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Resumo 

O campo das psicoterapias se constituiu a partir de suas raízes históricas xamânicas, de processos de 

cientificização e institucionalização, conquistando validade, diversificação, ampliação e consolidação social, 

como prática clínica que pode ser exercida por diversos profissionais, inclusive psicólogos. No Brasil, essa 

atuação profissional, por vezes, é a representação social que se tem do psicólogo ou da psicologia. Todavia, 

tal campo se apresenta fragmentado e divergente em suas perspectivas, persistindo a necessidade de se 

aprofundar discussões relacionadas à problemáticas para além de suas fragmentações. Diante disso, o objetivo 

dessa pesquisa foi compreender e analisar, a partir dos próprios psicólogos psicoterapeutas, sua atividade de 

trabalho, abrindo espaço para reflexão e possibilidades de sua transformação. Adotou-se o método clínico de 

análise da atividade, circunscrito na psicologia do trabalho, utilizando uma sequência de entrevistas 

articuladas. Participaram da pesquisa três psicólogas psicoterapeutas, filiadas a abordagens teórico-

metodológicas distintas e possuindo tempos de experiência profissional diversificados. Os resultados 

apresentaram uma caracterização do ofício de psicoterapeuta. Constataram-se diversos aspectos em comum 

sobre o trabalho, apontando na direção da existência de um gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas 

autônomos para além da fragmentação em abordagens. Observou-se diversas problemáticas no campo 

profissional, tais como: velamento de temáticas no diálogo entre os pares; desempenho simultâneo, por vezes 

conflituoso, entre o papel de psicoterapeuta e administradora; impasses entre a perspectiva de ajudar e a 

remuneração, bem como sobre a presença de recursos tecnológicos de comunicação no processo 

psicoterapêutico. Com esse estudo foi possível contribuir para a compreensão da psicoterapia como atividade 

de trabalho e com subsídios que possam melhorar estratégias formativas, avaliativas e de fortalecimento do 

diálogo na categoria profissional de psicólogos. A partir do método realizado, também foi possível contribuir 

para a discussão sobre aspectos teórico-metodológicos e suas possibilidades no campo da psicologia do 

trabalho, notadamente na abordagem Clínica da Atividade. 
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psicologia do trabalho. 

 

 

Psychotherapy as a work activity in Brazil 

 

Abstract 

The field of psychotherapy was built from historical shamanic roots, through processes of scientification and 

institutionalization. These processes allowed it to achieve validity, diversification, expansion and social 

consolidation as a clinical practice that can be exercised by many professionals, psychologists included. In 

Brazil, this professional activity is sometimes seen as the main social representation of the psychologist, and 

even of psychology itself. However, the field is scattered in its perspectives, with a persisting need to deepen 

discussions related to problems that go beyond its fragmentation. Therefore, the objective of this research was 

to understand and analyze psychotherapy as a work activity, from the point of view of psychotherapists-

psychologists themselves, opening space for reflection and possibilities for activity transformation. We 

adopted the clinical method of activity analysis, using a sequence of articulated interviews. Three 

psychotherapists participated in the study, affiliated to different theoretical and methodological approaches 

and with diversified time of professional experience. Results presented a characterization of the 

psychotherapist’s professional activity. There were several common aspects about their work, pointing 

towards the existence of a professional gender of autonomous psychotherapists-psychologists, beyond the 

fragmentation in approaches. Several issues were observed, such as: concealing of certain themes in the 

dialogue between peers; simultaneous, sometimes conflicting performances between the roles of 
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psychotherapist and administrator; impasses between the perspective of helping and remuneration, as well as 

on the presence of technological resources of communication in the psychotherapeutic process. With this 

study it was possible to contribute to the understanding of psychotherapy as a work activity and with resources 

that can improve formative, evaluative and dialogue strengthening strategies in the professional category of 

psychologists. Based on the method, it was also possible to contribute to the discussion on theoretical and 

methodological aspects in the field of work psychology, especially in the Activity Clinic approach. 

 

Keywords: psychotherapy; psychotherapist; work analysis; clinical psychology; activity clinic; work 

psychology.
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1 Introdução  

 

Na concepção ocidental contemporânea, a psicoterapia é considerada uma prática clínica 

no campo da saúde direcionada ao tratamento de pessoas com demandas psicológicas de 

diversas ordens. Este estudo propõe justamente uma visada diferente sobre a psicoterapia. Sem 

negar sua conceituação como tratamento, cuidado ou intervenção, ele a reposiciona como 

atividade de trabalho e busca compreendê-la a partir do campo da psicologia do trabalho de 

forma clínica. Trata-se assim, da análise clínica de uma atividade de trabalho, que é, por 

excelência, também clínica. Mas, de onde surgiu essa escolha e proposta? A que ela se dedica? 

