EM METODOLOGIA CIENTÍFICA

Camilla Carneiro Silva Queija
Graciele Cristina Silva

Estabelecer uma norma para disseminar conhecimento é uma das 
preocupações de variadas áreas da ciência. Uma das primeiras áreas 

de conhecimento a se preocupar com a normalização de suas publica-
ções e a criar instrumentos e materiais de apoio aos editores e autores foi 
a Psicologia (APA, 2016). Para o psicólogo, a compreensão da área cien-
tífica durante o curso de graduação é essencial, pois, esse conhecimento 
possibilita ao profissional o desenvolvimento de habilidades relaciona-
das a observação de fenômenos comportamentais, formular questões, 
buscar bibliografia, avaliar qual o melhor método de intervenção e de 
investigação, verificar e relatar os resultados, dentre outros (GONÇAL-
VES et al., 2016). 

Sabe-se que o desenvolvimento dessas habilidades é fundamental 
para que os profissionais dessa área sejam capazes de produzir conhe-
cimento e transformá-lo em tecnologia, o que é considerado um fator 
essencial não apenas à formação de qualquer profissional, mas também 
ao desenvolvimento de uma nação (GONÇALVES et al., 2016).  

Existem sistemas bem definidos a operar internacionalmente no 
que concerne a publicação e as citações de trabalho científico. São des-
critos e apresentados alguns exemplos de como proceder à citação de 
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obras durante a redação de trabalhos científicos de acordo com o forma-
to de publicação e citação em Psicologia.

Criada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) é reconhecida pelo Governo Federal como entidade de utili-
dade pública segundo a lei 4150/1962. No Brasil, os documentos técni-
co-científicos devem observar as regras de normalização indicadas pela 
ABNT, pois entre outras vantagens, as normas asseguram a qualidade 
na apresentação do trabalho; permitem a utilização racional de símbo-
los e códigos, diminuem as barreiras na leitura e na compreensão de 
textos científicos, ampliam e uniformizam a comunicação, a circulação 
e o intercâmbio de ideias; protegem os direitos autorais e facilitam o 
tratamento das informações nas Bibliotecas (recuperação e acesso) (FU-
CHS et al., 2013).

Entretanto, na área da Psicologia o formato de publicação e cita-
ção mais utilizado em periódicos científicos é o formato definido pela 
American Psychological Association (APA). 

No ano de 1929, sob a responsabilidade do United States National 
Research Council, foi publicado um documento de sete páginas descre-
vendo um conjunto de procedimentos para aumentar a compreensão da 
leitura dos textos científicos. Dentre os elaboradores estavam psicólo-
gos, antropólogos e profissionais de publicação (APA, 2016). 

A APA foi fundada em 1892, com 31 membros e após a Segunda 
Guerra Mundial cresceu rapidamente. Hoje, conta com mais de 117.500 
membros e 54 divisões em subcampos de psicologia. Um dos objetivos 
da associação inclui a expansão do papel da psicologia no avanço da 
saúde e o crescente reconhecimento da psicologia como ciência, além 
de inserir a psicologia como uma ciência valiosa e eficaz no avanço da 
humanidade (APA, 2016).

Após a publicação dos procedimentos, a APA passou a se preocu-
par em estabelecer as normas e regras de publicação. Em 1952, as setes 
páginas foram revistas e ampliadas, publicado como um suplemento de 
55 páginas no Psychological Bulletin, com revisões nos anos de 1957 
e 1967. A primeira edição do documento apresentava normas para a 
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escolha de palavras apropriadas, gramática, pontuação e formatação, 
políticas de publicação de periódicos, além de algumas orientações para 
das revistas (MOREIRA, 2014). 

A APA visa promover a criação, comunicação e aplicação do co-
nhecimento em psicologia para benefício social e melhoria da vida das 
pessoas, incentivando o desenvolvimento e aplicação da psicologia de 
um modo amplo, promovendo pesquisas, melhorando métodos e con-
dições para realização das pesquisas e fundamentação de seus resulta-
dos. A associação estabelece padrões de ética, conduta, educação e rea-
lização dos procedimentos em psicologia, através do fornecimento de 
roteiros de orientação, priorizando o trabalho da organização de fatores 
que afetam a disciplina da ciência, dos psicólogos e da sociedade.

As regras de estilo APA são elaboradas a partir dos editores e de 
autores com experiência em linguagem acadêmica do campo de conhe-
cimento em Psicologia, além de autoridades reconhecidas em práticas 
de publicação (Moreira, 2014). O manual não fornece uma normatiza-
ção para cada forma de trabalho acadêmico, mas sim, padrões de escrita 
para periódicos. A sexta edição do manual foi publicado em 2010, a ver-
são brasileira mais recente é de 2012. A publicação original do manual 
da Associação Americana de Psicologia ocorreu em 2010, composta por 
oito capítulos e 272 páginas, enquanto a versão brasileira, de 2012, conta 
com 304, mantendo os mesmos oito capítulos da versão original.  

A tradução mantém também a originalidade da revisão original, 
que reflete os novos padrões na publicação e novas práticas a divulga-
ção de informações, tendo como uma das preocupações a simplificação 
da leitura por meio da ordenação e codificação de informações em um 
mesmo local, iniciando do estágio da ideia e finalizando com a publica-
ção do periódico. Assim como o manual a APA cultiva a revisão do seu 
website, www.apastyle.org, contendo as informações necessárias sobre a 
associação e orientações de publicações (Moreira, 2014). 

No capítulo 1 do manual, os autores descrevem sobre o pa-
pel da ética nas publicações acadêmicas sobre a área da Psicologia, 
bem como procura familiarizar o leitor sobre as configurações de 
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periódicos, oferecendo orientações práticas de escrita e recomenda-
ções. As definições de todas as partes de um manuscrito acadêmico, 
ressaltando a forma e função da escrita e o resumo das normas de 
informação atuais para publicação dos artigos, encontram-se no ca-
pítulo 2. No capítulo 3, os autores procuram orientar sobre o modo 
de organizar os pensamentos, escolha assertiva de palavras para des-
crição e precisão das ideias. A preocupação em orientar sobre orto-
grafia, abreviações, números, escrita científica clara, está no capítulo 
4. Já no capítulo 5, são apresentas as formas corretas de apresentar 
figuras, tabelas, dados gráficos, ilustrações gerais. O capítulo 6 traz 
a maneira correta de citar fontes, discutindo as regras e formatações 
corretas do uso de fontes, assim como instruir na construção de uma 
lista de referências, conforme as citações no texto. O capítulo 7 for-
nece uma seleção ampla de exemplos de referência no estilo APA, de 
diferentes fontes, incluído as fontes eletrônicas. Fechando com o ca-
pítulo 8, com uma visão geral do processo de publicação em revistas 
científicas, destacando a responsabilidade dos autores na preparação 
e submissão de manuscritos. 

Dentro deste contexto, a formação do estágio básico III, do curso 
de Psicologia do CESUC, propõe desenvolver o conhecimento de seus 
alunos, nas práticas da Associação Americana de Psicologia, utilizando 
as normas como parâmetro do contexto educativo para esse estágio.

A ementa do programa de estágio básico III visa ponderar e sele-
cionar um tema de pesquisa, esse tema, terá como preferência aplicações 
práticas no âmbito de pesquisa na área de psicologia. Ao definir o tema, 
o discente deverá realizar uma revisão de literatura sobre o tema pro-
posto e montar um projeto de pesquisa, a partir do projeto faz-se uma 
coleta de dados. Os objetivos deste estágio encontram-se na elaboração 
do projeto de pesquisa, identificando as etapas do projeto de pesquisa, 
além de conhecer as regras e normatização da elaboração conforme às 
estabelecidas pela APA.

Os discentes devem apresentar ao final do estágio habilidades e 
competências para conseguir atingir os objetivos. Identificar e analisar 
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necessidades de natureza psicológica, saber elaborar projetos de pesqui-
sa, planejar e agir de forma coerente com as referências teóricas e carac-
terísticas da população envolvida na pesquisa, devem fazer parte destas 
habilidades e competências, além de identificar, definir e formular ques-
tões de investigação científica no campo da Psicologia, vinculando-as a 
decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em 
projetos de pesquisa e saber buscar e usar o conhecimento científico 
necessário a atuação profissional.

Os conteúdos ministrados vêm de encontro para o alcance da for-
mação e constituição das habilidades e competências, iniciando com o 
conceito de pesquisa, procurando enfatizar as formas de conhecimento 
existentes, observando que a ciência não é o “único caminho de acesso 
ao conhecimento e à verdade” (MARCONI E LAKATOS, 2003). Porém 
a ciência almeja uma racionalidade e objetividade, procurando inter-
pretar e adaptar aos fatos, testando ideias com precisão e controle, em 
vez de especular sobre os fatos.

Uma análise introdutória sobre os tipos de pesquisa existentes, 
também faz parte do conteúdo programático, com maior ênfase nas 
pesquisas de campo, tanto qualitativas quanto quantitativas. Os méto-
dos e técnicas existentes para realização das pesquisas, assim como os 
instrumentos que devem ser escolhidos para levantamentos de uma me-
todologia para inserção na elaboração do projeto.

Para a realização do objetivo geral do estágio básico III, as fa-
ses para elaboração do projeto de pesquisa, como estrutura, formas de 
escrita, seguimentos de normas, utiliza-se os padrões já mencionados 
em variadas bibliografias de metodologia científica. Passando as infor-
mações teóricas, é ora de praticar. Os discentes elaboram um projeto, 
com temas relacionados à psicologia, com preferências aos de aplicação 
dentro da clínica escola, tanto relacionados aos frequentadores, quanto 
aos próprios estagiários. Os temas estão concentrados nos transtornos 
de neurodesenvolvimento, transtorno psicóticos, transtornos de humor 
(depressivo, bibolar, ansiedade), transtornos relacionados ao estresse, 
transtornos dissociativos, transtornos alimentares, transtornos do so-
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no-vigília, transtornos de personalidade, neurocognitivos e transtornos 
relacionados a substâncias psicoativas.

Após a elaboração do projeto, os alunos praticam a coleta de da-
dos de sua pesquisa, são demonstradas técnicas adequadas para o al-
cance de cada tipo de resultado, assim como instrumentos que podem 
ser aplicados às pesquisas, analisando o discurso e do conteúdo para 
obtenção dos objetivos da pesquisa. Neste momento, há uma preocu-
pação com a ética, promovendo os termos de livre consentimento de 
participação, garantindo o anonimato dos participantes.

A análise dos resultados, neste período, é realizada de modo sim-
plificado, uma vez que os alunos se encontram no terceiro período do 
curso de psicologia, a proposta não é realizar uma grande pesquisa, e 
sim instruir na formação de como realizar um projeto científico, iden-
tificando as etapas, doutrinando-os para as regras e normas segundo a 
APA, para que os discentes compreendam desde o início do curso, as 
formas corretas de uma escrita científica, podendo desde já, iniciar o 
gosto pela pesquisa, contribuindo para o crescimento e desenvolvimen-
to do conhecimento em psicologia.
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CAPÍTULO 6

FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: A 
COMPREENSÃO DO USO DE TESTES 

PSICOLÓGICOS

Fernanda Leão Mesquita

O presente artigo pretende proporcionar uma maior compreensão 
quanto do uso dos testes psicológicos, sobretudo para discentes. 

Para a realização deste artigo, recorreu-se a pesquisa bibliográfica, além 
da inclusão de dados obtidos por meio da experiência de estágio na tur-
ma de 4º período do curso de Psicologia do CESUC.

Avaliação Psicológica e os Testes Psicológicos.

A avaliação psicológica refere-se a um processo técnico e cien-
tífico, que utiliza métodos, técnicas e instrumentos próprios a fim de 
proporcionar informações acerca de determinadas pessoas ou grupos 
de pessoas. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), a 
Avaliação Psicológica (A.P) possui como finalidade subsidiar informa-
ções acerca de fenômenos psicológicos, e assim amparar o trabalho do 
profissional de psicologia, sendo este um processo amplo. 

Com o intuito de obtenção de informações a Avaliação Psicológi-
ca vale-se de diversas fontes, dentre elas: testes, entrevistas, observações 
e análise de documentos. Dessa forma a testagem psicológica se confi-
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gura em uma etapa da avaliação psicológica, o que implica em utilização 
de testes psicológicos. 

Sob a luz do Código de Ética do profissional de psicologia, recor-
re-se a lei 4.119 de 27/08/1962 (alínea “a” do parágrafo 1º do artigo 13), 
que instaura: “Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direi-
to de ensinar Psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observa-
das as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de psicólogo”. 
Assim este artigo trata-se de uma experiência relacionada ao estágio bá-
sico do curso de psicologia, onde se pretende promover a aprendizagem 
dos testes psicológicos. Além do ensino dos testes, o IV estágio básico 
do curso de psicologia, almeja explicitar a importância da avaliação psi-
cológica, sendo esta disciplina uma área de formação básica.

Ainda sob o olhar do código de ética deste profissional, o Art. 
1º enfatiza: “Os Testes Psicológicos são instrumentos de avaliação ou 
mensuração de características psicológicas, constituindo-se um método 
ou uma técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que 
dispõe o § 1º do Art. 13 da Lei nº 4.119/62” (CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA).

Sendo este instrumento de uso exclusivo do profissional de psi-
cologia, ao inserir o tema entre os discentes de psicologia, provocam-
se várias dúvidas quanto ao manuseio correto deste instrumento, bem 
como sua correção e interpretação. Além dessas dúvidas, no percurso 
próprio da aprendizagem nos deparamos com alguns questionamentos: 
O teste é válido? Onde posso utilizar o teste psicológico? O que são tes-
tes objetivos, projetivos e expressivos?  Quais testes devemos escolher? 
Devo contar ao examinando o resultado de seu teste? Entre tantos ou-
tros questionamentos, dessa forma, recorre-se a alguns conceitos fun-
damentais.

Testes Projetivos, Objetivos e Expressivos

Os testes psicológicos são classificados como projetivos, objetivos 
e expressivos. Relacionados aos testes projetivos, este se refere ao meca-
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nismo de defesa denominado projeção. Os mecanismos de defesa foram 
postulados por Freud (1968), percursor do movimento da Psicanálise. 
Assim a projeção trata-se de estímulo externo, a qual o sujeito recorre-
rá como respostas defensivas.  “As forças reprimidas ficam submergidas 
no inconsciente; esforçam-se por ganhar a superfície e algumas vezes o 
conseguem” (WOLMAN, 1970, p.7-8).

Dessa forma, os testes projetivos fazem uso da projeção, sendo 
que o estímulo vem como uma frase ou uma imagem, algo que faça 
com que o indivíduo crie uma resposta consciente ou inconsciente. Tais 
estímulos são apresentados de forma não estruturada, onde o sujeito 
manifesta suas experiências emocionais, projetando assim seu “mundo 
psíquico”, o que permite uma maior investigação das estruturas da per-
sonalidade. Os testes projetivos são utilizados na anamnese ou mesmo 
como facilitar na elaboração do diagnóstico, e exige do profissional uma 
maior habilidade na hora de interpretar as respostas, haja vistas as re-
gras estabelecidas em seus manuais.

Os testes objetivos, por sua vez, seguem uma estrutura definida, 
onde há opções de respostas por parte do examinando. Tais fenômenos 
são descritos de forma objetiva, ou seja, através de números. Esses testes 
podem ser corrigidos por psicólogos objetivamente, ou até mesmo pelo 
computador e não apresentam necessidade de interpretações.

Por último, os testes expressivos são caracterizados por uma 
maior liberdade, no que diz respeito às instruções e material utilizado. 
Scheeffer (1962) caracteriza os testes expressivos como um instrumento 
de investigação de elementos da personalidade, por meio de padrões de 
movimentos e ritmos corporais. Nesse tipo de teste, os movimentos ex-
pressivos caracterizam o estilo pessoal de resposta diante de situações, 
ou seja, a capacidade de reação individual.

Na perspectiva de Peres & Justo (2005), os testes expressivos logo 
se enquadram na categoria dos testes projetivos, que possibilitam a in-
vestigação da personalidade, por meio da elaboração de uma resposta 
individual. 

É importante ressaltar que todos os testes possuem manual, que 



52 Fernanda Leão Mesquita

trazem as regras quanto à aplicação, correção e sua interpretação, que 
irá respaldar o trabalho do psicólogo. O Conselho Federal de Psico-
logia ainda traz orientações quanto utilização obrigatória desses ma-
nuais, o emprego de testes que não constam na relação de aprovados 
por este conselho, resoluções que irão permear a entrevista devolutiva 
ao candidato, a guarda de documentos e condições de guarda e por 
fim a elaboração de documentos provenientes dos resultados avalia-
ção psicológica.

Contextos em que são aplicados a Avaliação Psicológica

Sendo a Avaliação Psicológica, um processo técnico e científico, 
amplamente utilizado por profissionais da psicologia, o Conselho Fede-
ral de Psicologia numa busca de nortear o trabalho deste profissional, 
traz resoluções no que diz respeito a AP. Assim instaura os contextos em 
que é obrigatório o uso da AP, enquanto outros contextos são opcionais, 
o que será mais bem explanado a seguir.

A Avaliação Psicológica torna-se obrigatória para o porte de ar-
mas de fogo, a partir da resolução nº 010/2009. Dessa forma, sujeitos 
que desejam obter o direito de manusear a arma de fogo precisam ne-
cessariamente passar por este processo, onde a polícia civil é respon-
sável por credenciar profissionais capacitados para a realização de tal 
procedimento.

No que diz respeito a AP no contexto judiciário, o conselho fe-
deral de psicologia por meio da resolução nº 012/2011 regulamenta o 
exercício da atuação do psicólogo pautada no código de ética. Dentro 
deste contexto, o psicólogo poderá atuar enquanto perito ou assistente 
técnico. O perito é o profissional capaz de realizar um estudo psicoló-
gico e assim chegar a conclusões a respeito dos envolvidos no litígio, ao 
passo que o assistente técnico é o profissional habilitado para questionar 
tais conclusões.

No que se refere ao contexto do trânsito a AP torna-se obrigató-
ria aos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Trânsito (CNH). 
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Por meio da resolução nº 425/2012 do Conselho Nacional do Trânsito 
(CONTRAN), na avaliação psicológica é necessário mensurar, por mé-
todos e técnicas psicológicas os seguintes elementos psicológicos: toma-
da de informação, processamento de informação, tomada de decisão, 
comportamento, auto-avaliação do comportamento e traços de perso-
nalidade, o que torna fundamental, além do uso de testes psicológicos 
entrevistas, observação e intervenção.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) instaura através da re-
solução nº 1765/05, a presença obrigatória do profissional de psicologia 
quando se trata de cirurgia bariátrica. Outrossim, essa resolução escla-
rece que é necessário o sujeito passar por Avaliação Psicológica antes de 
se submeter a esta cirurgia, com fins de redução de peso. Outra área em 
que é obrigatória os exames psicológicos são os concursos públicos, de 
forma que os candidatos aprovados em prova técnica deverão realizar 
AP, visando verificar características comportamentais ideais ao exercí-
cio da profissão.