Que problemáticas a justificam? Como se espera contribuir socialmente?  

A expectativa social em relação à prática profissional do psicoterapeuta é que este 

profissional ajude, da melhor forma possível, as pessoas que estão em situações de dificuldades. 

Para isso, espera-se que o psicólogo psicoterapeuta atue fundamentado cientificamente por 

práticas já reconhecidas pela psicologia, sob pena de ser julgado, advertido publicamente e até 

cassado em sua habilitação para o exercício profissional (Conselho Federal de Psicologia, 

2016a).  

Do mesmo modo, deve contemplar um aspecto artesanal no seu fazer (Cordioli, 2008), 

permeado pelo vínculo, intuição, sensibilidade e afetação (Pompéia & Sapienza, 2004). Tal 

atuação apresenta ainda outras dificuldades: o sigilo em situações de risco; as exigências dos 

planos de saúde; a linha tênue de separação entre relação pessoal e profissional do par cliente-

terapeuta; a diversidade de variáveis envolvidas no processo psicoterapêutico para que haja 

“bons” resultados (cuja definição é, em si, questão complexa). Essas são algumas das 
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problemáticas presentes nesse trabalho, no qual o principal instrumento é o próprio 

psicoterapeuta (Adshead, 2007; Ribeiro, 2013). 

Outro aspecto relevante, é a diversidade da prática em psicoterapia, seja de categorias 

profissionais praticantes, de abordagens teórico-metodológicas ou de estilos pessoais de 

terapeutas. Tal diversidade, comporta fragmentação, dispersão e divergências importantes, 

com isolamento de grupos filiados a abordagens específicas, ou mesmo individualmente, 

dentro de seus próprios consultórios. Esse formato no qual o campo das psicoterapias se 

organiza pode configurar-se como um fechamento ao diálogo entre profissionais, diante de 

abordagens e contextos diferentes, porém talvez implicados em dificuldades parecidas.  

Na comunidade científica, o campo de pesquisa sobre psicoterapia é vasto em resultados e 

publicações, e desenvolveu-se principalmente a partir do questionamento sobre a validade 

dessa prática. Atualmente, se divide em estudos que a abordam em função dos resultados 

obtidos, do processo e de fatores comuns no processo psicoterapêutico (Aveline, Strauss & 

Stiles, 2007).  

Assim, segundo nos alerta Holanda (2012), se por um lado, institucionalmente se ampliam 

o campo de pesquisa, atuação, mercado, recursos teórico-técnicos, cursos de formação e 

politização dos discursos referentes à práxis da psicoterapia, por outro, no Brasil, persiste a 

necessidade de se aprofundar a discussão sobre aspectos que são transversais a tal práxis, 

envolvendo questões de ordem conceitual, política, econômica, prática e ética no âmbito da 

categoria de psicólogos como um todo.  

Partindo do contexto aludido e do pressuposto de não-neutralidade do pesquisador em torno 

do seu tema de pesquisa, bem como da necessidade de estar atento a essa questão e suas 

implicações, apresenta-se a situação de onde emergiu essa pesquisa. O interesse por esse tema 
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tem relação com a dupla inserção da pesquisadora mestranda: por um lado, o diálogo teórico-

metodológico e epistemológico com a psicologia do trabalho de base histórico-cultural clínica, 

pressupondo a atividade como unidade de análise; por outro lado, mais recentemente, a partir 

da inserção no domínio da psicologia clínica com experiências em plantão psicológico, 

formação em curso de especialização e atendimentos psicoterapêuticos como parte integrante 

do curso. 

Tais inserções possibilitaram vivenciar o trabalho de psicoterapeuta e inquietar-se com 

questões relacionadas a essa atividade. Ou seja, a partir das experiências como psicoterapeuta 

somadas a um conhecimento e interesse no domínio da psicologia do trabalho, alguns 

questionamentos começaram a emergir, tais como, o que é um bom trabalho em psicoterapia? 

Com qual coletivo de trabalho o psicoterapeuta dialoga? Quais são as regras desse ofício? 

Como se insere no mercado? Como lida com os desafios? Como afinal se configura esse 

trabalho? 