Dentre esses contextos, existem outros que a Avaliação Psicológi-
ca não é obrigatória. A exemplo, no contexto organizacional, mais espe-
cificadamente em Recursos Humanos (RH), com o intuito de identificar 
nos candidatos características que lhe serão úteis no exercício de sua 
atividade laboral. Assim a AP irá auxiliar os gestores e líderes na escolha 
quanto ao candidato mais adequado para o cargo.

Em orientação profissional torna-se necessário o uso da Avalia-
ção Psicológica (AP), com o objetivo de auxiliar o sujeito quanto à esco-
lha profissional. Outra área em que é empregada a AP é a psicoeduca-
cional, com a finalidade de identificar problemas de aprendizagem em 
sujeitos em fase escolar.

Conclusão

Sendo a avaliação psicológica e consequentemente o uso dos tes-
tes psicológicos um importante processo para o profissional de psicolo-
gia, torna-se fundamental os docentes promoverem não só a aplicação 
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prática destes procedimentos, mas também apresentarem uma reflexão 
crítica, social e cultural acerca da utilização dos testes psicológicos.

O Conselho Federal de Psicologia vem ao longo dos anos recor-
rendo a tentativas de nortear o trabalho deste profissional, por meio de 
resoluções. Por parte deste profissional, este esforço se configura em um 
marco importante, haja vistas, que seu exercício é respaldado em uma 
instância maior.

No que se refere ao IV estágio básico, possibilita a vivência por 
meio da aplicação dos testes psicológicos e consequentemente a corre-
ção e interpretação de cada técnica, tendo em vista o ensino das resolu-
ções determinadas pelo CFP. 

Outrossim, os discentes são instigados a refletir de forma crítica 
sobre a utilização inadequada desse instrumento, enquanto sujeitos cuja 
atuação visa a promoção da saúde e a qualidade de vida nas pessoas.
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CAPÍTULO 7

OFICINAS COMO PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO NO CONTEXTO DA 

PSICOLOGIA DA SAÚDE

Keila Marine Pedrosa Dos Santos

Introdução

No Brasil, observa-se que a procura pela atuação dos profissionais 
de Psicologia está cada vez mais crescente, diversificada, sendo 

ampliada para novos setores. Nesse cenário, a Psicologia da Saúde, um 
subcampo da Psicologia que se desenvolveu a partir da década de 1970, 
se destaca ao abordar o processo de saúde/doença numa dimensão biop-
sicossocial e ao enfatizar a atuação do psicólogo, voltada à saúde geral. 

Matarazzo (1980, p. 815) elaborou a primeira definição de Psico-
logia da Saúde, considerada a mais conhecida até os dias atuais:

Psicologia da Saúde é o conjunto de contribuições educacio-
nais, científicas e profissionais específicas da psicologia, utili-
zadas para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e 
tratamento das doenças, identificação da etiologia e diagnós-
tico relacionados à saúde, doença e disfunções relacionadas.

Enquanto isso, Almeida e Malagris (2011) asseveram que a Psico-
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logia da Saúde visa compreender a forma como o sujeito vive e experi-
menta o estado de saúde ou de doença, na sua relação consigo mesmo, 
com os outros e o mundo. Desse modo, segundo Angerami-Camon 
(2004), cabe ao psicólogo da saúde entender o papel das variáveis psi-
cológicas sobre a manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças 
e os respectivos comportamentos associados. Além de elaborarem pes-
quisas que abarquem cada um desses aspectos, esses profissionais deve-
rão realizar intervenções com o objetivo de prevenir doenças e auxiliar 
no manejo ou no enfrentamento delas (MIYAZAKI, DOMINGOS, & 
CABALLO, 2001).

Conforme a perspectiva da Psicologia da Saúde que compreende 
a pessoa de forma integral, sem distinção entre saúde física e mental, 
nas últimas décadas houve um aumento no número de pesquisas que 
apontam o comportamento, as condições sociais, os fatores biológicos e 
o estilo de vida dos indivíduos como aspectos que impactam significati-
vamente sobre o desenvolvimento ou a exacerbação das doenças (MAR-
TINS et al., 2015; DANELUCI, 2013; MEDEIROS et al., 2009; TRIN-
DADE & TEIXEIRA, 2002). Como especialistas em comportamento 
e saúde, os psicólogos têm cada vez mais se dedicado a implementar 
programas que visam ao aumento da frequência de comportamentos 
saudáveis (MIYAZAKI et al., 2001).

Straub (2014) discorre que a busca pelo bem-estar global é um 
dos desafios dos profissionais da saúde. A fim de alcançar tal meta, o 
autor propõe o investimento na ampliação do acesso aos serviços de 
saúde, uma vez que essa estratégia contribuirá com a eliminação das 
desigualdades de saúde entre homens e mulheres, bem como entre 
os grupos etários e socioculturais – de modo geral, isso refletirá na 
melhoria da qualidade de vida e no bem-estar da população. Vale sa-
lientar que, em 1986, na I Conferência Internacional de Promoção de 
Saúde, na qual foi firmada a Carta de Ottawa, já eram discutidas estra-
tégias que facilitariam as condições para que as pessoas aumentassem 
a capacidade de controlar os fatores determinantes de saúde, a fim de 
melhorá-la.
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Afirma-se que a Psicologia da Saúde é a aplicação dos conheci-
mentos e das técnicas psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados 
em geral, visando à promoção e à manutenção da saúde, além da pre-
venção da doença. Nesse sentido, o presente trabalho teve o intuito de 
propiciar melhores condições de saúde individual e/ou coletiva, por 
meio das oficinas baseadas na metodologia participativa. Como pressu-
postos desse modelo de intervenção há o diálogo, a valorização do saber 
e o uso da realidade de vida do sujeito. 

Para Afonso e Coutinho (2010), a oficina é um trabalho estru-
turado, independentemente do número de encontros, focalizado em 
uma questão central proposta pelo grupo para ser trabalhada num dado 
contexto social. Ela se refere à prática de intervenção psicossocial que 
envolve os indivíduos de maneira integral, em suas formas de pensar, 
sentir e agir (FONSECA & AMARAL, 2012). Ademais, oficinas basea-
das nas metodologias participativas valorizam a participação ativa do 
sujeito no processo de ensino e aprendizagem, em que se desenvolvem 
habilidades tanto de usuários de serviços de saúde quanto dos profissio-
nais envolvidos (LACERDA et al., 2013). 

Cabe salientar que, nas últimas décadas, esse recurso tem sido 
utilizado de forma cada vez mais abrangente no contexto da saúde, em 
diferentes segmentos da população. Nesse sentido, as práticas educati-
vas baseadas na metodologia participativa nortearam ações referentes 
ao enfrentamento da violência de gênero contra a mulher (FONSECA 
& AMARAL, 2012); aos serviços que ofertam o atendimento a pacien-
tes com transtorno mental grave (Araújo et al., 2015); ao trabalho com 
alunos para o enfrentamento das situações do bullying (YOSHINAGA 
et al., 2015); ao atendimento a mulheres com sobrepeso e a gestantes 
obesas (NERI, 2017), entre outros. 

Em suma, este trabalho pretendeu apresentar alguns elementos 
necessários para a organização de oficinas de saúde baseadas na me-
todologia participativa e, por meio delas, incitar a participação ativa 
dos alunos na busca de soluções para problemas de saúde identificados 
como prioritários pelo grupo. Além disso, o trabalho teve como propó-
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sito tentar compreender a maneira como o bem-estar interage com o 
que se pensa, sente e faz.

Proposta de trabalho

As propostas deste trabalho foram realizadas no Estágio Básico 
V, ofertado aos alunos do 5º período do Curso de Psicologia do CESUC. 
Esse estágio está vinculado à disciplina “Psicologia e Saúde: Indivíduos 
– Grupos e Instituições – Organizações” e tem, entre os objetivos, in-
vestigar e discutir temáticas básicas relacionadas ao processo de saúde e 
doença na perspectiva da saúde coletiva, bem como planejar ações que 
visem à melhoria das condições de saúde da população em geral ou de 
um determinado grupo. 

Quanto ao referencial pedagógico, desenvolveram-se oficinas 
com base na metodologia participativa, mediante atividades diversi-
ficadas e técnicas de dinâmicas de grupo que propiciassem a integra-
ção de aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais nos processos 
educativos em saúde. Os temas trabalhados em cada encontro foram 
previamente selecionados pelos estagiários a partir do levantamento de 
expectativas e necessidades de saúde do coletivo. 

Em consonância com as informações obtidas pelos estagiários 
naquele contexto sociocultural, os participantes poderiam se beneficiar 
com mais informações sobre os seguintes temas: orientação a jovens so-
bre como fazer o autoexame da mama; promoção de comportamentos 
alimentares saudáveis; mudança de comportamentos sexuais de risco; 
violência na escola; suicídio; efeitos do estresse sobre a saúde; adaptação 
à doença crônica; adesão a tratamentos médicos; atividades de autocui-
dados; saúde do homem; e envelhecimento saudável. 

Nesses termos, as oficinas foram oferecidas aos alunos do 5º pe-
ríodo do Curso de Psicologia do CESUC, no âmbito da disciplina cita-
da na proposta de trabalho. Seis grupos de estagiários desenvolveram 
as atividades nas instalações da própria instituição, com duração de 50 
minutos. Geralmente, cada encontro da oficina seguiu a seguinte estru-
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turação: momento inicial, com vistas a acolher os participantes e apre-
sentar os objetivos do encontro; momento intermediário, que envolve as 
atividades e a reflexão sobre as questões apresentadas; e o compartilha-
mento, que tenciona auxiliar o grupo a perceber sua produção, compar-
tilhar sentimentos e experiências, além de avaliar o trabalho realizado 
no dia. 

Considerações finais 

Um dos objetivos principais da Psicologia da Saúde é estudar o 
comportamento humano no contexto da saúde e da doença, buscando 
compreender o papel das variáveis psicológicas sobre a manutenção da 
saúde e o desenvolvimento de doenças e comportamentos associados a 
elas. Nesse sentido, cabe ao psicólogo da saúde observar como as inter-
venções psicológicas podem contribuir para a melhoria do bem-estar 
dos indivíduos e das comunidades.

As oficinas, espaços de construção coletiva grupal, foram utiliza-
das como recurso para promover a reflexão crítica sobre a realidade e o 
conhecimento de si mesmo, o que concomitantemente ampara o sujeito 
na tomada de decisão. A fim de obter a efetividade dessas estratégias, 
abordaram-se múltiplas temáticas acerca das necessidades emergentes 
de fatores que fortalecem a saúde e reduzem o risco de adoecer. Diante 
disso, os indivíduos poderão fazer escolhas conscientes para proteger a 
saúde e melhorar a qualidade de vida. 

De fato, as atividades propostas permitiram que os participantes 
fossem sujeitos ativos no processo, expressando opiniões, conhecimen-
tos, dúvidas e atitudes sobre os temas abordados, além de dialogarem 
entre si. Dessa forma, reflexões, construções e trocas de conhecimen-
to entre tais sujeitos viabilizaram algumas mudanças comportamentais 
que poderão instrumentalizá-los ao enfrentarem exigências específicas, 
seja como resultado da doença ou do respectivo tratamento. 
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CAPÍTULO 8

ESTÁGIO EM INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL: 
UMA PRÁTICA COMUNITÁRIA

Jackeliny Dias Da Silva

O curso de Psicologia do CESUC, compõe uma proposta inovadora 
em relação as tradicionais grades de ensino em Psicologia, assim, 

propõem em todos os períodos do curso (1º ao 10º) estágios básicos 
obrigatórios, nos quais os alunos mantenham contato entre teoria e 
prática, com o intuito de ampliar a compreensão teórico/ prática para 
formação dos graduandos, presando sempre o desenvolvimento ético e 
educacional de cada acadêmico. 

Nesta perspectiva ao adentrar no 6º período do curso, o estudan-
te possui em sua grade curricular a disciplina de Psicologia Comunitá-
ria, que tem como objetivo proporcionar ao acadêmico uma visão sobre 
as diversas formas de atuação do psicólogo em comunidades. 

O estágio básico VI está diretamente vinculado a esta discipli-
na tendo como proposta articular os conhecimentos teóricos e práticos 
do psicólogo na Comunidade. O desenvolvimento dos acadêmicos em 
relação a prática comunitária ocorre sob supervisão de um professor 
do corpo Docente que compõe o curso de psicologia do CESUC. Este 
acompanha semanalmente o desenvolvimento dos estagiários por meio 
de supervisões. 

Nessa perspectiva, o presente artigo tem como proposta ex-
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planar sobre a atuação do psicólogo em comunidades, baseado 
em pesquisas bibliográficas e experiências adquirida por meio 
dos estágios desenvolvidos na presente Instituição de Ensino Su-
perior.

Sobre a Psicologia Comunitária

A Psicologia Social, surge como disciplina independente no Sé-
culo XX procurando investigar e explicar como os pensamentos sen-
timentos e atitudes influenciam e são influenciados pela presença real 
ou imaginada de outras pessoas (ARONSON, 2015). Nesta perspectiva 
inicialmente os psicólogos sociais se instalaram nas comunidades para 
estudarem fatores de liderança, opinião pública, preconceitos, conflitos 
e relações grupais. 

No Brasil a Psicologia surge com foco social aliada fortemente aos 
movimentos sociais da década de 60. Procurando uma forma inovadora 
de aproximação entre a psicologia tradicional e a comunidade. Possuiu 
influências de vários pesquisadores de Grupo como Kurt Lewin, assim 
como Psicólogos da vertente sócio-histórica como Silvia Lane e Martiza 
Montero, da Psicologia da Libertação de Martín Baró, assim como ou-
tros. (SARRIERA, 2010)

Campos (2001), afirma que esta nova forma de psicologia surgiu 
com intuito de deselitizar a psicologia tradicionalmente ligada a clínica, 
procurando assim aproximar a ciência psicológica da população caren-
te, a qual não dispunha de recursos para obter tais atendimentos. Os 
Psicólogos inicialmente ligados a esta nova prática de ciência psicológi-
ca buscavam por meio de suas intervenções promover uma psicologia 
própria do cotidiano, buscando principalmente melhorias na qualidade 
de vida junto à população. 

Essa nova vertente de Psicologia Social teve como meta questio-
nar os contextos histórico-culturais e o papel da ideologia nas relações 
de classe. Nesta perspectiva os profissionais procuram trabalhar os gru-
pos sociais para que os mesmos possam assumir de forma progressiva 
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“seu papel de sujeito protagonista de sua história, estes conscientes e ati-
vos na busca de soluções dos problemas enfrenados”. (CAMPOS, 2001 
p. 57)

A Psicologia Comunitária busca em suas práticas o desenvol-
vimento da consciência crítica, da ética, solidariedade e de práticas 
cooperativas e auto gestoras, assim o Psicólogo compartilhará junto à 
comunidade práticas grupais, promovendo o empoderamento de indi-
víduos sempre por meio do trabalho com grupos.

Nesta nova forma de se trabalhar psicologia, “o saber vai além 
do saber acadêmico e científico, o saber popular ganha e muita força, 
tornando-se peça fundamental para elaboração de uma teoria própria 
das experiências cotidianas”. (FERREIRA, 2014).

Assim, o grupo social a qual está sendo trabalhado ganha voz 
ativa no processo de intervenção, propondo soluções e melhorias aos 
problemas detectados. O Psicólogo não será mais o sujeito central da 
intervenção, mas sim um analista-facilitador que promove por meio de 
técnicas próprias esse desenvolvimento grupal, cumprindo assim uma 
premissa da psicologia comunitária que é o desenvolvimento dos gru-
pos para práticas auto-gestoras (SARRIERA, 2015).

A Psicologia Comunitária possui em sua história uma vertente 
crítica, contextualizada, preocupada com os problemas sociais e, mais 
que isso, comprometida com mudanças sociais de fundo, tais como a 
inclusão social e redução das desigualdades sociais. (CAMPOS, 2001)

O psicólogo social comunitário instiga mudanças nas formas de 
vida dos grupos em que atua, realizando tarefas em conformidade com 
o desejo e as necessidades dos mesmos. 

A Psicologia Social Comunitária Privilegia o Trabalho com Gru-
pos e atua com objetivo preventivo, tais objetivos são definidos confor-
me Ferreira (2010) `a posteriori, ou seja, após conhecer as necessidades 
da população, o profissional, junto com a participação da comunidade, 
decide o que irá primeiramente trabalhar.

Para Ornelas & Moris (2014), a Psicologia Comunitária baseia-se 
em quatro principais pilares de sustentação filosófico, sendo o empode-
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ramento uma das principais formas de atuação do Psicólogo Comuni-
tário. 

Empoderar um sujeito, trata-se de promover o resgate ao poder 
dos indivíduos, de forma que os mesmos se tornem autônomos e con-
sigam por si só resolverem e minimizarem os seus problemas. Por ou-
tro lado, um segundo pilar ao qual os psicólogos sociais comunitários 
vêm trabalhando é Cidadania, esta implica na relação entre as pessoas, 
de forma a cumprir as suas obrigações e conhecerem os seus direitos, 
promovendo a qualidade de vida sem afetar os outros, concebendo os 
indivíduos com direitos e deveres. 

O terceiro pilar, a ser trabalhado na atuação do psicólogo co-
munitário é a luta contra a pobreza, pois esta é o resultado de graves 
desigualdades sociais, ultrapassar a pobreza torna-se e essencial 
para ao desenvolvimento saudável humano. O último pilar, trata-
se da Saúde-Mental, que é considerada um estado de equilíbrio entre 
a pessoa e a sociedade. Acredita-se que possuindo saúde mental, o 
indivíduo torna-se mais produtivo, tem melhor qualidade de vida e 
bem-estar.

O foco de atuação do psicólogo ocorre considerando esses pila-
res de sustentação que corroboram para uma prática crítica, contextua-
lizada e de acordo com as necessidades da população atendida. Neste 
sentido, nota-se que a Psicologia Comunitária se torna uma vertente de 
pensamento crítico e atuação do Psicólogo junto à população carente.

O surgimento da psicologia comunitária abriu várias linhas de 
trabalho, vinculando o trabalho do psicólogo a população carente, no 
entanto independentemente do local de atuação, as ideias filosóficas da 
psicologia comunitária podem ser aplicadas em qualquer contexto.

Sobre a Intervenção em Psicossocial

Uma das formas de atuação do Psicólogo Comunitário pode ser 
baseada na Intervenção Psicossocial caracterizada por ser: tanto uma 
metodologia prática de mudanças como uma metodologia de pesquisa. 
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Várias foram as contribuições para a formação dessa metodologia de 
atuação, Kurt Lewin com a teoria de campo, Moreno com o psicodra-
ma e sociodrama, além de vários outros autores que contribuíram para 
compreender os processos grupais e atuação em grupos sociais (NEIVA, 
2010).

Segunda Neiva (2010), a Intervenção Psicossocial dar-se-á com 
foco na mudança e desenvolvimento social, levantando necessidades de 
atuação e ação na solução de problemas da sociedade, sendo estes reali-
zados em grupos, instituições ou comunidades. Pauta-se em um caráter 
predominantemente preventivo levando em conta o contexto social e 
cultural de cada grupo.

 Para realização de uma Intervenção, primeiramente os in-
vestigadores precisam realizar uma fase de diagnóstico, sendo esta 
a etapa de conhecimento da instituição/grupo/organização e análise 
das necessidades psicossociais junto à comunidade a qual opina e 
indica os temas a serem trabalhados; Posteriormente os intervento-
res deverão realizar um delineamento da intervenção nesta etapa o 
interventor realiza um planejamento da intervenção, posteriormente 
faz-se uma programação das intervenções a serem realizadas, sendo 
este o planejamento geral, após é realizada a fase de intervenção nes-
tas o interventor realizará os encontros com os grupos a fim de de-
senvolver as temáticas propostas, por fim é realizada uma avaliação 
da intervenção  sendo esta uma fase de feedback dos participantes 
para os analistas-facilitadores, neste momento o interventor realiza 
também a devolução e divulgação dos resultados apontando ao gru-
po os resultados alcançados por meio dos encontros de intervenção 
psicossocial. (NEIVA, 2010)

Por meio destes passos o psicólogo terá mais amplitude da pro-
blemática vivenciada pelo grupo e poderá realizará uma intervenção 
crítica e voltada a resolução dos problemas psicossociais junto ao grupo 
foco de trabalho. 
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Sobre o Desenvolvimento do Estágio em Intervenção Psicossocial no 
CESUC

No Estágio Básico VI os estudantes de Psicologia, após conhece-
rem sobre a atuação do psicólogo comunitário e possuírem uma visão 
geral sobre a mesma, são organizados pelo supervisor para desenvolve-
rem uma Intervenção Psicossocial em Grupos da Comunidade Cata-
lana, tais como ONGs, Instituições Comunitárias e Grupos Sociais em 
Geral.

Os alunos são divididos em pequenos grupos e dirigidos a rea-
lizarem as intervenções conforme orientações do professor supervisor. 

Após conhecimento teórico em sala de aula, a primeira tarefa dos 
grupos de alunos é a de se ambientarem na instituição, procurando co-
nhecer a comunidade, neste sentido o grupo de alunos faz a primeira 
visita para conhecerem a comunidade a ser trabalhada. 

Após primeira supervisão os alunos são orientados ao segundo 
momento, que é o de conhecimento do grupo a ser trabalhado e reali-
zação do diagnóstico de necessidades psicossociais, sua principal tarefa 
neste momento é de conhecer “quem são essas pessoas”, quais seus “no-
mes”, “situações familiares e grupais”. Os alunos são orientados a instiga-
rem o grupo para juntos definirem os temas foco de trabalho, realizan-
do assim o diagnóstico psicossocial do grupo, são instruídos também 
a realizarem um diagnóstico com a instituição, para verificar quais as 
demandas a instituições possuem em relação ao grupo alvo do trabalho.

No terceiro momento, após levantarem as necessidades de inter-
venção psicossocial junto aos grupos, os alunos são orientados a produ-
zirem o delineamento da intervenção detalhadamente, compondo todas 
as atividades a serem realizadas nos encontros, assim como materiais e, 
recursos necessários etc.

Para o desenvolvimento das intervenções os alunos são orienta-
dos a realizarem de 5 a 6 encontros com o grupo comunitário para me-
lhor alcance de resultados.

Em todas as etapas os alunos contam com supervisões semanais 
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junto ao professor responsável pela disciplina de estágio. Inicialmente a 
supervisão é em conjunto com os demais alunos e após, ao iniciarem a 
fase de desenvolvimento os grupos são orientados individualmente de 
acordo com a demanda encontrada.

No sexto encontro os estagiários realizam um momento de en-
cerramento junto ao grupo, explanando sobre o alcance de resultados e 
realizando uma comparação dos resultados alcançados versus as expec-
tativas iniciais do grupo. 

Por fim, os participantes da intervenção realizam um feedback, 
os alunos solicitam ao grupo uma avaliação sobre o trabalho realizado.

Resultados Prévios

As experiências práticas destes trabalhos vêm demonstrando que 
há um benefício mútuo na realização deste estágio, pois tanto a comu-
nidade envolvida, quanto os estagiários beneficiam-se do conhecimento 
produzido ao longo das intervenções. 

Nota-se, por meio de feedback dos alunos que passaram pela rea-
lização das intervenções psicossociais, que esta prática vem sendo posi-
tiva para formação profissional dos discentes, pois está proporcionando 
maior amplitude e aproximação entre teorias de técnicas grupais e sua 
execução. 

Por outro lado, os grupos comunitários atendidos relataram por 
meio de feedback, ao final do desenvolvimento das intervenções, terem 
sido beneficiados por meio trabalhos realizados pelos estagiários, sejam 
esses benefícios em relação a resoluções de conflitos ou em melhoria na 
qualidade de vida.

Nesta perspectiva nota-se a relevância dos estágios básicos que o 
curso de Psicologia do CESUC está proporcionando aos seus graduan-
dos, pois permitem a construção entre teoria e prática, proporcionado 
aos acadêmicos um repertório mais amplo de conhecimento para a fu-
tura prática profissional.
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CAPÍTULO 9

PSICOTERAPIA: TEORIA E PRÁTICA – UM 
ESTÁGIO DE INTRODUÇÃO A DISCENTES 
DE PSICOLOGIA NO ESPAÇO DA CLINICA-

ESCOLA

Camilla Carneiro Silva Queija 
Lucas Augusto de Carvalho Ribeiro

Este artigo tem por objetivo explicitar sobre o estágio de inserção dos 
discentes do curso de Psicologia do CESUC na CLÍNICA-ESCOLA. 

Para a realização do presente artigo, realizou-se pesquisa bibliográfica, 
além da inserção de dados obtidos através da experiência de estágio na 
turma do 7º período do curso de Psicologia.  

1. A inserção de discentes no espaço de atendimento 

O momento de iniciação do estágio na Clínica-Escola gera an-
seios na grande maioria de estudantes, que por sua vez, estudaram teo-
rias e abordagens psicológicas durante sete semestres e nesse momento 
estão aptos a iniciar o atendimento a comunidade. O momento de en-
contro com o paciente propicia conhecimentos ao discente, no sentido 
de complementar ainda mais sua formação profissional. 

O espaço da Clínica-Escola do CESUC possibilita ao aluno, que 
inicia o sétimo estágio na faculdade, os primeiros contatos com as ca-
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racterísticas de um processo psicoterápico e os modos de intervenção 
existentes. Partindo de uma ampla estrutura, é nesse espaço que o pa-
ciente inicia o processo de compreensão prática acerca das intervenções 
e posturas do psicólogo no âmbito clinico. 

Assim, somam-se a esse momento as principais preocupações 
técnicas e éticas inseridas no contexto de atendimento aos pacientes. O 
discente que inicia atividades no estágio apreende vivencias com relação 
a dinâmicas de pacientes, modos de vida, exercícios de subjetividade, 
psicopatologias, técnicas profissionais e ética profissional. 

Nesse sentido, torna-se importante mencionar, a seguir, sobre as 
principais características de um processo psicoterápico, que em suma, 
consiste no trabalho do psicólogo em diversas modalidades teórico-prá-
ticas de intervenção clínica e psicossocial.

2. Características da Psicoterapia: Teoria e Prática

A psicoterapia se apresenta como um método para tratamento de 
questões emocionais. Os discentes do curso de psicologia da Faculdade 
CESUC poderão realizar o estágio de acordo com ênfases nas principais 
psicoterapias existentes: psicanálise e terapia cognitiva – comportamen-
tal. Segundo Cordiolli (2007, p.19), para a realização de uma psicotera-
pia é importante que o indivíduo seja treinado e capacitado com meios e 
técnicas psicológicas, a fim de estabelecer uma relação profissional com 
o paciente e minimizar sintomas apresentados.

Etimologicamente, psicoterapia (do grego therapeia, therapeuein) 
significa “cura, iniciação, método, ator de curar, tomar conta” - cura da 
alma.  Na idade média, o processo de cura da alma se dava através de pa-
lavras e rituais, pois as manifestações apresentavam algo de “anormal” 
e eram atribuídas a questões da alma.  Esse momento está intimamente 
ligado ao poder da Igreja na época (CORDIOLLI, 2007). 

Com o passar do tempo e a transformação da Psicologia em ciên-
cia, a psicoterapia passa a ser um método para acessar as profundezas 
da mente humana.  Atualmente, existe uma variabilidade acerca das for-
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mas de psicoterapias, mas uma característica presente nelas é a relação 
existente entre psicoterapeuta e paciente enquanto propulsão para o tra-
tamento psicoterápico. 

Pacientes em geral apresentam inúmeras expectativas frente ao 
processo psicoterápico, por isso, o psicoterapeuta nesse momento tem 
importante responsabilidade, de fornecer acolhimento e escuta terapêu-
tica, que permita ao paciente a livre expressão de suas ideias, pensa-
mentos, expressões, emoções, etc. Uma das características importantes 
com relação ao processo psicoterápico consiste nesse momento inicial, 
de apresentações e desenvolvimento psicoterápico.

Nesse sentido, o momento inicial da psicoterapia consiste na 
apresentação, por parte do paciente, de uma demanda inicial. A deman-
da inicial é a forma pela qual o paciente apresenta sua queixa, sua pro-
blemática ou conflito. Contudo, essa demanda pode apresentar-se de 
duas maneiras: de modo latente e modo manifesto. Assim, é necessário 
que o psicoterapeuta saiba aguardar os momentos pela qual a demanda 
vai de fato se apresentando. 

A fase inicial também é marcada, segundo Zimerman (2004), pe-
las entrevistas preliminares, que consistem em fazer um levantamento 
sobre o paciente e sobre sua queixa primária. Este momento também 
pode ser denominado de triagem juntamente com o processo de anam-
nese. As entrevistas preliminares se caracterizam enquanto etapa ante-
rior a formulação do contrato terapêutico e são realizadas da seguinte 
forma: uma seção de triagem e três sessões de anamnese. No caso de 
pacientes infantis, se realizam três sessões de triagem com o responsá-
vel, a fim de verificar a demanda apresentada. 

 Nas entrevistas iniciais são organizadas algumas informa-
ções sobre o paciente, tais como: dados gerais e com quem reside 
atualmente história atual (incluindo investigação breve sobre sua 
queixa apresentada), histórico de doenças/psicopatologias (no in-
divíduo ou em alguém da família), se o paciente foi encaminhado 
por outro médico e se já passou por algum processo psicoterápico 
antes (ou não).
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Neste momento inicial de triagem e anamnese ou após, espera-se 
que o vínculo esteja firmado entre paciente e psicoterapeuta, a fim de 
propiciar a realização do contrato terapêutico. O contrato terapêutico 
é utilizado com os discentes do curso de Psicologia na primeira seção 
de anamnese, a fim de deixar claro para o paciente os compromissos a 
seguir durante o processo psicoterápico. É importante que fiquem claros 
os papéis a serem cumpridos, tanto com o discente que estará estagian-
do, quanto com o paciente. 

Um dos indicativos para o paciente se submeter ao processo psi-
coterápico na clínica-escola é a capacidade preservada para se comuni-
car, principalmente de forma verbal. Espera-se que ao longo do proces-
so, o paciente vá adquirindo capacidades que auxiliem suas tomadas de 
decisões, auto estima, o olhar para si próprio, sempre na minimização 
de conflitos existentes no discurso do paciente. 

É importante aplicar técnicas psicoterápicas que contribuam para 
o movimento de melhora na psicoterapia. Os discentes do curso de Psi-
cologia compreendem de forma teórica, e a partir do estágio, possuem 
conhecimento prático sobre o manejo da psicoterapia, as capacidades 
de vínculo dos pacientes, os fenômenos existentes da relação psicotera-
peuta e paciente, as técnicas que deverão ser empregadas ao longo das 
intervenções, desde o aspecto inicial até a finalização do processo. 

O processo psicoterápico se encerra, a partir do momento em que 
os objetivos da psicoterapia, propostos anteriormente, sejam contem-
plados. O bom psicoterapeuta deve atuar de forma a fazer com que seu 
paciente ande com as “próprias pernas” e que não fique dependente da 
sua figura, para que assim possa evoluir nas suas questões vivenciais. 
Para se alcançar tal objetivo é necessário compreender como se dão as 
variabilidades técnicas com relação à psicoterapia.

3. A técnica psicoterápica 

Como mencionou-se nesse artigo, o trabalho do psicoterapeuta 
depende de uma variabilidade de ênfases que envolvem a atuação do 
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psicólogo. Os discentes do curso de Psicologia, em um primeiro mo-
mento, têm contato com as ênfases psicanalítica e cognitiva-comporta-
mental, sendo estas consideradas enquanto as mais difundidas no âm-
bito profissional.  Assim, vale ressaltar que cada teoria possui técnicas 
diferentes ao longo da psicoterapia. 

Nesse momento, iremos conhecer de maneira especifica a técnica 
de cada ênfase. A psicanálise, criada pelo médico Sigmund Freud, no 
final do século XIX e início do século XX, consiste em um método de 
tratamento para questões emocionais pautadas na perspectiva da exis-
tência de um inconsciente.

A técnica que baseia o trabalho da psicanálise envolve a fala e 
os modos de linguagem dos seres humanos, sendo a linguagem verbal 
enquanto principal acesso para a intervenção psicoterápica, ou seja, é 
preciso que o paciente fale sobre si mesmo, mas não de maneira estru-
turada, e sim livre. Nesse sentido, uma das técnicas mais importantes 
nesse contexto é a Associação Livre. 

Para além da técnica da Associação Livre, torna-se importante 
o contato do paciente, a maneira pela qual o mesmo chega até a psi-
coterapia, o modo como investe no processo, a forma como apresenta 
seu sintoma, e principalmente a forma de condução da psicoterapia, as 
interpretações e a relação transferencial entre a figura do psicoterapeuta 
e paciente. 

Outro ponto chave na psicoterapia psicanalítica está na forma de 
interpretação do sintoma e dos relatos do paciente, sendo essa tarefa 
para o psicoterapeuta, sempre pautado no domínio teórico da psicaná-
lise. Segundo Ocariz (2001, p 08), a psicanálise se propôs em seu nas-
cimento a desvendar o Sintoma, e para isso é necessário a presença do 
embasamento. 

A partir desse momento, a interpretação norteara o tratamento, a 
fim de que o paciente consiga obter uma tomada de consciência sobre si 
mesmo e suas dinâmicas de relação. A figura do psicoterapeuta, pauta-
da na técnica e na ética, é primordial para o êxito do tratamento, assim 
como o cumprimento dos papéis no contrato terapêutico por parte do 
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profissional e do paciente A finalização do processo se dá por alta psi-
coterápica. 

Outro método psicoterápico utilizado é a terapia cognitiva-com-
portamental. A psicoterapia cognitiva–comportamental tem como 
principal objetivo propiciar, ensinar ou desenvolver habilidades e com-
petências que consentirão ao paciente/cliente conseguir um conforto 
no sofrimento, bem como na tentativa de uma retomada à uma vida 
saudável. A história da terapia na abordagem cognitiva comportamental 
(TCC) inicia nos anos 1950 com um movimento mundial de terapias 
comportamentais, tendo como um embasamento pavloviano, particu-
larmente na extinção pavloviana para eliminar respostas emocionais in-
desejadas (WOLPE, 1976). As críticas ao modelo de terapia usando con-
ceitos operantes e da terapia comportamental clássica, acabou cedendo 
lugar para as terapias adventos dos modelos cognitivos, elaboradas por 
Beck e Elias, nos anos 1960 (VANDENBERGHE, 2007). Esse modelo se 
estruturava em uma terapia com uma visão do qual o comportamento 
interpessoal e suas emoções são mediadas pelas estruturas e processos 
cognitivos de cada pessoa. 

A terapia cognitiva fundamenta-se na teoria de aprendizagem 
social, utilizando uma mistura de técnicas comportamentais e cogni-
tivas, advindas do modelo de condicionamento operante de Skinner 
e condicionamento clássico de Pavlov. Segundo Bandura (1977, apud 
CABALLO, 1999), a abordagem cognitiva parte do princípio de que 
o ambiente, influenciam o comportamento e por sua vez, moldam as 
conjunções. Nesse intermeio, os pensamentos e crenças aprendidas no 
curso da história de vida da pessoa, influenciam o modo do comporta-
mento ocorrer. 

Hoje, existem muitas formas de terapia que tem como embasa-
mento conceitos das teorias comportamentais e cognitivas, o objetivo 
maior é mostrar ao discente como são inseridas as principais técnicas 
destas terapias e trazer um leque de opções de aplicações práticas, bem 
como oferecer uma estrutura para prosseguimento dos processos tera-
pêuticos futuros.
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Após o processo de entrevistas iniciais e anamnese, é apresen-
tado ao discente um modelo cognitivo-comportamental, bem como 
um modelo de estrutura das sessões, segundo a abordagem cognitiva-
comportamental. Esse modelo fundamenta-se no pressuposto de que 
as aparências e os comportamentos de indivíduo são determinados em 
grande parte pelo seu modo de estruturar o mundo (BECK, 1970). A 
forma como nossas experiências ocorrem são determinadas por um sis-
tema formado pelos valores e crenças que nos auxiliam na previsão de 
atitudes e comportamentos. Alguns dos nossos pensamentos, de nossas 
crenças sofrem algumas distorções ao longo da trajetória de vida.  Essa 
visão distorcida é chamada na terapia cognitiva-comportamental como 
Distorções Cognitivas. Os modelos principais de distorções no proces-
samento de informações são baseados em: Pensamentos automáticos, 
e em Crenças centrais. Esses conceitos são apresentados aos discentes, 
para conhecimento do modelo que irão utilizar na terapia. 