Nesse contexto, surgiu o interesse pela pesquisa, deflagrando reflexões acerca dos 

caminhos metodológicos para abordar a psicoterapia como uma atividade de trabalho em sua 

complexidade, de modo a construir conhecimento sobre ela, compreendê-la e transformá-la, 

colaborando para o desenvolvimento do psicoterapeuta nas situações reais de trabalho. 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi compreender e analisar, a partir dos psicólogos 

psicoterapeutas, sua atividade de trabalho, abrindo espaço para reflexão acerca dessa prática 

profissional e possibilidades de sua transformação. 

Para apresentar esse estudo, o texto está organizado basicamente em blocos de 

embasamento teórico, metodologia, apresentação e discussão de resultados e considerações 

finais. Primeiramente, concentrou-se em contextualizar o campo das psicoterapias. 
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Posteriormente, buscou-se explanar brevemente acerca do posicionamento teórico desta 

pesquisa em psicologia do trabalho e mais detalhadamente sobre o aporte da Clínica da 

Atividade e os operadores teóricos de interesse. Na sequência, ainda no bloco teórico, propõe-

se uma intersecção entre esses dois subtítulos, o fenômeno e a lente teórica, ou seja, a 

psicoterapia como atividade de trabalho, elencando os pontos relevantes desta visada a serem 

desdobrados durante a pesquisa e alguns resultados obtidos na aproximação com o campo. No 

bloco sobre metodologia e método, discute-se a configuração e implicações de uma análise 

clínica da atividade a partir do posicionamento epistemológico adotado e, em seguida, os meios, 

a estrutura e estratégias para seguir tal caminho. Os resultados serão apresentados e discutidos 

seguindo os interesses em caracterizar a atividade e refletir sobre pontos de tensão e 

desenvolvimento do trabalho do psicoterapeuta. 

Espera-se que esse estudo possa lançar luz sobre a psicoterapia enquanto trabalho para além 

das fragmentações e dispersões presentes no campo, contribuindo assim com psicólogos 

psicoterapeutas de diferentes abordagens para o aprofundamento da compreensão de sua 

atividade profissional, do que, espera-se, decorrerá ampliação de suas possibilidades de agir. 

Além disso, tais colaborações podem fornecer subsídios para melhorar estratégias formativas, 

avaliativas e de fortalecimento do diálogo na categoria profissional. 
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2 Quadro teórico  

 

O quadro teórico dessa pesquisa é composto pela interface entre o campo das psicoterapias 

(na psicologia) e da psicologia do trabalho. O esforço deste capítulo é no sentido de apresentar o 

campo das psicoterapias, notadamente no cenário brasileiro em suas relações com a psicologia, 

em seguida a lente teórica com a qual tal campo será abordado para, finalmente, apresentar uma 

proposta que vai na direção do interesse principal desse estudo, a psicoterapia como atividade de 

trabalho. 

 

2.1 O campo das psicoterapias e suas interfaces com a psicologia no Brasil 

Acredita-se que a constituição de um campo de trabalho ocorre na sua historicidade, a partir 

dos diversos níveis singulares e sociais que se dão em conjunto de forma indissociável 

considerando, ao mesmo tempo, seus conflitos, tensões, convergências, mudanças e permanências. 

Assim, não seria diferente com a constituição do campo das psicoterapias.  

Pretende-se defender que tal campo se constituiu historicamente, ganhando forma, 

conteúdo, mudanças e permanências a partir de três principais vias: sua origem histórica; busca por 

cientificidade; processo de institucionalização. 

Considera-se como raízes históricas da psicoterapia, as práticas relacionadas à 

problemáticas da alma (psique), por exemplo as de caráter místico e religioso, as quais são 

anteriores ao modelo de tratamento e pesquisa concebido atualmente. Cientificidade relaciona-se 

ao processo de construção do conhecimento reconhecido na sociedade, em que se realizam estudos 

sistematizados sobre práticas psicoterapêuticas oferecendo uma “base válida” de atuação para a 

psicoterapia. Por fim, institucionalização refere-se aos mecanismos que permitem a inserção, 
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legitimação, exequibilidade, penetração e permanência da psicoterapia na sociedade a partir da 

constituição de normatizações, mecanismos de comercialização, constituição de associações 

profissionais e formações relacionadas a prática de psicoterapia. Por exemplo, a própria ideia que 

justifica e caracteriza o profissional liberal (como é o caso dos psicólogos) é o conhecimento 

acadêmico ou profissional acompanhado do fato de ser uma prática normatizada por conselhos 

profissionais (Bodin de Moraes & Guedes, 2015). 