A partir do conhecimento dos pensamentos automáticos e das 
crenças é possível formatar um diagnóstico e propor hipóteses para de-
finição do processo terapêutico, onde serão empregados técnicas com 
base no diagnóstico estabelecido.  

Conclusão

Pretende-se com o sétimo estágio em Psicologia pelo CESUC 
oportunizar aos discentes o contato com a prática profissional no con-
texto da clínica-escola. O respaldo teórico advém das abordagens da 
Psicologia para os tratamentos psicoterápicos e favorecem a minimiza-
ção de sintomas de pessoas da comunidade. 

O Estágio 7 é uma iniciação dos discentes do curso de Psicologia 
do CESUC, para que as competências sejam estabelecidas com sucesso 
é preciso ter um planejamento, uma estruturação da equipe de supervi-
são do estágio em clínica, com prática clínica, utilizando a descoberta 
guiada e a colaboração entre supervisor e supervisionando, para que os 
resultados sejam alcançados e bem avaliados. O procedimento super-
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visionado nos moldes da estrutura clínica é importante para aumentar 
as chances de melhora no conhecimento, na habilidade prática e nas 
habilidades interpessoais dos alunos. 

Nesse sentido, a maturidade pessoal tanto do discente quanto 
do supervisor, bem como suas capacidades de criação, capacidade de 
leitura, o conhecimento das normas específicas, a postura ética e as ha-
bilidades de conceituação devem ser proporcionados na supervisão de 
estágio clínico. 

O momento do estágio é relevante para a absorção da identida-
de profissional do psicólogo, atenuado a diversos modos de conceber a 
subjetividade humana. Cabe aos alunos, observar o processo de identi-
ficação que cada um destes passa durante esse período, a fim de findar a 
técnica e o exercício ético da profissão. 
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CAPÍTULO 10

CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTÁGIOS BÁSICOS SUPERVISIONADOS E 

ESPECÍFICO SUPERVISIONADO

Renata Limongi Franca Coelho Silva 
Jackeliny Dias da Silva

O curso de Psicologia da Faculdade CESUC concentra a carga horá-
ria da Prática sob a forma de Estágio Supervisionado em Psicolo-

gia do 8º ao 10º período, conforme a grade curricular proposta. 
O estágio básico supervisionado que ocorre no 8º período, tem 

duração total de 300 horas, sendo destas, 150 horas para Estágio Básico 
Supervisionado I e 150 horas para o Estágio Básico Supervisionado II. 
Devendo ocorrer obrigatoriamente em duas modalidades diferentes, de 
acordo com as Diretrizes Curriculares. 

Todos os estágios estarão sob a supervisão de professores do cor-
po docente do curso de Psicologia do CESUC, os quais possuem CRP 
regular.

Estágio Básico Supervisionado

Artigo 1. O estágio básico supervisionado ocorrerá no 8º período 
do curso de psicologia e tem como objetivo desenvolver programas de 
intervenção em atendimento básico à saúde. Prática grupal em pronto- 
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atendimento de demandas de idosos, gestantes, portadores de patolo-
gias orgânicas, entre outros. Atuação do profissional na prática terapêu-
tica individual e grupal de demandas específicas: planejamento e ações 
de educação para a saúde e interdisciplinaridade.

Artigo 2. Ao chegar no 8º período o acadêmico deverá optar por 
duas ênfases curriculares das três que serão oferecidas pelo curso de 
Psicologia, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais.

Artigo 3. O curso de Psicologia da Faculdade CESUC ofertará 
três ênfases curriculares, cada uma dessas ênfases contemplando um 
subconjunto de competências e habilidades específicas que serão de-
senvolvidas em suas atividades formativas, as quais se articulam com 
demandas de intervenção e pesquisa nas quais se envolverão os acadê-
micos em seus projetos vinculados aos Estagio Básico Supervisionado 
I e II. A estrutura curricular comum as três ênfases compreendem a 
oferta de disciplinas ao longo do curso de forma que o aluno cursará 
disciplinas que contemplem as ênfases que serão oferecidas. O aluno 
deverá escolher duas ênfases dentre as três oferecidas, conforme descri-
ção abaixo: 

Artigo 4. Ênfase de Processos de Prevenção e Promoção a Saú-
de: Essa ênfase está comprometida com ações de caráter preventivos, 
contemplando atividades voltadas para indivíduos, grupos, instituições, 
comunidades, afim de planejar, realizar e acompanhar ações clínicas e 
psicossociais, promovendo o cuidado com a saúde e trabalhando a pre-
venção de doenças. 

Artigo 5. Ênfase de Processos Clínicos: Nessa ênfase serão con-
templados fundamentos e modalidades da intervenção profissional dos 
psicólogos no âmbito da atenção à saúde, da atividade clínica e dos pro-
cessos psicoterapêuticos, visando desenvolver competências e habilida-
des para diagnóstico, avaliação, intervenção clínica e desenvolvimento 
de processos psicoterapêuticos, e ainda promoção da saúde nos planos 
individual, familiar, grupal, institucional e comunitário. 

Artigo 6. Ênfase Processos Educativos: Essa ênfase contempla-
rá duas áreas de atuação profissional conhecidas através das disciplinas 
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Psicologia Escolar e Psicologia Social I, II e III. Nesse âmbito, espera-se 
que o Projeto Pedagógico do curso de Psicologia – 2016 possa desen-
volver nos alunos competências e habilidades para intervir direta e in-
diretamente em processos de ensino-aprendizagem e em ações coletivas 
e nas comunidades, no contexto das instituições escolares e dos movi-
mentos sócio comunitários.

Artigo 6. Somente cursará o estágio básico supervisionado I e II, 
que ocorre no 8º período, o acadêmico que estiver em conformidade 
com a matriz curricular. A prática sob a forma de Estágio Básico Super-
visionado em Psicologia será realizada na Clínica-escola e Instituições 
conveniadas ao curso de Psicologia da Faculdade CESUC, através do 
termo de convênio entre as Instituições.

Estágio Específico Supervisionado

Artigo 7. O estágio específico supervisionado, ocorrerá no 9º e 
10º período, cada professor terá uma quantidade específica de vagas. Es-
tas vagas serão publicadas semestralmente pela coordenação de estágio 
conforme instruções da coordenação de curso. O critério para adentrar 
a vaga de estágio será decidido pelo colegiado de psicologia, conforme 
disponibilidade de professores e alunos.

Artigo 8. Os estágios específicos supervisionados, terão duração 
de dois semestres letivos totalizando 440 horas, sendo 220h no 9º perío-
do e 220h no 10º período, nestes estágios o graduando deverá escolher 
uma das áreas em que atuou no estágio básico supervisionado do 8º 
período, para prosseguir com estágio específico supervisionado.

Artigo 9. A prática sob a forma de Estágio Específico Supervi-
sionado em Psicologia será realizada na Clínica-escola de Psicologia e 
Instituições conveniadas ao curso de Psicologia da Faculdade CESUC 
por meio do termo de convênio entre as Instituições.

Artigo 10. Todos os estágios estarão sob a supervisão de profes-
sores do corpo docente do curso de Psicologia do CESUC, os quais pos-
suem CRP regular. 
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Artigo 11. Ao chegar no 9º período o estagiário deverá optar por 
meio de formulário próprio por uma, das duas ênfases escolhidas no 8º 
período (estágio básico supervisionado) para aprofundamento.

Artigo 13. Esta ênfase será desenvolvida ao longo dos dois últi-
mos semestres, e inclui atividades acadêmicas que aproximam de forma 
sistemática e gradual o formando do exercício profissional correspon-
dente às competências previstas para a formação. 

Artigo 14. O aluno deverá manter especial atenção ao escolher 
uma ênfase para aprofundamento, sendo esta também a composição do 
seu trabalho final para conclusão do curso.

FIGURA 01: MAPA DE ATUAÇÃO DOS ESTÁGIOS
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CAPÍTULO 11

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
PSICOTERAPIA DE GRUPO: POSSIBILIDADES 

DE ATUAÇÃO NO SERVIÇO-ESCOLA

Jackeliny Dias da Silva

O presente artigo possui como objetivo explanar sobre o estágio su-
pervisionado na área comunitária do serviço-escola da Faculda-

de CESUC, ligada a Ênfase 1: Processos de prevenção e Promoção da 
Saúde, das diretrizes curriculares nacionais de formação em psicologia. 
Desenvolvido entre o 8º e 10º período do curso. Inicialmente será reali-
zada uma revisão de literatura sobre a temática e logo após a explanação 
sobre a prática e formato de estágio supervisionado em grupos terapêu-
ticos comunitários.

Sobre a Psicoterapia de Grupo

A Psicoterapia grupal é resultante da contribuição de várias 
correntes teórico/filosóficas dos últimos séculos. Segundo Zimerman 
(2010), esta modalidade teve seu primeiro formato com J. Pratt, médi-
co tisiologista, que em 1905 criou intuitivamente o método de classes 
coletivas, composta por uma aula prévia sobre higiene e problemas da 
tuberculose, seguida de perguntas dos pacientes e da sua livre discussão 
com o médico. Esse método, mostrou excelentes resultados na acelera-
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ção da recuperação física dos doentes, principalmente pela identificação 
dos pacientes com o médico. 

Hoje, várias são as correntes teóricas que abordam a eficácia do 
tratamento em grupo, pois além de ser efetivo para o tratamento dos 
pacientes, permite atender um maior número de participantes.

Os grupos terapêuticos, segundo Zimerman (2010), são compos-
tos por pessoas portadoras de uma mesma categoria de necessidades as 
quais podem ser enquadradas em seis tipos de acordo com objetivos da 
tarefa do grupo. O Grupo de Adictos, que engloba pessoas com proble-
mas de alimentação, fumantes, toxicômanos, alcoolistas etc. Grupo de 
programas preventivos, como por exemplo de diabéticos, hipertensos, 
etc. grupos de reabilitação, como é ocaso de pacientes hospitalares. Gru-
pos de sobrevivência social, pessoas que foram estigmatizados, homos-
sexuais, deficientes físicos. Grupos de suporte, como é o caso de pacien-
tes terminais, grupo de crianças, grupo de orientação para pais, grupos 
com psicopatologias em comum, enfim, diversas são as modalidades de 
atendimentos grupais, contudo a efetividade do tratamento deve-se a 
alguns fatores comuns únicos dos formatos de tratamento grupais.

Para Yalom (2006) existem fatores terapêuticos elementares para 
uma psicoterapia em grupo, a mudança terapêutica é um processo enor-
me e complexo que ocorre pela interação de vários fatores terapêuti-
cos, contudo alguns fatores são elementares na experiência terapêutica, 
sendo eles interdependentes, ou seja, nenhum ocorre ou funciona se-
paradamente. Para este autor estes fatores são comuns a todos os gru-
pos terapêuticos e colaboram para o desenvolvimento da psicoterapia, 
pois uma vez identificados servirão de base para o terapeuta selecionar 
as táticas e estratégias necessárias para moldar a experiência de grupo. 
Existem diversos fatores terapêuticos que corroboram para o desenvol-
vimento da grupoterapia, contudo alguns são essenciais, contribuindo 
para uma experiência psicoterápica efetiva, quando bem utilizados.

O primeiro deles, é a Instilação da Esperança, fator crucial para o 
processo, necessário não somente para manter pacientes, mas também 
para que outros fatores possam ter efeito. A fé no tratamento já pode ser 
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terapêutica, pois a partir do momento que o paciente acredita que pode 
melhorar é elevada a sua expectativa de ajuda e está correlacionada a um 
resultado positivo de melhoria. O terapeuta pode capitalizar esse fator 
aumentando a crença e a confiança na eficácia do modelo de grupo. 
Essa tarefa se inicia antes do grupo começar, nas orientações individuais 
Pré-Grupo. 

O terapeuta precisa realizar alguns encontros individuais com 
os pacientes afim de reforçar as expectativas em relação ao processo e 
corrigir preconceitos, já que muitos pacientes vêm com concepções er-
rôneas em relação a terapia grupal ser menos efetiva, assim é a oportu-
nidade para explicar das propriedades curativas do grupo, pois a terapia 
de grupo não apenas se baseia nos efeitos nos efeitos gerais das expec-
tativas positivas sobre a melhora, ela em sí é uma fonte de esperança 
única no formato de grupos, permitindo aos participantes observarem 
a melhoria dos outros membros, partilharem experiências semelhantes 
etc. (YALOM, 2014).

A Universalidade é um fator primordial para uma terapia de 
Grupoterapia, e tem efeitos poderosos para o processo. Segundo Yalom 
(2014), é comum que os pacientes antes de chegarem em um grupo te-
rapêutico partilhem sentimentos de exclusividade, como por exemplo: 
“somente eu estou passando por isso”, “ninguém nunca sentiu o que 
estou sentindo”. Esses sentimentos são rompidos logo nos primeiros 
encontros, pois os pacientes começam a relatar e perceber que outros 
também estão passando pelas mesmas dificuldades. Isso os fazem ficar 
mais perto com a realidade e permite melhorar a coesão grupal, fator 
preponderante para a grupoterapia. “A medida que os pacientes per-
cebem semelhanças com outros e compartilham suas mais profundas 
preocupações eles se beneficiam ainda mais da catarse que acompanha 
a terapia e a aceitação de outros membros” (YALOM, 2014).

A Psicoeducação é elementar para qualquer tratamento em tera-
pia comportamental, em se tratando de grupos ela torna-se primordial, 
pois permite que sirva de elo inicial para os membros se conectarem, 
compartilhando e aprendendo sobre os temas abordados. Além disto, 
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ela em sí já é terapêutica, pois a explicação de um fenômeno é o pri-
meiro passo para contorná-lo (YALOM, 2014). Por isso, que quando se 
chega ao final de uma terapia, os participantes aprenderam muito sobre 
o funcionamento psíquico, significado dos sintomas, dinâmica inter-
pessoal e do grupo e o processo de psicoterapia.

Nos grupos de terapia as pessoas passam a ganhar não apenas 
por doarem, mas também por receberem ajuda umas das outras, elas 
beneficiam-se com algo que é intrínseco do doar, descobrindo que são 
importantes renovando e aumentando assim a sua autoestima. A terapia 
de grupo é peculiar por ser a única que oferece aos pacientes a oportu-
nidade de beneficiar outras pessoas e também estimular a versatilidade 
de papeis exigindo que os pacientes se alternem nos papéis de receber 
e dar ajuda. Assim o terapeuta precisa encorajar os membros a oferece-
rem apoio, compartilhando informações e estratégias e proporcionando 
confiança mútua entre os membros (YALOM, 2014).

A grande maioria dos pacientes que entram na grupoterapia tem 
um histórico de experiências insatisfatórias com a família primária, 
assim quando o desconforto inicial é superado é inevitável que mais 
cedo ou mais tarde os membros interajam de forma semelhante às suas 
famílias primárias e esta é a oportunidade de o terapeuta atuar com a 
recapitulação corretiva do grupo familiar primário, ajudando o indiví-
duo a remodelar crenças em relação aos traumas ou feridas geradas no 
passado, procurando assim formas adaptativas de superar os obstáculos 
presentes em suas relações sociais. (YALOM, 2014).

Outro fator muito trabalhado pelas terapias comportamentais 
são as técnicas de desenvolvimento de habilidades sociais e que também 
operam nos grupos terapêuticos. Esta pode ocorrer de forma direta, ou 
seja, um treino comportamental simulado com os integrantes, ou de 
forma mais sutil por meio de feedback dos próprios participantes do 
grupo. Este fator contribui para que os membros aprendam a como res-
ponder de forma útil aos outros, a adquirirem métodos de resolução de 
conflitos, a diminuem julgamentos e serem mais capazes de experimen-
tar empatia. (YALOM, 2014).
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Além das técnicas supracitadas, as terapias comportamentais, 
trabalham com uma gama de procedimentos psicoterápicos sejam estes 
para tratamento individual ou em grupo. Em cada sessão é realizada 
uma atividade específica e programada e solicitado ao paciente que leve 
tarefas para serem realizadas fora do setting terapêutico e trazê-las nas 
próximas sessões. 

Geralmente as sessões de atendimento na abordagem comporta-
mental e cognitivo comportamental são semanais e semiestruturadas, 
sendo assim, contém um script da programação de cada sessão, com os 
objetivos e técnicas a serem utilizadas. O tratamento nesta abordagem 
costuma durar entre 12 e 20 sessões, dependendo da demanda e pro-
gresso do grupo.

Além dos fatores terapêuticos, é necessário que os terapeutas es-
tabeleçam alguns pré-requisitos para criação e manutenção do grupo 
terapêutico, tais como:

•	 Seleção	de	pacientes;
•	 Exclusão	de	pacientes	que	não	se	encaixam	do	perfil	do	grupo;
•	 Preparação	 teórica	 do	 terapeuta	 para	 a	 condução	 do	 grupo	

psicoterápico;
•	 Entrevista	com	os	pacientes	afim	de	esclarecer	concepções	er-

rôneas em relação a terapia;
•	 Organização	do	contrato	terapêutico,	dias	e	horários	das	ses-

sões, normas em relação a frequência nas reuniões e confiden-
cialidade entre todos os participantes;

•	 Preparação	de	cada	sessão;
•	 Acompanhamento	das	tarefas	dos	pacientes.

Em se tratando de grupoterapia, é necessário que o mesmo possua 
no mínimo dois terapeutas para conduzirem o processo. Segundo Gauy 
(2011), caberá ao terapeuta de grupo a função de conduzir a sessão, re-
visar tarefas e aplicar técnicas necessárias ao grupo. Já o coterapeuta au-
xilia o terapeuta principal durante a sessão, observando a condução do 
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grupo e intervindo quando necessário. Em alguns grupos é introduzido 
também um observador, que irá auxiliar o terapeuta e coterapeuta, sem 
inserir-se nas discussões do grupo.

Gauy (2011), ressalta ainda que o formato de terapia de grupo co-
labora para diminuir a lista de espera dos pacientes dos serviços-escola, 
pois permite que estes sejam atendidos em maior quantidade em uma 
mesma sessão. A autora sugere, em se tratando de um serviço-escola, 
que os estagiários se utilizem de protocolos estruturados para os atendi-
mentos, conforme a demanda do grupo, pois assim sentira mais seguro 
para atuação e desenvolvimento perante o paciente.

Desta forma, esta modalidade torna-se interessante tanto para a 
formação profissional dos estagiários de psicologia, quanto para os pa-
cientes que participam do processo. 

O Estágio Supervisionado em Terapia Comunitária da Clínica-Esco-
la da Faculdade CESUC

O Estágio supervisionado em Grupos terapêuticos será divido 
em 3 semestres consecutivos. O estagiário terá direito de desistir do es-
tágio, caso deseje, ao final do primeiro semestre, no entanto caso opte 
por continuar, deverá finalizar os próximos dois semestres sem trocar 
de modalidade.

Os grupos psicoterápicos desenvolvidos no serviço-escola do 
CESUC terão como arcabouço teórico as terapias comportamentais, es-
tas dispõem de vários modelos de atendimentos breves, envolvendo os 
participantes entre 12 e 20 sessões, que ocorrem semanalmente, com 
sessões semiestruturadas.

As supervisões do estágio para esta modalidade, funcionarão na 
clínica escola de Psicologia do CESUC, os alunos serão supervisionados 
em grupo, por meio de encontros semanais entre o professor supervisor 
e os terapeutas estagiários.

Para o desenvolvimento deste estágio, os terapeutas estagiários 
poderão ser divididos em duplas, sendo que em cada sessão serão tro-
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cados os papeis de cada um, oferecendo assim a oportunidade de todos 
passarem pelo papel de terapeuta principal, co-terapeuta.

Cada grupo de atendimento terá pré-estabelecidas as sessões com 
os pacientes, a fim de preparar os terapeutas estagiários para estarem 
mais seguros na condução dos grupos.

Nas primeiras semanas de estágio serão realizadas supervisões 
direcionadas para treino dos estagiários nos modelos de atendimento 
em grupo, afim de proporcionar repertório comportamental para atua-
ção e relembrar conhecimentos referentes a psicopatologia e técnicas de 
atendimentos comportamentais.

No que tange aos pacientes, os terapeutas estagiários farão as en-
trevistas iniciais com os mesmos com intuito de fornecer informações 
sobre o programa de atendimento em grupo, esclarecer crenças errô-
neas sobre a psicoterapia grupal, realizar o contrato individual e assina-
tura do TCLE.

Após o início do grupo, os estagiários farão relatórios individuais 
com objetivo de descrever os acontecimentos da sessão e arquivá-los 
ao prontuário. O professor supervisor acompanhará semanalmente por 
meio dos relatórios o desenvolvimento do grupo, bem como por meio 
de supervisões presenciais com os terapeutas estagiários. Os grupos te-
rapêuticos da clínica-escola do CESUC serão divididos em atendimen-
tos específicos, conforme as tabelas abaixo:

Tabela 01: Grupo de terapia para Pacientes Adultos

Foco Número de 
Sessões

Treinamento de Pais
Obrigatório para pais de pacientes que estejam em atendi-
mento infantil.

18

Transtorno de Pânico e Agorafobia 12
Transtorno Obsessivo-Compulsivo 14
Transtorno de Ansiedade Social 12
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Depressão 17
Transtorno Bipolar 17
Transtornos Alimentares 17
Grupo de Idosos 12
Grupo de Grávidas 20

Tabela 02: Grupo de terapia para Pacientes Infantis e Adolescentes

Foco Número de 
Sessões

Transtornos de Ansiedade
Pais de pacientes que estejam em atendimento de grupo infan-
til deverão participar do grupo de pais.

12

Transtorno Obsessivo-Compulsivo
Pais de pacientes que estejam em atendimento de grupo infan-
til deverão participar do grupo de pais.

14

Transtorno Déficit de atenção/hiperatividade
Pais de pacientes que estejam em atendimento de grupo infan-
til deverão participar do grupo de pais.

20

Crianças e Adolescentes envolvidas em processo de Bullying
Pais de pacientes que estejam em atendimento de grupo infan-
til deverão participar do grupo de pais.

8

Manejo da Raiva
Pais de pacientes que estejam em atendimento de grupo infan-
til deverão participar do grupo de pais.

12

Por fim, espera-se que as práticas de atendimento em grupos tera-
pêuticos, da clínica-escola da Faculdade CESUC, resultem num campo 
de atuação e desenvolvimento de profissionais éticos e comprometidos 
com os pacientes e comunidades, proporcionando aos mesmos acolhi-
mento e presteza no atendimento a qual foi solicitado.
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CAPÍTULO 12

ESTÁGIO ESPECÍFICO SUPERVISIONADO: 
O APERFEICOAMENTO DO DISCENTE EM 

PSICOLOGIA

Lucas Augusto de C. Ribeiro
 

Este artigo tem por objetivo explicitar sobre as características do es-
tágio específico supervisionado do curso de Psicologia do CESUC. 

No estágio, os alunos de Psicologia intensificam seus conhecimentos 
teóricos de forma prática a partir dos atendimentos a população na Clí-
nica-Escola, que é realizado desde o estágio básico supervisionado. 

A partir desse momento, o aluno aprofunda em uma das duas 
perspectivas disponíveis: Psicanálise ou Terapia Cognitivo-Comporta-
mental. O foco deste trabalho é apresentar as postulações teóricas que o 
discente de Psicologia desenvolve a respeito da Psicanálise. 

A Psicoterapia de abordagem psicanalítica 

Segundo Cordiolli (2008, p.19), para a realização de uma psico-
terapia é importante que o indivíduo seja treinado e capacitado com 
meios e técnicas psicológicas, a fim de estabelecer uma relação profis-
sional com o paciente e minimizar sintomas apresentados. A Psicaná-
lise, método criado por Sigmund Freud no século XX para tratamento 
de psicopatologias, é uma abordagem psicoterápica utilizada por profis-
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sionais com técnicas e meios para investigar as causas sintomáticas dos 
sujeitos (tantos infantis, quanto adultos). 

Os alunos do oitavo período do curso de Psicologia do Cesuc, 
a partir do estágio, são orientados e supervisionados quanto a aplica-
ção das técnicas psicoterápicas de ênfase psicanalítica, investigam as 
demandas dos pacientes em contexto clínico, buscando compreender a 
história primitiva, ou seja, primeiros anos de vida do paciente, identifi-
cações, resistências, transferências e interpretações. Nesse sentido, cabe 
ressaltar as questões teóricas importantes para a teoria psicanalítica: re-
lação psicoterapeuta, transferência e interpretação. 

Torna-se importante salientar que os alunos que iniciam o oitavo 
específico supervisionado do Curso de Psicologia já iniciaram ativida-
des de intervenção na Clínica-escola a partir do estágio básico super-
visionado e, portanto, já mantém contato com questões práticas que 
envolvam o cotidiano profissional do psicólogo de uma maneira geral. 

Psicanálise: questões centrais 
 
A psicanálise, enquanto perspectiva de intervenção, possui carac-

terísticas clinicas e técnicas próprias para sua aplicação psicoterápica. O 
principal objeto de estudo é o inconsciente e busca a compreensão das 
estruturas de personalidade: neurose, psicose e/ou perversão. O pacien-
te procura a psicoterapia com uma demanda inicial que se apresenta de 
forma verbalizada, tal demanda vai se modificando ao longo do tempo, 
possibilitando o surgimento de questões latente que irão nortear o tra-
tamento. 

A demanda latente está associada com o que mobiliza o paciente 
de forma subjacente e/ou inconsciente. Nesse momento, é importante 
que o psicoterapeuta possua manejo teórico e técnico referente a Psi-
canálise para compreender as nuances de cada caso atendido e assim, 
por consequência, minimizar1 o sofrimento apresentado pelo sujeito ou 
fazer com que o mesmo consiga ressignificá-lo. 

1  Tal processo deve se dar a partir da relação psicoterapêutica. 
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Para a realização da psicoterapia de ênfase psicanalítica, segundo 
Cordiolli (2008), é necessário que a estrutura do Ego (o próprio Eu) 
esteja preservada, ou seja, o paciente precisa falar sobre si, sua história, 
suas relações, etc. Durante esse processo, o paciente pode apresentar 
resistências e impor dificuldades para a intervenção. 

Para a psicanálise, o sujeito deverá apresentar uma interação com 
a realidade externa, mesmo que a compreensão das situações seja atra-
vessada por fantasias constituídas ao longo de suas vivencias. O campo 
da fantasia é constituinte do paciente e é lido pelo psicoterapeuta dessa 
forma. A realidade do meio externo e a fala do paciente (fantasiosa) são 
importantes para a técnica da Associação Livre, formulada por Freud 
(1913), para que o paciente fale tudo que lhe vier a mente, sem auto 
censuras. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a psicoterapia psicanalítica é in-
dicada para transtornos mentais leves pois os pacientes poderão apre-
sentar linguagem, pensamento e abstração com mais coerência com a 
realidade. Os casos mais graves2 poderão ser operacionalizados pela 
psicanálise a partir de trabalhos psicossociais em CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial) e em conjunto com tratamentos que envolvam a 
utilização de psicofármacos (por profissionais da psiquiatria). 

Após esses momentos iniciais de sessões e transformação da de-
manda manifesta em latente, os pacientes começam a desenvolver com 
mais afinco o processo da aliança terapêutica.  A aliança terapêutica 
é o momento pela qual psicoterapeuta e paciente alicerçarão o trata-
mento. Ele se dá logo nos primeiros contatos, contudo, é da força dessa 
relação que o processo poderá apresentar êxitos ou não. 

Esse momento de confirmação do vínculo propicia o surgimento 
da Transferência, conceito fundamental na teoria psicanalítica. Segundo 
Ocariz (2001, p. 09), com o estabelecimento da Transferência (quali-
dade do vínculo) o sintoma que surge através da fala do paciente vai 
tomando forma e consistência e se mostra com maior nitidez. 

De acordo com Shultz (1975), a transferência é também uma 

2  Pacientes psicóticos que apresentam uma intensa degradação do Ego e cisão com a realidade. 
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arma no tratamento a ser utilizada pelo psicanalista/psicoterapeuta. 
Compreende-se que o paciente irá transferir para a figura do psicotera-
peuta, sentimentos e projeções vivenciadas em um período mais primi-
tivo da vida (FREUD, 1912). Assim, o tratamento então deverá ser com-
preendido como uma possibilidade de ressignificar sentimentos que já 
haviam sido experimentados. 

Partindo desse período nas sessões, o psicoterapeuta poderá in-
tervir nas demandas do paciente através das interpretações. As inter-
pretações do psicanalista/psicoterapeuta são fornecidas ao paciente em 
forma de devolutivas e podem se dar à qualquer momento da fala do 
paciente, afim de causar um insight (tomada de consciência) no con-
teúdo verbalizado (através da linguagem) que o paciente está relatando. 

O psicoterapeuta deverá compreender não somente o que é dito 
no campo da consciência mas também nas entrelinhas daquilo que é 
dito. Freud (1924), acreditava na existência de conflitos psíquicos com 
relação aos impulsos humanos e as regras sociais que regem a sociedade. 

Dessa forma, os impulsos mais instintivos (posteriormente mo-
dificados para pulsão) determinavam as satisfações libidinais dos su-
jeitos e determinavam os pensamentos, comportamentos e os sonhos. 
Freud (1924), mostra que tais necessidades surgem de diversas manei-
ras, disfarçadas, pois nem sempre se tem consciência dos desejos, que 
deveriam estar reprimidos no inconsciente. 

Os desejos libidinosos são, de acordo com Freud (1924) origina-
dos através da sexualidade infantil. Para o médico, a sexualidade infantil 
(não associada a genitália, mas sim a energia sexual que nos move à um 
caminho de satisfação/realização pulsional) e a função das relações pa-
rentais (interdito e permissividade) compõem a constituição do sujeito 
emergido na cultura e na linguagem. 

Nesse sentido, o desenvolvimento saudável do sujeito estará dis-
posto a partir do desenvolvimento psicossexual (fases que o sujeito pas-
sa ao longo da vida) e ao Complexo de Édipo. A angústia de castração, 
experienciada pela criança por volta de cinco anos de idade, de maneira 
inconsciente, irá delinear a forma como o sujeito se posiciona. O posi-
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cionamento do sujeito (através do Complexo de Édipo) irá delinear a 
estrutura de personalidade pela qual o adulto vivencia.  

Assim, o psicoterapeuta, deverá ser capaz de identificar a estrutu-
ra de personalidade do paciente, somando com as questões apresentadas 
ao longo das sessões realizadas. As questões diagnósticas e prognósticas 
surgem a partir desse contato. Advém da posição do psicoterapeuta o 
manejo teórico e técnico para que não ocorra a confusão de papéis ou 
mistura de demandas no setting psicoterápico. 

O desafio da Psicanálise é fazer com que o sujeito consiga ressig-
nificar suas vivências, sentimentos, modos de funcionamento, a fim de 
não repetirem práticas que lhe auto prejudiquem. Em nível psicológico, 
pode-se dizer que a minimização de sintomas é a meta a ser atingida 
pelo psicoterapeuta que propõe a psicoterapia de ênfase psicanalítica. O 
estudante de Psicologia que está em formação, deverá apreender no pe-
ríodo do estágio o manejo de tais técnicas correlacionadas com a teoria. 

Conclusão 

O discente do curso de Psicologia que iniciará o estágio específico 
supervisionado experienciará de forma prática o processo psicoterápico 
e conseguirá identificar quais são as vitórias e dificuldades inerentes aos 
atendimentos, em prol da superação de tais barreiras que surgirem e 
adquirir conhecimento. Com relação a psicoterapia de ênfase psicanalí-
tica, o discente aprofundará na questão da transferência e intervenção, 
interpretação e sigilo profissional.

Para realizar a interpretação no setting psicoterápico, é necessá-
rio domínio de conteúdo. Torna-se importante, nesse sentido, conceber 
as instâncias psíquicas: Id, Ego e Superego e suas principais funções na 
vida do analisando. Investigar sobre a história de vida do sujeito e como 
se deram as relações parentais do mesmo. Como o paciente lida com 
aquilo que lhe interdita e como se deram as manifestações de seus me-
canismos de defesa. 

Os sonhos também deverão ser investigados pelo psicoterapeuta 
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(discente), pois revela a forma de apresentação do conteúdo reprimido 
que encontra vazão para ser expressado (por parte da fala do pacien-
te). Outras maneiras de ter contato com uma manifestação inconsciente 
está na linguagem e nas expressões que o paciente poderá apresentar de 
maneira repetitiva, como o ato falho e os chistes. 

Conteúdos inconscientes parecem não fazer sentido para o pa-
ciente, por isso é necessário que a linguagem do psicoterapeuta (dis-
cente) seja acessível ao nível da verbalização do paciente. É a partir das 
interpretações que o paciente recebe do psicoterapeuta que terá condi-
ção de compreender aquilo que antes não fazia sentido na consciência. 
Para auxiliar nesse processo, o estagiário terá que cumprir com questões 
éticas que estejam em voga nos atendimentos. Conteúdos mencionados 
ao longo das sessões, devem ser resguardados pelos psicoterapeutas e 
não poderão ser replicados com outras pessoas. 

O objetivo da psicoterapia psicanalítica é fortalecer o paciente, 
fazer com que através da relação, consiga ser mais autônomo. Além dis-
so, o paciente inicia entendimento sobre os sintomas que lhe afligem, 
percebendo com mais consciência as dinâmicas relacionais a qual ele 
se submete. 

As condições de repetição e posicionamentos encarados pelo pa-
ciente farão com que o mesmo repense e ressignifique suas condutas, 
causando melhorias ou prejuízos em sua vida. O psicoterapeuta (mes-
mo em situação de estágio) é figura importante no processo de mini-
mização de sintomas, mas não é determinante que o mesmo ocorra. 
Somente a relação transferencial, o domínio teórico e a aquisição da 
técnica são capazes de propiciar melhora no quadro de pacientes que 
procuram o auxílio psicoterápico da Clínica-Escola. 
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CAPÍTULO 13

PSICOLOGIA CLÍNICA: UM ÁRDUO 
CAMINHO DE APRENDIZAGEM

                                  

Camilla Carneiro Silva Queija

Comumente os programas de estágio supervisionado em psicote-
rapia são realizados em um serviço-escola de psicologia, em um 

ambiente ligado à uma instituição universitária. O estágio básico super-
visionado e o estágio específico supervisionado é vinculado ao curso de 
graduação em Psicologia do Centro de Ensino Superior de Catalão (CE-
SUC). Está previsto na matriz curricular e visa integrar aulas teóricas às 
práticas de intervenção psicológica. 

O estágio em clínica é específico para atuação na área da saúde, é 
realizado a partir de intervenções dirigidas para minimizar o sofrimen-
to do paciente, levando em consideração toda a sua complexidade. As 
intervenções aqui, podem acontecer tanto a nível individual quanto a 
nível grupal, utilizando de materiais já consagrados da psicologia ou de-
senvolvidos no decorrer do tratamento, o importante é estabelecer um 
caminho de constatação diagnóstica, tratamento adequado e curativo, 
atuando com ética e respeito ao paciente.

A legislação sobre a atividade de estágio ressalta que a atividade 
de estágio deve ser concedida em algumas condições estabelecidas. O 
estagiário, quando no ato do exercício de suas funções deve ser devida-
mente orientado por um profissional habilitado e disponível para assis-
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tir o estagiário nas suas dificuldades, assim como auxilia-lo no manejo 
de técnicas e métodos aplicados em clínica.  Segundo Beckert (2002), 
a função do supervisor em clínica psicológica é de formar terapeutas 
iniciantes, assegurando que o paciente receba atendimento adequado, 
complementando com Freitas e Noronha (2007), o supervisor deve ser 
um facilitador de aprendizagem e desenvolvimento profissional, poten-
cializando suas competências e despertando as habilidades dos alunos 
proporcionando a operacionalização da prática.

A atividade de estágio requer um planejamento mínimo necessá-
rio à formação do profissional em psicologia. O Conselho de classe exi-
ge e estabelece padrões para o cumprimento legal do estágio em psico-
logia, incluindo a documentação necessária, bem como princípios para 
nortear a elaboração destes documentos, como respeito aos princípios 
éticos, princípios técnicos de leitura e de escrita, a modalidade dos do-
cumentos e qual a utilidade deles.

Uma das vertentes do estágio em psicologia do estágio básico su-
pervisionado e do estágio específico supervisionado é o atendimento 
aos pacientes que dão entrada à Clínica-Escola, dentro da abordagem 
cognitiva-comportamental (TCC). O objetivo aqui, é esclarecer sobre a 
abordagem, visão geral da teoria e fundamentação da técnica cognitiva 
e das técnicas comportamentais utilizadas nas intervenções psicotera-
pêuticas.

A Terapia Cognitiva-Comportamental

A Terapia Cognitiva-Comportamental apresenta como pressu-
posto uma estrutura biopsicossocial para a compreensão dos fenômenos 
ligados ao ser humano. Essa constituição faz parte da teoria de evolução 
por consequências de Skinner, onde designa três níveis evolutivos do 
comportamento humano: o filogenético, o ontogenético e o das práticas 
culturais. Juntamente com a seleção por consequências, Skinner propõe 
um modelo de comportamento no qual uma ação de um organismo 
produz uma alteração do ambiente, que poderá ter como consequência 
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a probabilidade de emissão futura da mesma classe de comportamen-
tos. Assim a seleção por consequências atua sobre o repertório compor-
tamental dos indivíduos, atuando sobre as linhagens evolutivas (nível 
filogenético), atuando sobre a aprendizagem, onde as consequências 
das ações dos indivíduos selecionam diferentemente as frequências de 
respostas (nível ontogenético) e a cultura, transformando de forma aná-
loga os comportamentos sociais (nível de práticas culturais).