O conjunto desses três processos circunscritos aos seus contextos socioeconômicos de cada 

época, permitiram que a psicoterapia mantivesse sua dimensão caracterizada pelo feeling pessoal 

do psicoterapeuta, fosse reconhecida com validade de eficiência, incutisse e permanecesse na 

sociedade com status de prática profissional se ampliando e se diversificando. 

Nesse processo conjunto, algumas características foram se desenhando no campo das 

psicoterapias, apresentando-se como marcas fortes nesse contexto, quais sejam, a questão da 

validade, a diversidade e fragmentação. A validade diz respeito à necessidade e busca por um 

estatuto de eficácia da prática profissional, inclusive diferenciando-a de relações interpessoais 

comuns. A diversidade, diz respeito aos diferentes modelos teórico-metodológicos utilizados, às 

diversas categorias profissionais que podem praticá-la e ao estilo pessoal de cada psicoterapeuta.  

A fragmentação refere-se ao modo como essa diversidade se apresenta como campo de disputa, 

isolamento e dispersão. Todas essas marcas serão apresentadas no texto, relacionando-as às vias 

históricas, científicas e institucionais em que se deram. 

Ribeiro (2013) chama a atenção em relação ao surgimento da psicoterapia com base na 

etimologia (grega) da palavra “psicoterapia”, sendo therapeia, cura, iniciação, método, ato de 

curar, tomar conta. Neste caso, o sentido seria de “cura da alma”, e assim pensado, o movimento 

de buscar formas de cuidar “dos problemas da alma” se manifesta em diferentes culturas e tempos 
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históricos, tornando difícil estabelecer um marco para a psicoterapia enquanto prática humana 

(Osório, 2006).  

Alguns autores retomam a gênese da psicoterapia, apontando suas raízes históricas mais 

antigas, no fazer médico dos tempos antigos (Holanda, 2012), no curandeirismo, magnetismo, na 

cura pela fé e na hipnose (Ellenberger, 1970; Neubern, 2012). Estes são aspectos historicamente 

fundantes e ainda presentes no campo das psicoterapias, mas que a história ocidental moderna 

parece evitar (Cordioli, 2008; Neubern, 2012; Pinto, Santeiro & Moraes Santeiro, 2010), sob pena 

de não ter validade e credibilidade no mundo contemporâneo ocidental. De fato, a cientificidade 

em psicoterapia (principalmente no sentido moderno positivista do termo) é tema polêmico, e 

divide opiniões e posicionamentos. 

No final do século XIX a psicoterapia se apresenta como tratamento de enfermidades 

nervosas ou mentais sob a responsabilidade e condução de médicos, como uma prática clínica em 

saúde. Osório (2006), diz que a sistematização de um método de “cura pela fala” presente na 

sugestão hipnótica de Mesmer, em fins do século XVIII, e no método psicanalítico criado por 

Freud, marca a inserção da psicoterapia como especialidade na área da saúde e origina o 

desenvolvimento de diversos sistemas de psicoterapia.  

Aqui já caberia uma discussão relevante sobre temáticas como o nascimento da clínica 

(Foucault, 1977); a condição patológica ou normal do homem (Canguilhem, 1966/2011), os 

processos saúde-doença; os modelos biopolíticos e o acesso aos atendimentos em saúde no modelo 

psicoterapêutico. Tais temáticas são relevantes, visto que a psicoterapia enquanto prática 

profissional no decorrer de sua história recebeu, e, por vezes, reforçou vários estereótipos e 

representações ligadas a um fazer que se relaciona com a psicologização de fenômenos sociais, 

psicopatologização dos modos de ser e de viver, elitização, exacerbação do individualismo, busca 
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pela adaptação do humano, reforço ao modelo biomédico, além de contribuir para reforçar as 

desigualdades sociais no acesso à saúde (Reis, 1994; Oliveira, 2009). Estes pontos merecem uma 

discussão mais cuidadosa, todavia, para o escopo desse estudo voltaremos à questão da 

configuração dessa prática.  

Foi diante do contexto histórico ocidental de surgimento da psicoterapia, enquanto 

tratamento, que emergiu a necessidade de oferecer uma base científica, portanto válida para a 

psicoterapia na perspectiva do contexto da época. Outrossim, foi diante desse mesmo 

desenvolvimento no campo científico que sua ampliação, diversificação e fragmentação pôde ser 

impulsionada. 