A partir desta teoria e algumas outras, o desenvolvimento da 
Psicoterapia Cognitiva-Comportamental (TCC) se inicia. Os indiví-
duos reagem de formas variadas a eventos específicos de suas vidas, se 
comportam e chegam a conclusões também variadas. Muitas vezes as 
respostas habituais são frutos de repertórios de aprendizado de suas ex-
periências, bem como característica cultural em que está inserido. De 
acordo com a TCC as pessoas atribuem significados diferentes a acon-
tecimentos, isso implica em como se comportam e constroem hipóteses 
sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro.  Esses comportamentos são 
manifestações de suas organizações cognitivas ou estruturas, para al-
guns autores, como Beck, Freeman e Davis, (2005). “Em alguns momen-
tos a resposta habitual pode ser uma característica geral dos indivíduos 
dentro de determinada cultura, em outros momentos estas respostas 
podem ser idiossincráticas derivadas de experiências particulares e pe-
culiares a um indivíduo” (BAHLS e NAVOLAR, 2004).

A TCC explica que os indivíduos não reagem conforme as situa-
ções que são vivenciadas e sim a como essas situações são percebidas, 
como se dá a interpretação das experiências vividas. O objetivo da TCC 
está na análise conceitual, descrevendo a natureza dos conceitos relacio-
nados a alguma psicopatologia, investigando características disfuncio-
nais, a fim de fornecer estratégias adequadas para corrigir ou minimizar 
a idiossincrasia formulada (Bahls & Navolar, 2004). 

Após a década de 1960, uma diversidade de abordagens em TCC 
entrou em vigor, alcançando sucesso, tanto na fundamentação teórica 
quanto na aplicação prática. Terapias de habilidades de enfrentamen-
to, dando ênfase ao desenvolvimento de um repertório de habilidades 
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onde o paciente seja capaz de lidar com suas situações conflitivas, atra-
vés da instrumentalização necessária. As terapias de soluções de proble-
mas, tornando o paciente capaz de lidar com suas dificuldades pessoais, 
desenvolvendo estratégias gerais para solução dessas dificuldades. As 
terapias de reestruturação, destacando a pressuposição de que as difi-
culdades emocionais são uma consequência de pensamentos mal adap-
tativos, tendo como princípio a reformulação do pensamento distorcido 
para promoção de pensamentos adaptativos. Apesar do surgimento de 
vertentes com teorias e conteúdos diversos, as abordagens dentro da 
TCC compartilham uma base comum, a exploração cognitiva-compor-
tamental nas suas intervenções (KNAPP e BECK, 2008).

Santos et al. (2015) defendem a não existência de uma definição 
geral que possa descrever o campo da Terapia Cognitiva-Comporta-
mental, no entanto pode-se afirmar que as abordagens trabalham com 
temas centrais:

Tabela 01: Temas Centrais das Abordagens da Terapia Cognitiva-
Comportamental e suas respectivas descrições.

Tema central Descrição
Científica Possui o compromisso com uma abordagem científica precisa, 

avaliada e suportada empiricamente.

Ativa Os pacientes devem fazer algo para lidar com seus problemas e 
não somente falar sobre eles. A Terapia Comportamental é uma 
terapia de ação, tanto dentro da sessão como fora dela, através do 
uso de tarefas de casa.

Focada no pre-
sente

Os terapeutas comportamentais partem da premissa de que os 
problemas dos clientes que ocorrem no presente são influenciados 
por condições do presente. Assim, os procedimentos empregados 
visam à mudança de fatores atuais que estão afetando os compor-
tamentos dos clientes.
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Focada na 
aprendizagem

A ênfase na aprendizagem é um fator distintivo da terapia com-
portamental, que assume que a maioria dos problemas comporta-
mentais é desenvolvida, mantida e mudada primariamente através 
da aprendizagem. Um forte componente educacional está presen-
te, e o desenvolvimento de algumas abordagens dentro desse cam-
po foi originalmente embasado em princípios básicos e em teorias 
de aprendizagens.

Individualizada As circunstâncias específicas perante as quais os problemas ocor-
rem e as características pessoais dos clientes são levadas em alta 
consideração na terapia comportamental.

Progressiva Frequentemente se move do mais simples ao mais complexo, do 
mais fácil ao mais difícil, ou do menos ao mais ameaçador.

Breve A abordagem é relativamente breve, envolvendo menos sessões e, 
frequentemente, menos tempo global do que muitos outros tipos 
de terapia. A duração do tratamento varia conforme a complexida-
de e a severidade do problema que está sendo tratado. Geralmente, 
a duração será maior quanto mais complexo e severo o problema 
for

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2015)

Um dos modelos mais habituais em TCC é o criado por Aaron 
Beck na década de 60. O autor usou em sua base teórica, a teoria melan-
cólica de Freud, sobre os estudos de depressão, onde verificou caracte-
rização negativa de pensamentos e comportamento verbalizado e uma 
visão pessimista de mundo e de self. Uma outra característica analisada 
seria que toda essa visão pessimista vinha de uma natureza consciente, 
assim sendo, o paciente detinha conhecimento da ocorrência dos sinto-
mas, onde o comportamento seria uma consequência de visão distorci-
da de si, dos outros e do mundo. Assim, criou-se o conceito de tríade 
cognitiva de Beck (WAINER E PICCOLOTO, 2011).

A ênfase em descobrir como as interpretações pessoais do mun-
do, de si e do futuro, bem como explorar como as situações emocionais 
moldam as experiências, era a base da teoria cognitiva. A TCC ganhou 
força ao estabelecer um compromisso eficaz nos tratamentos psicopa-
tológicos de transtornos, situada em uma base de estudos e pesquisas 
científicas (SANTOS et al., 2015).
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Estrutura das sessões 

A orientação do estágio clínico para as sessões de psicoterapia na 
abordagem em TCC, seguirão o modelo de estrutura desenvolvido na 
maioria das ênfases desenvolvidas, ou seja, um modelo diretivo previa-
mente estruturado.

Logo após a triagem, a anamnese e ao contrato terapêutico, a pro-
posta é que as sessões sejam estruturadas seguindo alguns componentes: 
rapport, ponte com a sessão anterior, revisão de tarefas de casa (passadas 
na sessão anterior), atualização e estabelecimento da agenda na sessão 
atual (verificação do humor, educação do paciente no modelo da TCC, 
educação do paciente sobre seu transtorno, uso de técnicas apropriadas 
da TCC), indicação de novas tarefas e feedback da sessão.

Na primeira sessão após, anamnese, estabelecimento do rapport 
apresenta como objetivo “quebrar o gelo”, nas primeiras sessões e ajuda 
no estabelecimento do vínculo paciente-terapeuta. Revisar o problema 
com o paciente ajudando a direciona-lo a fazer uma atualização. Impor-
tante investigar, nesse momento, as expectativas do paciente em relação 
ao atendimento, a fim de evitar expectativas errôneas sobre o processo.

Estabelecer uma agenda de atividades, juntamente com o pacien-
te, faz com que ele se sinta participativo no processo psicoterápico. A 
agenda é um roteiro para a sessão, ela é flexível, pode incluir e excluir 
itens em função do decorrer da sessão, o paciente pode lembrar de algo 
que seja pertinente discutir. Em seguida o psicólogo inicia o cumpri-
mento dos itens incluídos na agenda.

O primeiro item, normalmente, é a checagem ou verificação do 
humor, que deve ser feito em todas as sessões. Funciona como um mo-
nitor para avaliar o estado de humor do paciente ao longo da semana. 
Algumas vezes, pode ser utilizado para a verificação do humor alguns 
instrumentos, como as escalas de Beck, por exemplo. Pode-se utilizar 
também um termômetro com escala de 0 a 100 para perguntar como 
está seu estado emocional.

Ao longo do processo terapêutico, o psicólogo ensina, aos pou-
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cos, o funcionamento do modelo cognitivo, como funcionam nossos 
pensamentos e comportamentos. Explicar o modelo ajuda o paciente 
se conscientizar de seus comportamentos e que eles podem ser aceitos 
ou modificados. Não é necessário expor o modelo em todas as sessões. 
Em seguida, o terapeuta aborda os itens complementares da agenda, 
aprofundando os assuntos mencionados, explorando e associando ao 
problema do paciente.  

O terapeuta deve partilhar, em todas as sessões, a responsabili-
dade da terapia com o paciente, por isso um dos caminhos é oferecer 
algumas tarefas para serem realizadas em casa. As opções de tarefa de 
casa podem ser diversificadas, como monitoramento de pensamentos, 
realizar lista de atividades, fazer um diário de atividades dentre outros. 
A função das tarefas de casa são para orienta-lo e fornecer um processo 
de aprendizagem para que o paciente tenha atenção aos pensamentos 
automáticos, na próxima sessão as tarefas serão avaliadas.

É importante solicitar ao paciente no final da sessão, uma opi-
nião sobre a sessão, isso serve de referência para o terapeuta verificar os 
pontos positivos e os que precisam ser reestruturados para as próximas 
sessões.

A partir da segunda sessão, o que mudará será a avaliação da ta-
refa de casa, os demais itens se mantêm. Técnicas, também serão traba-
lhadas. Existem na literatura uma gama de técnicas comportamentais e 
cognitivas que são apropriadas para casa contexto. 

No mais, o que vai caracterizar um bom processo terapêutico, 
parte da própria postura do psicólogo. Consideração com o problema 
do paciente, empatia, respeito ao silencia e às emoções, controle emo-
cional, saber elaborar, sintetizar, compreensão, ajuda no fortalecimento 
do vínculo e são qualificações que o psicólogo que atende em clínica 
necessita. 

O papel do terapeuta cognitivo comportamental é encorajar o 
reconhecimento e a identificação de pensamentos patológicos em dois 
níveis de processamento de informações relativamente. Ensinam os pa-
cientes a utilizar as técnicas cognitivas e comportamentais durante as 
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sessões estruturadas ou semiestruturadas. É importante que o terapeuta 
se comporte de forma a minimizar o sofrimento do cliente/paciente, 
para isso é necessário que se apresente como uma audiência não-puni-
tiva e como um agente reforçador, trazendo um aumento da tolerância 
para a exposição a emoções aversivas e maximizando as chances de o 
paciente aceitar interpretações, seguir instruções e atentar para quais-
quer intervenções que o terapeuta possa fazer.
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CAPÍTULO 14

O PSICÓLOGO NA ESCOLA: PERSPECTIVAS E 
DESAFIOS

Lady Daiane Martins Ribeiro

Introdução

A proposta desse texto é apresentar apontamentos teóricos e meto-
dológicos a respeito da atuação do psicólogo na escola. A estru-

tura do trabalho se divide em três partes: primeiramente uma revisão 
histórica da inserção da psicologia na educação em seguida, algumas 
atividades que podem ser realizadas pelos psicólogos na escola e por 
fim, a importância do aluno em psicologia em vivenciar experiências no 
âmbito educacional na categoria de estágio supervisionado. 

A História da Psicologia Escolar

A história da Psicologia Escolar vincula-se com ao surgimento 
da Psicologia Educacional, e ambas são identificadas desde os tempos 
coloniais, quando surge uma preocupação com o educar e os processos 
relacionados à educação. Entretanto, essas duas áreas do conhecimento, 
possuem as suas particularidades, ou seja, a psicologia educacional tem 
como finalidade produzir saberes sobre os fenômenos psicológicos no 
processo educativo, preocupando-se com o desenvolvimento da pesqui-
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sa e a expansão do conhecimento.  Segundo Antunes (2008, p. 470) “a 
Psicologia Educacional pode ser considerada uma sub-àrea do conhe-
cimento, o que tem como vocação a produção de saberes relativos ao 
fenômeno psicológico constituinte do processo educativo”.

A relação entre desenvolvimento e aprendizado, foram discutidas 
por outras áreas do conhecimento como a pedagogia. No fim do século 
XIX, surgi uma nova demanda para a educação através da expansão, da 
industrialização e do pensamento liberal, com a ideia de modernidade 
e de luta contra o modelo vigente, assim se fez necessário remodelar o 
caráter do ensino agora voltado para formar trabalhadores. Com este 
novo contexto foi necessário a investigação das ideias psicológicas e da 
produção de novos conhecimentos. A partir de então a psicologia co-
meçou a ganhar autonomia, sendo reconhecida e se desvinculando de 
sua dependência em outras áreas do conhecimento. 

Já a Psicologia Escolar, refere-se ao campo de atuação do pro-
fissional psicólogo na escola. O psicólogo realiza intervenções no am-
biente escolar, com os membros da escola, sendo alunos, professores, 
coordenadores, diretores, equipe administrativa, familiares. Dessa for-
ma, a Psicologia Escolar foca no fenômeno psicológico e busca alicerce 
na Psicologia Educacional, nos conhecimentos por elas produzidos, en-
volvendo-se com os fazeres práticos da escola. 

Historicamente, a Psicologia Escolar esteve ligada a psicometria e 
à aplicação de testes, com o predomínio de um modelo clínico de atua-
ção do psicólogo na escola. Nesse sentido, a causa dos problemas prin-
cipalmente de aprendizagem, estava centrada no aluno, enquanto que 
fatores externos, sociais, institucionais e pedagógicos eram ignorados. 
Assim, não devemos como psicólogos colocar no aluno toda a culpa do 
fracasso escolar, e rotulá-lo com aluno-problema. É importante que toda 
equipe escolar tenha como entendimento de que todo aluno está em de-
senvolvimento e tem condição de aprender, sendo necessário apropriar 
atividades e metodológicas que auxiliam no ensino-aprendizagem. 

Mudanças da Psicologia com uma visão de prevenção e promo-
ção de saúde mental, a psicologia propiciou uma transformação na prá-
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tica do psicólogo escolar que passou a olhar criticamente a instituição 
escola e sua dinâmica de relações internas: professor-educando, edu-
cando-educando, professor-professor. Desse modo, a visão higienista, 
classificatória passa ser entendida a partir das diferentes interações que 
acontecem no âmbito educacional. 

Assim, o trabalho do psicólogo escolar, tem como foco as relações 
interpessoais dentro da escola, sendo estruturado a partir da análise e 
compreensão da realidade visando a reflexão e conscientização de fun-
ções, papéis e responsabilidades dos indivíduos em relação. Nesse con-
texto, o Psicólogo Escolar vem atuar, na promoção da aprendizagem e 
do desenvolvimento, intervindo a parir de sugestões que modifiquem as 
ações e mobilizem os sujeitos envolvidos no processo de educar. 

A finalidade da atuação do psicólogo na Educação deve-se pau-
tar no compromisso por uma escola democrática, de qualidade, que ga-
ranta os direitos de cidadania a crianças, adolescentes e profissionais 
que nela atuam. Esse compromisso é político e envolve a “construção de 
uma escola participativa, que possa se apropriar dos conflitos nela exis-
tentes e romper com a produção do fracasso escolar”. (SOUZA, 2010, 
p. 144). Nessa perspectiva, o psicólogo escolar deve atuar na formação 
permanente de educadores na continência às suas angustias profissio-
nais, nas relações pautadas pelo preconceito, na denúncia dos aspectos 
classificatórios, seletivos e excludentes da escolarização em, finalmente 
na conscientização, na promoção integral do ser humano. 

Propostas de Intervenção no Ambiente Escolar

A inserção do psicólogo busca promover a reflexão e a conscien-
tização de papéis, funções e responsabilidades dos indivíduos em suas 
práticas pedagógicas, propondo formas de intervenção na perspectiva 
de um novo olhar dessas práticas, com objetivo de otimizar as relações 
a fim de suscitar uma promoção da educação e da qualidade de vida. 
Desse modo, é preciso intervir na realidade escolar, de forma preven-
tiva, buscando a superação dos obstáculos à construção de conheci-
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mento, com o foco na atuação na análise institucional por meio das 
relações interpessoais. Para isso, é preciso identificar as concepções e 
contribuições conceituais das teorias psicológicas do desenvolvimento 
e da aprendizagem e suas aplicações em atividades educacionais, pos-
sibilitando uma articulação teórico-prática no processo de ensino e de 
aprendizagem.

Outra questão importante para composição das ações a serem 
realizadas na escola, analisar a influência das interações sociais como 
elemento constitutivo dos processos de desenvolvimento e de ensino e 
de aprendizagem, como orientação para o planejamento de estratégia de 
intervenção psicológica. 

De maneira operacional é preciso que o psicólogo participe das 
elaborações das atividades desenvolvidas na escola, como por exemplo, 
na construção de planos e políticas referentes ao Sistema educacional, 
visando promover a qualidade, a valorização e a democratização do 
ensino. Realizar reuniões (estipular um período, quinzenal, mensal) 
de coordenação, com os professores a fim de acompanhar, assessorar e 
avaliar o trabalho desenvolvido na escola. Sistematizar o conhecimento 
produzido na escola em produções de conhecimento psicológico por 
meio de divulgação de periódicos, congressos, cursos e demais eventos 
e outras fontes bibliográficas. 