De fato, um dos aspectos que contribuiu para ampliar as pesquisas em psicoterapia é a 

questão da validade: a psicoterapia diz respeito a um tratamento ou não passa de uma relação 

interpessoal como outra qualquer? Há mais efeito em um determinado tratamento se for utilizada 

a psicoterapia ou não? Foi no sentido de validar essa prática que seu campo de estudos acadêmicos 

se desenvolveu amplamente, justamente após a repercussão de pesquisas sugerirem que a 

psicoterapia não se distinguia, em seus supostos efeitos terapêuticos, do efeito-placebo, dados que 

foram questionados e superados após uma série de estudos experimentais, de meta-análise e relatos 

de pacientes (Aveline, Strauss & Stiles, 2007; Pieta, Castro & Gomes, 2012). Não obstante, a 

reserva crítica permanece acerca da acreditação científica da validade da psicoterapia.  

 De acordo com alguns estudos de revisão (Aveline, Strauss e Stiles, 2007; Brum et al., 

2012; Pieta, Castro e Gomes, 2012), o campo de pesquisa e evolução de modelos em psicoterapia 

inicia-se basicamente na década de 20 e ganha força a partir das décadas de 50 e 60 do século 

passado, passando por diversas fases: desde a busca por um lugar científico, com registros e 

tabulações de dados, até uma discussão e reavaliação dos métodos. Todo esse percurso configura 
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um campo amplo e diverso, fragmentado em modelos teórico-metodológicos de abordagem e de 

pesquisa. 

Em geral, as pesquisas se caracterizam por abordar três aspectos: 1) os resultados ou efeitos 

da psicoterapia; 2) o processo psicoterapêutico em si; 3) a busca por elencar e defender elementos 

não específicos de abordagens, os quais seriam comuns às psicoterapias e responsáveis pelos 

resultados e pelo processo, tais como o contexto interpessoal da terapia (relação), a pessoa ou perfil 

do terapeuta e fatores pessoais do paciente (Cordioli, 2008). Ressalte-se que em uma das fases 

desse conjunto de pesquisas voltadas para a descrição e avaliação das diversas psicoterapias, 

buscou-se identificar modelos de psicoterapias e avaliar qual seria mais eficiente, em detrimento 

dos demais. 

Percebeu-se que o campo de pesquisa em psicoterapia é bastante desenvolvido em relação 

à quantidade e diversidade dos estudos encontrados na busca bibliográfica. Tais estudos 

(normalmente experimentais ou estudos de caso), versam principalmente sobre o processo 

psicoterapêutico e/ou seus resultados relacionados a determinadas psicopatologias, situações de 

pacientes com risco de suicídio, determinadas técnicas de intervenção, e as condições e implicações 

do psicoterapeuta no processo e nos resultados.  

A partir da aproximação com o campo foi possível elencar um formato geral, mais ou menos 

comum, sobre a psicoterapia: trata-se de um serviço psicológico com o objetivo de auxiliar pessoas 

com demandas de natureza variadas, realizando atendimentos semanais em uma sala, na qual a 

acústica preserve o sigilo, sendo esses atendimentos feitos por um ou mais profissionais 

psicoterapeutas, com um ou mais pacientes/clientes, com duração média de cinquenta minutos. A 

essa altura, se o leitor é psicoterapeuta ou conhece o campo, já deve estar indagando, por exemplo, 

que o tempo de atendimento é relativo, a posição das cadeiras na sala depende do psicoterapeuta e 
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da abordagem, a nomenclatura “cliente” ou “paciente” também, além disso, alguns atendem em 

outros espaços que não em salas fechadas, a frequência da sessão, encontro ou consulta vai 

depender da situação e da abordagem, e assim por diante.  

De fato, é preciso admitir a diversidade como marca histórica, característica do campo das 

psicoterapias no decorrer do seu desenvolvimento. Apesar da relevância da psicanálise como 

modelo de base e propulsor da prática (também repercutida na quantidade de publicações e na 

popularização do seu fazer), bem como das contribuições feitas pela categoria de médicos, 

principalmente psiquiatras, essa circunscrição se ampliou mais adiante para abarcar outros 

profissionais e se diversificou em vários modelos teórico-metodológicos ou apenas pragmáticos, 

como já mencionado.  

Cordioli (2008), aponta que existem mais de 250 modalidades distintas (às vezes 

divergentes) de psicoterapia, exercidas por uma diversidade de profissionais. Ele considera que os 

modelos divergem a partir da forma de pensar e da explicação que oferecem em relação à mudança 

terapêutica. A quantidade de modelos propostos pelo autor parece consideravelmente grande e 

talvez valha a pena indagar se não diz respeito a uma diversificação advinda de matrizes de 

pensamentos com número bem mais reduzido, por exemplo, modelos advindos de uma matriz 

psicanalítica ou humanista e assim por diante. 

Osório (2006) propõe uma caracterização dessa diversidade pensando nos diferentes 

paradigmas e seus impactos nas práticas. Ribeiro (2013), considerando o papel fundamental do 

estilo do terapeuta para além da abordagem, propõe que “de algum modo, cada psicoterapeuta 

representa certa modalidade em psicoterapia” (p.59), mas continua seu esforço na caracterização 

dos tipos utilizando critérios diferentes, por exemplo, quanto à abordagem (Psicanálise, Terapia 

Fenomenológica, Terapia corporal e Terapia Cognitivo-comportamental); quanto ao método 
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(centrada na relação cliente-sintoma-psicoterapeuta; de grupo); quanto às terapias alternativas; 

terapias sem fundamento sistemático e assim por diante. 

De toda forma, não há consenso e clareza nos critérios para caracterizar ou classificar as 

psicoterapias, tornando-se o assunto, por vezes, confuso. O mesmo autor, ora classifica por 

afiliação teórico-metodológica, por exemplo, terapia de fundamentação psicanalítica, humanista, 

cognitiva comportamental, sistêmica. Ora, pelo tempo de duração, por exemplo, terapia breve. Em 

outros casos, pelo número e tipos de participantes, por exemplo, terapia de casal, de grupo, 

individual.  

Independente da classificação adotada, a diversidade das formas de realizar psicoterapia é 

notável. Sobre modelos diferentes de psicoterapia, alguns autores apontam relativo consenso de 

que não há resultados predominantes sobre a eficácia de uma modalidade terapêutica em relação a 

outra (Cordioli, 2008; Aveline, Strauss & Stiles, 2007), todavia o tema ainda é polêmico e impacta 

no campo profissional dessa prática. 

Por exemplo, algumas agências privadas de saúde apenas indicam ou autorizam tratamento 

psicoterapêutico para determinado problema, se este for afiliado a determinada abordagem, 

comumente, àquelas que demonstraram evidências científicas de eficiência. Aqui, nota-se claro 

entrecruzamento entre as vias de cientificidade e institucionalização no campo das psicoterapias. 

Uma quantidade massiva de publicações fundamentadas, principalmente, nas abordagens 

cognitivo-comportamentais tem se empenhado para demonstrar evidências de resultados eficazes 

e apresentar diversas técnicas resolutivas para problemas da conduta humana.  

O impacto dessa diversidade em disputa parece também alcançar as rotinas de trabalho, 

quando o psicoterapeuta se interroga se deve indicar esse ou aquele colega, que se afilia a essa ou 
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àquela abordagem teórico-metodológica, diante da queixa apresentada. Discutível, ou não, isso 

parece relevante no campo profissional psicoterapêutico. 

Outro ponto relevante é a diversidade entre profissionais praticantes de psicoterapia, a qual 

também contempla fragmentações e disputas (Neubern, 2009). Em vários países, a exemplo do 

Brasil, a psicoterapia não tem seu exercício restrito à categorias profissionais específicas e pode 

ser exercida por profissionais como médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Na 

França, a luta pela regulamentação restringiu seu exercício profissional a médicos e psicólogos, e 

com alguns pré-requisitos formativos, porém o tema ainda é polêmico (Grosboi, 2007).  

No decreto nº 53.464 de 21-01-1964 da Lei nº 4.119, de agosto de 1962 que regulamenta a 

profissão de psicólogo no Brasil, no artigo 4, item “d” permanece a definição de uma atuação 

profissional que consistiria em “(...) utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de 

solução de problemas de ajustamento”. Cumpre salientar que esta definição estaria relacionada à 

prática de psicoterapia e que, justamente o termo “psicoterapia”, foi substituído pela expressão 

“solução de problemas de ajustamento” graças às pressões feitas pelos médicos para a retirada do 

termo. Segundo registros históricos, a categoria dos psicólogos brasileiros cedeu para que a lei que 

regulamentava a profissão fosse aprovada (Pereira & Pereira Neto, 2003).  

Tal situação de conflito e disputa por controle restritivo de práticas profissionais foi 

analisada por Spink (1985) e Girardi e Seixas (2002), e persiste até hoje no Brasil, haja vista a 

proposta de projeto de lei do Senado número 268/2002 que modifica a Lei 12.842/2013, conhecida 

como “Ato Médico”, o qual reivindicou ampliar o alcance das práticas privativas da medicina 

(incluindo a psicoterapia) e restringir legalmente algumas para o exercício de demais profissões.  