A atuação do psicólogo escolar abrange todos os atores envolvi-
dos com a escola: a instituição, professores, alunos, pais e comunidade 
escolar, vejamos algumas ações que podem ser desenvolvidas no am-
biente escolar:

Psicólogo escolar e o trabalho institucional

•	 Mapear	e	analisar	a	instituição	escolar,	investigando	e	eviden-
ciando as contradições entre as práticas educativas e os dis-
cursos dos sujeitos e contribuir para reformulações institucio-
nais;

•	 Participar	da	análise	do	projeto	político	pedagógico	da	esco-
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la, tendo como diretriz a promoção do desenvolvimento e da 
aprendizagem do aluno;

•	 Atuar	 em	parceria	 com	 a	 coordenação,	 equipe	 de	 direção	 e	
demais membros da comunidade escolar;

•	 Planejar,	implementar	e	executar	o	serviço	de	Psicologia	Esco-
lar do estabelecimento de ensino com uma visão interdiscipli-
nar e priorizando as ações preventivas;

•	 Analisar	o	processo	de	gestão	escolar,	visando	o	trabalho	cole-
tivo e as relações entre instituição e comunidade;

•	 Colaborar	com	a	comunidade	escolar	para	a	realização	de	ati-
vidades que visem identificar e contribuir para a resolução de 
problemas psicossociais que possam bloquear na escola, o de-
senvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o exer-
cício da cidadania;

Psicólogo escolar e o trabalho com os professores

•	 Criar	espaço	de	interlocução	entre	os	professores	a	fim	de	fa-
vorecer a conscientização das funções, papéis e responsabili-
dades dos indivíduos em relação as concepções e orientações 
pedagógicas;

•	 Assessorar	e	intervir	nas	relações	interpessoais,	entre	os	pro-
fessores, professores e direção, professores e alunos, professo-
res e família;

•	 Atuar	preventivamente,	participando	nos	espaços	já	constituí-
dos institucionalmente, assessorando as coordenações peda-
gógicas, cursos de capacitação e demais projetos;

Psicólogo escolar e o trabalho com os alunos

•	 Observar	a	dinâmica	da	sala	de	aula	e	os	aspectos	 intersub-
jetivos constitutivos da relação professor-aluno para analisar, 
intervir e favorecer um melhor aproveitamento das mesmas, 
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além de promover a relação interpessoal entre alunos e dos 
alunos com a equipe escolar;

•	 Assessorar	o	professor	na	construção	de	alternativas	teórico-
metodológicas;

•	 Pesquisar	as	dificuldades	dos	alunos	e	encaminhar	ao	serviço	
de atendimento psicopedagógico ou profissionais especializa-
dos, quando necessário;

•	 Colaborar	com	o	professor	a	produção	do	aluno	com	dificul-
dade de aprendizagem, evidenciando outras concepções de 
aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento de 
competências e habilidades;

Psicólogo escolar e o trabalho com os pais e comunidade escolar

•	 Motivar	a	participação	ativa	dos	pais	nas	atividades	da	escola;
•	 Realizar	aconselhamento	dos	pais,	quando	necessário;
•	 Desenvolver	programas	especiais	para	os	pais	com	o	objetivo	

de promover condições de aprendizagem e desenvolvimento 
dos alunos, acompanhamento de tarefas de casas, entre outras 
atividades;

Cada ação, atividade desenvolvida na escola, seja com professo-
res, alunos, pais, comunidade escolar, é necessário avaliar em todos os 
níveis a atuação, com estratégias específicas de avaliação e de acompa-
nhamento de atividades, através do uso dos instrumentos como ques-
tionário, entrevistas, roda de conversa. Avaliação deve ser entendida 
como um processo que os resultados são como suporte de ajustes e re-
manejamentos das ações a serem aplicadas na escola. 

Considerações Finais

Atuação do psicólogo na escola, refere-se principalmente no de-
senvolvimento de atividades que proporcione transformações no coti-
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diano da escola, visando colaborar com a superação das dificuldades 
encontradas no processo de ensino e de aprendizagem.

Desse modo, o trabalho do psicólogo escolar, tem como foco as 
relações interpessoais dentro da escola, sendo estruturado a partir da 
análise e compreensão desta realidade visando a reflexão e conscientiza-
ção de funções, papéis e responsabilidades dos indivíduos em interação. 

No curso de Psicologia do Cesuc dentre as ênfases de vivência 
do Estágio Básico Supervisionado, a Psicologia Escolar é um campo ao 
qual o aluno pode optar por realizar seu estágio em uma Instituição 
Escolar, desenvolvendo atividades de análise institucional, colhendo da-
dos do cotidiano da escola por meio de observação, entrevistas, roda de 
conversa.  Em seguida, a elaboração, planejamento e execução de ações 
interventivas que podem focar em um ou vários seguimentos da escola: 
direção, administrativo, professores, alunos, pais.  Por fim, avaliação do 
trabalho realizado mediante oficinas que colaborem para obtenção de 
dados mediatos de transformação da realidade ou indicadores que sina-
lizam o processo de modificação se desenvolvendo. 

A proposta da disciplina de Estágio Básico Supervisionado tem 
como objetivo atuação do profissional na prática terapêutica individual 
e grupal de demandas específicas: planejamento e ações de educação 
para a saúde e interdisciplinaridade. De acordo com o Manual de proce-
dimento do Estágio do curso de Psicologia do Cesuc, art. 10º: O acadê-
mico deverá, ao longo das atividades de prática sob a forma de Estágio 
Supervisionado em Psicologia, obter requisitos essenciais ao desempe-
nho da profissão de Psicólogo de produção, tais como:

I. Criatividade: capacidade de administrar situações novas, atra-
vés da utilização dos conhecimentos adquiridos em suas ativi-
dades teórico-práticas na graduação;

II. Postura profissional: capacidade de discernir situações refe-
rentes à realidade;

III. Planejamento: capacidade de desenvolver atividades adminis-
trativas, organizacionais e operacionais;
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IV. Relacionamento e comunicação inter-pessoal;
V. Desenvolvimento do espírito científico e do pensamento refle-

xivo

O período o estágio é importante que o aluno experimente os co-
nhecimentos estudados ao longo de uma série de disciplinas e tenham 
a oportunidade de aplica-los nos diferentes contextos.  No estágio em 
Psicologia Escolar o aluno tem condições teórico-metodológico de ma-
pear as condições de existência percebidas na escola, propondo ações 
que suprem as necessidades da escola, numa intervenção prática e re-
flexiva respeitando o processo de transformação de todos os envolvidos 
no ambiente escolar.
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CAPÍTULO 15

PSICOLOGIA JURÍDICA: CONSTRUINDO 
UMA TRAJETÓRIA ENQUANTO CAMPO DE 

ESTÁGIO

Renata Limongi França Coelho Silva
Ludimila Vangelista Carneiro

O presente texto tem como principal objetivo estabelecer diálogo 
entre o Direito e a Psicologia destacando aspectos históricos re-

levantes da Psicologia Jurídica no Brasil, bem como as possiblidades de 
atuação do psicólogo, abordando características do Estágio Supervisio-
nado em Psicologia Jurídica na Faculdade Cesuc.

Introdução

O Direito foi criado pelos homens visando resolver problemas e 
melhorar o convívio entre as pessoas, tendo seu surgimento vinculado 
ao Estado. Nessa perspectiva observa-se que questões voltadas a súditos 
e soberanos foram substituídas por Estado e cidadão. Então no século 
XVI, Thomas Hobbes propôs uma discussão na qual a lei deveria colo-
car fim a guerra de todos contra todos.

Outros teóricos também contribuíram com propostas envolven-
do o Estado e aspectos referentes a sua concepção como John Locke no 
século XVII, que destacou que o Estado seria capaz de viabilizar o pleno 
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exercício do direito de liberdade e de propriedade, porém apenas para 
homens que possuíam propriedade privada (SANCHES, 2009).

Observa-se a partir desses fatos históricos que o Direito passa a 
ter um papel importante na sociedade, voltado para solução de conflitos 
e pacificação social a partir de perspectivas filosóficas como: perspecti-
vas cosmológica, ressalta a importância da natureza e cosmos; perspec-
tivas teocêntrica, harmoniza teologia e filosofia; perspectiva antropo-
cêntrica, entende o homem como único animal racional e perspectiva 
biocêntrica, com foco na vida e suas formas de manifestação.

Compreender as perspectivas filosóficas envolve entender o ser 
humano em sua totalidade propiciando estabelecer a interface entre o 
Direito e a Psicologia, sendo que o Direito tem como função pacificar 
a sociedade, se ocupando de leis formalmente aprovadas e a Psicolo-
gia foca o indivíduo e suas relações intra- psíquicas e inter-relacionais 
(SANCHES, 2009).

Com a regulamentação da Psicologia como profissão em 1962, 
pela Lei nº 4.119, fica ainda mais clara a ligação entre o Direito e a Psi-
cologia, já que operadores do Direito entendem que não possuem co-
nhecimentos autônomos e independentes e que outros saberes podem 
contribuir em seus processos decisórios (TRINDADE, 2010).

Apesar da regulamentação da profissão de psicólogo ter ocorrido 
na década de 60, e esse fato ter possibilitado maior visibilidade, histori-
camente existem práticas anteriores a essa data que merecem ser abor-
dadas em função da sua relevância enquanto campo de atuação.

Os primeiros trabalhos de Psicologia Jurídica no Brasil foram ob-
servados na cidade do Rio de Janeiro. Em 1937, Radecke foi o respon-
sável pela criação do laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas 
de Engenho de Dentro, que posteriormente foi incorporado pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (ROVINSKY et. al. 2009).

Em 1941, o professor Eliezer Schneider, advogado com interesse 
na área de Medicina Legal e Psicologia e com estudos sobre a personali-
dade do criminoso e o papel da punição passou a compor o Instituto de 
Psicologia, que priorizava a aplicação de testes, porém foi além de uma 
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visão psicométrica para a explicação de um crime, se preocupou em 
explicar a personalidade do indivíduo de acordo com os fatores sociais, 
culturais e econômicos, aderindo a uma visão ampla do indivíduo. 

A partir de 1980 Eliezer desenvolveu suas atividades no Manicô-
mio Judiciário como docente e inseriu então a Psicologia jurídica como 
uma área composta no currículo acadêmico dos alunos, isso logo após o 
reconhecimento da profissão de psicologia. 

Em 1955, foi traduzido e editado no Brasil o Manual de Psico-
logia Jurídica, sendo considerado um material muito importante para 
a área, dos autores Myra e Lopez (2005), com informações acerca das 
origem e possibilidades da Psicologia junto ao Direito.

No decorrer dos acontecimentos a Psicologia Jurídica começou 
a repercutir em todo o país passando a se desenvolver em São Paulo 
como um setor de Terapêutica Criminal onde eram realizadas pericias, 
em processos penais, porém em 1970 o psicólogo passou a fazer parte de 
equipes das pericias criminológicas (ROVINSKY et. al. 2009).

No Rio Grande do Sul o processo de repercussão da Psicologia 
jurídica ocorreu junto ao manicômio Judiciário onde em 1966 passou a 
ser considerado como um estágio curricular de psicopatologia, também 
sendo desenvolvido na área penal, tendo como prioridade as avaliações 
dos presos que eram então solicitadas a eles.

Na cidade do Paraná a história da Psicologia Jurídica se vincula 
ao pró-egresso, ou seja, refere-se aos indivíduos que possuem alguma 
vinculação com as Varas de Execuções penais, mas que cumprem a sen-
tença em regime aberto, ligado, porém a pessoas do direito, também 
chamado de projeto Themis, contando com o apoio de faculdades do 
curso de Psicologia (Rovinsky et. al. 2009).

Em Santa Catarina em 1970 o trabalho do Psicólogo jurídico 
passou a ser vinculado a menores infratores que participavam de uma 
determinada instituição e realizava trabalho com presos adultos, reali-
zando trabalhos voltados a área psicométrica. 

O trabalho do psicólogo aliado à justiça foi composto de maneiras 
informais, sendo através de estágios, trabalhos voluntários e a inserção no 
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trabalho com menores e famílias carentes. Em 1985 foi aprovado o primeiro 
concurso que admitia psicólogos no trabalho realizado nesses âmbitos.

Em cada estado o trabalho foi realizado de uma maneira, sendo 
que em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul observou-se práticas 
com as crianças ligadas ao antigo Juizado de Menores, exercendo fun-
ções na área pericial (ROVINSKY et. al. 2009).

A partir do estudo realizado foi possível notar que o trabalho do 
psicólogo jurídico começou antes mesmo da Psicologia ser reconhecida 
como profissão, e a partir do momento que esta foi legitimada, o trabalho 
passou a ser desenvolvido por estagiários, estrangeiros que se dedicaram 
a área criminalística e pericial, evidenciando a conduta humana frente a 
um delito cometido, bem como os meios que o psicólogo utilizaria para 
chegar a um determinado fim cientifico, o que poderia contemplar testes 
psicológicos para o desenvolvimento de um psicodiagnóstico. 

Dessa forma destaca-se a Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de Execu-
ção Penal) e a Lei 7.209/84 (a nova parte do Código Penal Brasileiro), 
que reconhece a atuação do psicólogo na sociedade brasileira através de 
exames criminológicos, de personalidade, parecer técnicos entre outros 
(ROVINSKY et. al. 2009).

Com a regulamentação da lei, percebe-se o início da atuação do 
psicólogo na área da Infância e Juventude tendo como fundamento a 
criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garantindo ao 
profissional a possibilidade de acompanhamento, psicoeducação e  tra-
balho pericial. 

Conforme pontuado por Rovinsky (2009), a Psicologia Jurídica 
se organizou de diferentes formas, levando em consideração culturas, 
economias e aspectos que interferem na vida do indivíduo, evidencian-
do a interdisciplinaridade entre Psicologia e Direito. 

Ao avaliar a Psicologia Jurídica nota-se que são várias as áreas de 
atuação podendo contemplar: policial, criminalística, entrevista e inter-
rogatório, testemunho, tráfico de pessoas, juízes, jurados, penitenciária, 
violência contra a mulher.
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Áreas de atuação da Psicologia Jurídica:

Psicologia Policial

A psicologia policial em um primeiro momento vivenciou algu-
mas barreiras, que após enfrentadas possibilitou a atuação do psicólogo 
como negociador de conflitos, controlador de estresse, assessor nas de-
cisões, monitoramento de desenvolvimentos das organizações policiais, 
identificação das variáveis que possam vir a influenciar o comporta-
mento dos policiais, dentre outros (PRICE, 1995).

Jesus (2010) enfatiza ainda que o psicólogo policial deve agir de 
forma sigilosa aos trabalhos realizados neste meio organizacional, se-
guindo rigorosamente as questões estabelecidas pelo código de ética e 
promovendo bem-estar e qualidade de vida a toda e qualquer pessoa 
que se favorecer do seu serviço;

Psicologia Criminalística

A atuação criminal tem sido algo de pouco desejo da sociedade 
sendo assim torna-se imprescindível descobrir quais os motivos que le-
vou determinado individuo cometer um crime (Jesus, 2010).

A partir do adiantamento da ciência, desenvolveram-se meios e 
técnicas para atuar na prevenção de criminosos com relação aos delitos 
cometidos, assim surge a psicologia criminalística, que se preocupa com 
o material do crime, o local em que esse crime aconteceu e quem estava 
envolvido no crime, contemplando aspectos psicológicos que podem 
ser evidenciados neste individuo, envolvendo análise correlacionada ao 
do serial killers (JESUS, 2010).

Antes denominada como análise comportamental, ou como perfil 
criminal a psicologia criminalística surge como uma ferramenta de com-
bate ao crime, que auxilia no processo de convencimento judicial, anali-
sando um indivíduo por seus vários fatores: comportamentais (conduta 
antissocial), emocionais e avaliando também seus processos cognitivos. 
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A área criminalística integra-se com o conjunto de testemunhos 
e circunstâncias, que influenciam na avaliação do juiz ou dos jurados, 
agindo como um conjunto e não como um sistema único que prevale-
cerá na acusação ou liberação de um determinado indivíduo (ENRZIN-
ÇLIOGLU, 2000). 

Psicologia da entrevista e Interrogatório

A entrevista e o interrogatório são importantes, pois é através de 
ambos que se pode chegar à eliminação ou indicação de um suspei-
to, podendo levar até mesmo a condenação de um indivíduo (JESUS, 
2010).

Dessa forma, a entrevista é considerada uma técnica que permite 
colher o maior número de informações possíveis, sobre determinada 
causa ou evento. Já o interrogatório é como um manual a ser seguido, 
com parâmetro para condução das perguntas, o que evita distorção 
ou falsas confissões por parte do indivíduo analisado (GUDJONS-
SON,1998). 

Tanto as entrevistas quanto o interrogatório pode ser influencia-
do por variáveis, sendo assim é necessário que todas as pessoas que es-
tejam envolvidas nesta etapa evitem o máximo de interferência possível, 
evitando assim o fracasso (JESUS, 2010). 

Psicologia do Testemunho

Conforme aborda Rovinsky (2009) esta é uma área de menor 
atuação no Brasil, mais ainda assim considerada importante na recons-
tituição de crimes, onde os peritos e examinadores fazem uma reconsti-
tuição da memória da testemunha, utilizando-se de técnicas para aces-
sar a memória do indivíduo. 

A psicologia do testemunho é importante para elaboração de lau-
dos periciais (Jesus, 2010), uma vez que vários fatores podem interferir 
no processo da análise da reconstituição da memória da testemunha 
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sobre o incidente. Outro fator que costuma interferir no testemunho é 
a ansiedade, sendo importante que o perito utilize técnicas diminuir o 
impacto dessas variáveis no decorrer do processo (PRIETO et. al., 1990).

Psicologia aplicada á investigação e ás vítimas do Tráfico de Pessoas

O tráfico de pessoas se constitui em uma atividade com lucro ele-
vado e com pouco risco operacional, pois há uma baixa quantidade de 
provas quando se analisa tais condições (JESUS, 2010).

Frequentemente o atendimento prestado a vítima inicialmente é 
realizado por um policial ou por um operador do direito o que deve 
envolver cuidado, pois as mesmas passaram por momentos que impac-
taram em aspectos psicológicos, podendo causar até mesmo transtorno 
do estresse pós-traumático (JESUS, 2010).

A partir do momento em que é identificado algum impacto re-
lacionado a questões psicológicas, considera-se importância o papel do 
psicólogo, pois o mesmo agirá de forma sensata, e utilizará de técnicas 
para conduzir a entrevista inicial, o que possibilitará que essa vítima fale 
mais sobre o que enfrentou, mas, além disso, priorizando a saúde clínica 
(JESUS, 2010). 

Psicologia dos Juízes

Baseia-se em uma área da psicologia jurídica que visa delimitar 
quais aspectos psicológicos, cognitivos e sociais interferem na decisão 
processual do Juiz, quais características levou o mesmo a tomar deter-
minada decisão, e se o mesmo foi contaminado ou não por alguma dis-
torção emocional (JESUS, 2010). 

Psicologia dos Jurados

A psicologia dos Jurados busca evidenciar como a psicologia dos 
juízes influenciam os jurados no processo de tomada de decisão, bem 
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como os mecanismos envolvidos nesta decisão, buscando ao máximo 
evitar qualquer tipo de interferência no resultado do julgamento desses 
jurados (JESUS, 2010). 

Psicologia Penitenciária

O psicólogo penitenciário atuará como um interventor, que pos-
sibilitará junto ao meio penitenciário mudanças eficazes para solução 
de problemas. Atuará ainda no conjunto organizacional, promovendo 
maior qualidade no trabalho dos agentes penitenciários, agindo na pre-
paração dos encarcerados para reinserção dos mesmos a sociedade, e 
criando um clima organizacional de segurança, educação e motivação 
tanto dos presos como dos agentes penitenciários. (JESUS, 2010). 