Outras iniciativas nesse mesmo sentido podem ser identificadas, porém sugerindo que a 

psicoterapia seja prática restritiva de psicólogos. Por exemplo, no site do senado, na aba Ideias 
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Legislativas, o qual consiste em um espaço em que as pessoas podem apresentar ideias (de leis) e 

ouvir o apoio (ou não) da população por um período de quatro meses. Caso a ideia tenha no mínimo 

20.000 pessoas manifestando apoio, ela é formalizada como sugestão a ser discutida por senadores. 

Identificou-se uma ideia que consistia em Regulamentação da Psicoterapia como prática privativa 

de Psicólogos, proposta por um psicólogo e aberta a manifestações públicas até o dia 27 do mês de 

fevereiro de 2018, verificando-se até a data 23 de fevereiro de 2018, o número de 28.530 votos a 

favor da ideia1.  

Essas tensões, como se vê, não são recentes no Brasil, e provavelmente ainda perdurarão 

por muito tempo. Tal contexto, acaba por revelar a importância histórica e social da definição e 

discussão de um fazer profissional, bem como, em relação aos seus aspectos normativos e 

institucionais. 

Nessa direção, além dos questionamentos sobre sua validade, da evitação de algumas raízes 

fundantes e da diversidade marcada pela fragmentação, divergências e disputas, outro ponto se 

mostra delicado no campo profissional das psicoterapias, podendo impactar no trabalho do 

psicoterapeuta: a dificuldade em definir o seu fazer de forma ampla, seja para a sociedade, seus 

pacientes/clientes, para as agências de saúde, ou para si próprio. Esse fato também esteve refletido 

nas dificuldades em relação à busca por um conceito de psicoterapia mais amplo, o qual servisse 

como ponto de partida para esse estudo. Tal busca é complexa, tendo em vista a diversidade de 

concepções filosóficas, epistemológicas, teórico-metodológicas que embasam os conceitos, fazeres 

e saberes em psicoterapia (Quayle, 2010).  

                                                             

1  O site para verificação dessa informação é o “e-cidadania”. Foi 

acessado a última vez em 23/02/2018 em . Todavia não se sabe se a partir da data final para votação (28/02/2018), tal 

informação ficará disponível. 
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Segundo a resolução CFP n.10/00 do dia 20 de dezembro de 2000, em seu artigo 1̊ , 

Psicoterapia é prática do psicólogo por se constituir, técnica e conceitualmente, um 

processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através da 

aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidos pela 

ciência, pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde mental e propiciando 

condições para o enfrentamento de conflitos e/ou transtornos psíquicos de indivíduos ou 

grupos. 

 

Outras definições trazidas por autores já citados, como Aveline, Strauss e Stiles (2007) 

apresentam a psicoterapia como um experimento, influenciado pelo feedback e avaliado por vários 

fatores de objetivação problemática como aliança, empatia, entendimento, resolução de problemas 

e satisfação do paciente. Cordioli (2008), define a psicoterapia como: 

(...) tratamento primariamente interpessoal, baseado em princípios psicológicos, que envolve 

um profissional treinado e um paciente ou cliente portador de transtorno mental, problema 

ou queixa, o qual solicita ajuda. (...) mas a psicoterapia também é uma arte, na medida em 

que depende das características pessoais do terapeuta, das habilidades adquiridas (...) e do 

tipo de par paciente-terapeuta que se estabelece em cada psicoterapia” (p.21 e 22). 

 

Uma proposta conceitual sobre procedimentos em psicologia enviada à Agência Nacional 

de Saúde, entidade de regulação brasileira, estabeleceu que “(...) psicoterapia é o processo 

científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza por meio da aplicação de métodos 

e técnicas psicológicas, promovendo a saúde integral e propiciando condições para o enfrentamento 

de crises, conflitos e/ou transtornos psíquicos” (Quayle, 2010, p. 101). 

Observando apenas essas três propostas conceituais (há uma infinidade delas), nota-se o 

emaranhado de temáticas delicadas: ciência e arte; cuidado e técnica; habilidades e características 

pessoais; satisfação do cliente, e assim por diante. Além disso, nas propostas de conceito 

apresentadas, também é possível notar a presença das três vias de constituição do campo: de raízes 

históricas que sinalizam o feeling do psicoterapeuta na relação, de cientificidade e de 

institucionalização.  
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Nesse sentido, para se sustentar nesse cenário de questionamentos, diversidades e 

divergências, o campo das psicoterapias foi se institucionalizando cada vez mais, porém, num 

percurso e ritmo inversamente proporcional às problematizações necessárias (Neubern, 2012). 