Considerações Gerais

Com base nos estudos realizados, observa-se que a atuação em 
Psicologia Jurídica é ampla e tende a crescer uma vez que mais pro-
fissionais estão se inserindo nesse contexto e consequentemente mais 
pesquisas e possiblidades vão surgindo.

Refletindo a área jurídica e suas interfaces a Faculdade CESUC, 
oferece através do curso de Psicologia o Estágio Básico Supervisionado e 
o Estágio Específico Supervisionado I e II, na qual o aluno poderá atuar 
em atividades específicas da psicologia jurídica em parcerias com a De-
legacia da Mulher, Ministério Público, Conselho Tutelar, vivenciando 
na prática aspectos discutidos em sala de aula sobre os principais teó-
ricos e propondo projetos de intervenção que beneficiem a população.
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CAPÍTULO 16

O DESAFIO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR: 
ASPECTOS SOBRE A DOR, O SOFRIMENTO E A 

MORTE

João Manoel Borges de Oliveira
Fernanda Leão Mesquita

Dentre as múltiplas subjetividades humanas, o sofrimento permeia 
a história de vida de qualquer sujeito em variadas intensidades, 

ocasiões, razões e contextos. Porém, existem espaços onde a dor e o so-
frimento se fazem presentes de maneira latente, um deles são as insti-
tuições hospitalares. Nelas percebemos a complexidade dos eventos que 
ali ocorrem e o envolvimento de um grande número de especialidades.   

A trajetória existencial do ser humano pode ser contemplada em 
um cenário hospitalar. Desde um nascimento, dando início a vida, des-
pertando emoções de júbilo e regozijo, passando pela juventude, meia-i-
dade e velhice buscando a continuidade e conservação, até os sentimen-
tos assoladores de perda, impotência e fragilidade ante a morte. Nesse 
sentido, Pessini (2002) reitera que a presença de indivíduos em um hos-
pital significa uma necessidade de preservação da própria vida, ou seja, 
da manutenção e proteção de seus aspectos vitais.

Torna-se, portanto, um recinto muitas vezes, desagradável e que 
promove desequilíbrio tanto ao paciente, quanto àqueles que o cercam. 
O adoecer especificamente acarreta de acordo com Lange (2008) uma 
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ruptura difícil de suportar, ocasionando sensações desagradáveis. São 
nos hospitais onde questões acerca da aflição, padecimento e morte, 
talvez antes nunca enfrentadas, vem à tona. Ainda nesta perspectiva, 
conforme ressalta Pessini (2002, p.54) são situações críticas “marcadas 
por dor e sofrimento intoleráveis e sem perspectiva, provocados por de-
terminada doença séria de características mortais”.

A possibilidade de morte é outro quesito identificado em ambien-
tes hospitalares e sempre cercado pela dificuldade de manejo. Kübler
-Ross (2008, p.09) aponta que a morte constitui-se por “um aconteci-
mento medonho, pavoroso, um medo universal, mesmo sabendo que 
podemos dominá-lo em vários níveis”. Para a autora, no inconsciente a 
morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos, e chega a ser in-
concebível que imaginemos inconscientemente um real fim para a vida.  

Tais enfrentamentos, temas e conteúdos recaem sobre a posição 
do psicólogo em dadas circunstancias. Todos eles ultrapassam dimen-
sões biológicas, expandindo-se às esferas sociais, psicológicas e espiri-
tuais tornando-se campo de atuação para o profissional de psicologia. 
Destarte, Carpigiani (2008) afirma que o psicólogo tratará das repre-
sentações que o sujeito tem de doença em geral e da sua doença em 
específico, e lidará com a simbologia social, cultural e individual relativa 
à enfermidade daquela pessoa.    

Por conseguinte, o presente artigo busca discorrer sobre a atua-
ção do psicólogo hospitalar em meio ao sofrimento dos pacientes, bus-
cando uma compreensão dos aspectos intrínsecos e influenciadores no 
processo de adoecer. Aborda também dimensões humanizadoras no 
tratamento objetivando atenuar a angústia por meio da compreensão 
das carências manifestadas por enfermos em fase terminal. A partir des-
sas reflexões o aluno do curso de Psicologia do CESUC, que passará 
pela experiência do estágio em Psicologia Hospitalar poderá embasar 
sua prática. 

É de suma relevância abordar o sofrimento e a dor como ele-
mentos participantes do processo de adoecimento e morte, visto que, 
os aspectos abstratos manifestam-se de modo particular em cada um. 
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Pessini (2002) aponta que o cuidado da dor e do sofrimento é a chave 
para o resgate da dignidade do ser humano, sendo assim, é importante 
destacar que dor e sofrimento, apesar de muitas vezes serem paralelas, 
não possuem o mesmo sinônimo. 

Daniel Callahan apud Pessini (2002, p. 60) definiu sofrimento 
como sendo “a experiência de impotência com o prospecto de dor não 
aliviada, situação de doença que leva a interpretar a vida vazia de senti-
do”. Sobre esses conceitos, Pessini (2002) apresenta:

“A dor pode ser definida como uma perturbação, sensação no 
corpo. [...] O sofrimento, por outro lado, é um conceito mais 
abrangente e complexo. Pode ser definido, no caso de doen-
ça, como um sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda 
de controle e ameaça à integridade do eu. Pode existir dor 
sem sofrimento e sofrimento sem dor”. (Pessini, 2002, p. 60)

O sofrimento obtém um significado abrangente, envolvendo 
todas as propriedades do indivíduo. No contexto hospitalar, tanto 
o doente quanto a família são imergidos em um ciclo de cuidados e 
procedimentos divergentes ao que mantém. A rotina e hábitos são 
alterados, as preferências desconsideradas e muitas vezes sem direi-
to a opinar. Kübler-Ross (2008) salienta que quase sempre é outra 
pessoa que decide sobre se, quando e onde um paciente deverá ser 
hospitalizado e que pouco a pouco o paciente começa a ser tratado 
como um objeto. 

A doença, especificamente aquela que traz consigo ameaça à vida, 
promove uma série de perdas com as quais paciente e família precisam 
lidar. Trata-se da ausência da autoimagem, do funcionamento físico, 
da autonomia e também de supressões concretas como um emprego 
e poder aquisitivo. Para Carvalho e Parsons (2012, p.27) tais impactos 
“podem trazer angústia, depressão e desesperança, interferindo objeti-
vamente na evolução da doença, na intensidade e frequência dos sinto-
mas que podem apresentar maior dificuldade de controle”. Lange (2008) 
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reitera que nesses momentos a experiência de perda permeia todas as 
relações e os elos que a pessoa tem até aquele momento. 

Algerami - Camon (2006) apresenta o conceito de despersona-
lização do paciente ao ser hospitalizado. Para o autor, o sujeito deixa 
de ter significado próprio, sua identidade enquanto indivíduo é rom-
pida passando a refletir apenas um número de leito ou uma doença. O 
contexto se agrava quando, além dos conflitos internos, procedimen-
tos externos podem ser considerados mais agressivos em detrimento 
a forma como são conduzidas dentro do âmbito hospitalar. O autor 
afirma que: 

[...] será visto como invasivo a enfermeira que vem para acor-
dá-la para aplicar injeção, ou a atendente que interrompe 
uma determinada atividade para servi-lhe as refeições. Tudo 
passa a ser invasivo. Tudo passa a ser algo abusivo diante de 
sua necessidade de aceitação desse processo. (Algerami-Ca-
mon, 2006, p.18)

Tais eventos exigem dos profissionais de saúde envolvidos, não so-
mente a competência e eficácia em seu trabalho pautadas em resultados, 
mas também uma sensibilização e empatia em considerar o outro como 
propriedade de si mesmo, carregando consigo sua história, sentimentos, 
valores e princípios pessoais. Consideremos, uma análise sobre os meios 
de enfrentamento utilizados por um paciente acometido por uma doença 
crônica, ao se deparar com notícias trágicas sobre sua saúde. 

Entender o que o sujeito sente e compreender o que ele está passan-
do ao tomar conhecimento da fase terminal de sua doença pode auxiliar 
o trabalho de uma equipe hospitalar. Kübler-Ross (2008) apresenta como 
mecanismos de defesa, ou em termos psiquiátricos, mecanismos de luta 
com que enfermos em fase terminal utilizam para enfrentar situações ex-
tremamente difíceis. A autora os denomina de “estágios” do morrer. 

O primeiro estágio denominado de negação, caracteriza-se pela 
não aceitação e questionamento quanto a veracidade da notícia apresen-
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tada. Kübler-Ross (2008) indica que a negação é usada por quase todos 
os pacientes, ou nos primeiros estágios da doença ou logo após a cons-
tatação, e, por vezes, numa fase posterior. Neto (2012) aponta a negação 
como forma de “retenção” de danos. 

Para o autor, este mecanismo é entendido por uma alternativa de 
proteger o Eu, sendo o Eu o valor que se tem de si mesmo. Evidencia 
também que “os pacientes tendem a negar o fato de um mal que não 
possui nenhuma perspectiva de tratamento e cura, fugindo do fato de 
que somos todos terminais, e não temos como saber quando a morte 
chegará para nós” (NETO, 2012). Em outras palavras, a negação funcio-
na como uma defesa de uma realidade aparente e ameaçadora à sanida-
de psíquica da pessoa.

Quanto ao manejo dos pacientes nesse estágio, Kübler-Ross 
(2008) sugere descobrir as necessidades deles, certificando de suas for-
ças e fraquezas, buscando comunicações abertas ou sutis avaliando se 
o paciente quer encarar a realidade no dado momento. É essencial res-
peitar o momento entendendo que a negação é uma maneira saudável e 
importante de encarar uma situação dolorosa. (NETO, 2012)

A raiva constitui-se pelo segundo estágio, caracterizado pela 
substituição da negação por sentimento como inveja, ressentimento e 
raiva. Para Simonetti (2016) a exposição a esses sentimentos possui uma 
vantagem e uma ameaça. A vantagem é que se diminui a angústia, favo-
recendo a elaboração psíquica, e a ameaça é que ela pode desencadear 
uma explosão de violência. Nesse caso, é importante que o profissional 
conheça o histórico de cada paciente, assim poderá propiciar interven-
ções que estimulem a exposição de sentimentos ou não. 

É nesse estágio que pacientes passam a observar tudo e todos 
ao seu redor, como projetos de vida, expectativas e planos futuros e se 
dão conta de sua real situação de finitude e adoecimento. Kübler-Ross 
(2008) aponta que a raiva nada, ou pouco tem a ver com as pessoas em 
quem é descarregada. É necessário por parte da equipe uma tolerância e 
compreensão em relação ao paciente para que não levem tais agressões 
para o lado pessoal.
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Simonetti (2016) aborda a posição do psicólogo diante do pacien-
te nesse estágio e salienta que “deve focalizar a verdade da pessoa e não 
apenas o errado da situação”. Discorre que a raiva não deve ser subjuga-
da ou dominada a força, mas sim ultrapassada, bem como: 

“O paciente nessa posição de revolta encontra-se, com muita 
frequência, envolvido em conflitos com a enfermagem, com 
a família ou com a equipe médica. Ao mediar essas situações 
o psicólogo deve escutar as queixas mais como uma testemu-
nha do que como um juiz”. (Simonetti, 2016, p. 121) 

Após negar e irar-se diante de sua situação, o paciente passa por 
um momento de negociação por intermédio de trocas, pactos e promes-
sas idealizadas. Kübler-Ross (2008) denomina de barganha o estágio no 
qual há uma tentativa de adiamento e afastamento da doença. O enfer-
mo volta-se para Deus, o sagrado ou ao que considera deter o poder, 
afim de trazer expectações carregadas de culpa recôndita, podendo in-
terpretar sua doença como um castigo pessoal.

Neto (2012) destaca a postura do psicólogo nesse estágio, focan-
do os temores irracionais e sentimentos de culpa e condenação. Aqui, o 
paciente tenta aliviá-los de maneira ilusória recorrendo a pactos. Por-
tanto, é necessário prosseguir o tratamento até que ele se sinta aliviado 
dos temores irracionais ou da sensação de punição gerado pela culpa 
em excesso.  

A depressão representa o quarto estágio do morrer, em que o pa-
ciente já debilitado pela sua doença, sem condições de negá-la frente 
a tantas ausências, não pode mais escondê-la. Kübler-Ross (2008) dis-
tingue dois tipos de depressão a serem observados, uma reativa e outra 
preparatória. A primeira caracteriza-se pelas perdas ocasionadas pela 
doença, a segunda por perdas futuras, como a da própria vida ao con-
templar a morte iminente. 

Nesse momento, há pouca necessidade de palavras. O pacien-
te deve expressar seu pesar de maneira livre e espontânea para aceitar 
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mais facilmente sua situação. O acompanhamento e companhia propor-
cionando um toque, afago ou apenas um sentar-se ao lado é suficiente 
(Simonetti, 2016). O psicólogo se tornará um suporte ao paciente, não 
o criticando pela depressão, mas proporcionando auxílio enquanto ele 
atravessa por esse momento. 

A aceitação é o último estágio, porém não representa contenta-
mento ou aprazimento, mas uma fuga de sentimentos e interiorização. 
Para Kübler-Ross (2008) é como se a dor tivesse se dissipado, e a luta 
finalizada. Os momentos íntimos de curtos encontros podem significar 
o não esquecimento do paciente e são reconfortantes. É quando a fa-
mília necessita de mais assistência por ver um ente querido exaurido e 
receptivo a própria morte.

Diante de tais desafios e tamanhos fenômenos provenientes de 
pacientes, família e equipe hospitalar, o psicólogo nesse contexto assu-
me a função de tornar-se um mediador promovendo diálogo e com-
preendendo ambas as partes. Por meio das palavras o profissional tra-
tará de aspectos psicológicos em torno do adoecimento bem como suas 
consequências em cada indivíduo. 

Simonetti (2016) frisa que ao proporcionar uma escuta, “o psicó-
logo ‘sustenta’ a angústia do paciente o tempo suficiente para que ele, o 
paciente, possa submetê-la ao trabalho de elaboração simbólica. “Desse 
modo, todos os aspectos psicológicos giram em torno da evolução da 
psicologia hospitalar, em específico a subjetividade diante da doença 
e suas representatividades para um indivíduo. É preciso valorizar tais 
concepções participando dessa travessia junto ao paciente portando-se 
como ouvinte e não como guia, humanizando os relacionamentos entre 
pacientes, familiares e médicos.

O psicólogo possui meios de dar voz ao paciente e seu sofrimen-
to, conseguindo entender todos os envolvidos, suas necessidades e te-
mores. Prestar assistência à vida, em todos os sentidos que essa afir-
mação possui, proporcionando maior sensibilização para a dimensão 
humana em sua integralidade, é um pressuposto elementar na prática 
da psicologia hospitalar.    
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ANEXOS

Anexo A - Ficha de Avaliação de Estágios Básicos e Específicos do 
Curso de Psicologia

(   ) Estágio Bá-
sico I

(   )Estágio 
Básico VI

(   ) Estágio Básico 
VII

(   ) Estágio Específico 
Supervisionado I

(   ) Estágio Bá-
sico II

(   ) Estágio 
Básico V

(   ) Estágio Básico 
Supervisionado I  

(   ) Estágio Específico 
Supervisionado II

(   ) Estágio Bási-
co III

(   ) Estágio 
Básico VI

(   ) Estágio Básico 
Supervisionado II

Dados de identificação:

Nome do Aluno: 
Número da matrícula: 
E-mail:
Telefone: (      )  Whatsapp: (   )   

Supervisor: 

Esta ficha é um documento utilizado pela comissão de estágios 
para aferir o rendimento do estagiário durante o efetivo cumprimento 
de suas atividades. Portanto, é de fundamental importância que o pro-
fissional que acompanhou tais atividades preencha de modo criterioso 
todos os itens solicitados. Suas informações são de grande valia e a co-
missão agradece antecipadamente sua colaboração.
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Anexo B - Critérios de Avaliação

Articu-
lação de 
conheci-
mentos

 Utiliza d ados , con-
ce i tos  e princípios  
atuais  e antecipadamen-
te adquiridos, relacio-
nando-os com a prática; 
conhecimento teórico 
em relação a conteúdo 
e qualidade do trabalho.

Mês Nun-
ca
0

Rara-
mente
1 2 3

Às 
vezes
4 5 6

Mui-
tas 

Vezes
7 8 9

Todas 
as 

vezes
10

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Interes-
ses

Participa ativamente e se 
envolve com o trabalho 
(sugere, propõe, critica), 
pesquisa e atua de forma 
independente, procura 
leituras complementares.

Mês Nun-
ca
0

Rara-
mente
1 2 3

Às 
vezes
4 5 6

Mui-
tas 

Vezes
7 8 9

Todas 
as 

vezes
10

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Postura 
profis-
sional

Posiciona-se profissional-
mente no relacionamento 
com a clientela, respei-
tando sempre os princí-
pios éticos do psicólogo; 
Manutenção do sigilo e 
postura ética.

Mês Nun-
ca
0

Rara-
mente
1 2 3

Às 
vezes
4 5 6

Mui-
tas 

Vezes
7 8 9

Todas 
as 

vezes
10

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Partici-
pação

Cumpre as atividades 
mínimas de estágio junto 
à clientela e instituições; 
cumpre as atividades 
também junto ao super-
visor; comparecimento 
e pontualidade nas su-
pervisões e atividades de 
estágio.

Mês Nun-
ca
0

Rara-
mente
1 2 3

Às 
vezes
4 5 6

Mui-
tas 

Vezes
7 8 9

Todas 
as 

vezes
10

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho
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Desem-
penho 
técnico

Cumprimento   e   quali-
dade   da   atuação   nas 
Atividades de estágio; 
Utilização adequada e 
responsabilidade com 
materiais, prontuários, 
relatórios e outros recur-
sos necessários à ativida-
de de estágio; Trabalha 
com método e organi-
zação na execução dos 
relatórios, pastas, sessões 
e nas atividades escritas 
específicas da área (lin-
guagem técnica e entrega 
do material); Lê o mate-
rial teórico  indicado, faz 
resenhas, fichamentos; 
Participação e contribui-
ção na sistematização dos 
conteúdos que orientam a 
supervisão.

Mês Nun-
ca
0

Rara-
mente
1 2 3

Às 
vezes
4 5 6

Mui-
tas 

Vezes
7 8 9

Todas 
as 

vezes
10

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Fevereiro: _______ Março: ________ Abril: _______ Maio: _______  
Junho ______

Média Final: __________
(Média Final = Soma das médias do semestre / pela quantidade de meses).

Pontos Fortes/potencialidades do Aluno:

Pontos a melhorar/ fragilidades do Aluno:

Observações:

___________________________         __________________________
    Assinatura do Estagiário              Assinatura do Supervisor 

Data: _____/______/______