Como resposta aos questionamentos científicos, éticos e de validade, bem como à 

necessidade de ampliar ou criar um lugar no mercado (Nicaretta, 2009), criaram-se os manuais de 

padronização (Elliot, Watson, Goldman & Greenberg, 2004); instrumentos para classificar, medir 

e observar a conduta ou comportamento do terapeuta (Férnandez-Álvarez et al., 2015); os códigos 

de ética específicos; as associações de pesquisa e/ou profissionais (no Brasil, por exemplo, a 

Associação Brasileira de Psicoterapia – ABRAP); cursos de formação; congressos científicos; 

regulamentações das práticas no sistema público de saúde e na assistência privada como em planos 

de saúde (CFP, 2013a); e as regulamentações da profissão de psicoterapeuta, como na França 

(Grosboi, 2007), na Alemanha e Estados Unidos (Pieta, Castro & Gomes, 2012). 

Tal institucionalização no Brasil não abarcou o acompanhamento normativo, de 

mapeamento e de discussão em seu campo multiprofissional, nem mesmo na psicologia (Holanda, 

2012). Por exemplo, pouco abordou sobre a prática nos sistemas de saúde público ou privado, 

permanecendo situações bizarras como a autorização de tratamento psicoterapêutico ter de ser 

prescrita por um médico (Conte, 2012); sobre a qualificação mínima para o exercício profissional 

(Dutra, 2009); as vivências difíceis do psicoterapeuta; os desafios para inserção no mercado; os 

parâmetros para elaboração de contratos psicoterapêuticos (quais são os critérios e leis de 

circunscrição); como trabalhar inseridos numa rede profissional de assistência e sobre um 

mapeamento de quem são os profissionais praticantes de psicoterapia, como e onde atuam, e assim 

por diante.  
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Alguns esforços no intuito de avançar diante dessas problemáticas pôde ser percebido nos 

encontros de ampla discussão sobre a psicoterapia realizadas entre os anos de 2006 e 2009 pelo 

sistema conselhos, culminando com a elaboração e publicação do relatório do Ano da psicoterapia 

e um documento com textos geradores (CFP, 2009). Neles enfatiza-se a necessidade de pensar 

aspectos conceituais, normativos e de formação para a prática, com a categoria profissional e com 

a sociedade. No ano de 2016, dois vídeos sobre a psicoterapia foram lançados também pelo sistema 

conselhos (CFP, 2016b, CFP, 2016c) abordando aspectos parecidos aos elencados no relatório. 

Todavia nos Cadernos de Deliberações (CD) do VIII e IX Congressos Nacionais de Psicologia 

(CNP), apenas um tópico tímido foi dedicado à temática de psicoterapia, justamente deliberando 

retomar ações como aquelas aludidas ao Ano da Psicoterapia (CFP, 2013b, p.39; CFP, 2017, p.43).  

Não há dúvida de que a psicoterapia é uma prática profissional que afeta a sociedade e é 

fortemente atravessada por tensões políticas, econômicas e epistemológicas, historicamente 

construídas e pouco problematizadas. Nesse contexto, é inegável a ligação entre a medicina e a 

psicoterapia, sendo seus, os primeiros trabalhos oficiais na história ocidental moderna.  

Todavia, no Brasil, a psicoterapia tem sua constituição fortemente ligada ao campo da 

psicologia como prática e construção de conhecimento. Observa-se há algumas décadas que parcela 

considerável do efetivo de psicólogos escolhe atuar como psicoterapeutas, sendo a figura do 

psicoterapeuta, por vezes, a própria representação social prevalente que se tem do psicólogo ou da 

psicologia no Brasil (Gil, 1985; Quayle, 2010; Yamamoto, Dantas, Costa, Alverga & Oliveira, 

2003).  

Segundo Gondim, Bastos & Peixoto (2010), em pesquisa sobre áreas de atuação e práticas 

do psicólogo no Brasil, a área de atuação clínica, combinada ou não com outras áreas, é a 

predominante de atuação dos psicólogos (53,9%), a qual somada à área da saúde (área, na qual 
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também se pratica psicoterapia) que corresponde a 20,2%, traz a dimensão da atuação dos 

psicólogos nas áreas que geralmente comportam a prática de psicoterapia. Na área clínica, segundo 

esses autores, a psicoterapia individual, de grupo e casal somadas, correspondem a 58,6% das 

práticas realizadas pelos psicólogos.  

Disso decorre que a compreensão do campo de prática profissional da psicoterapia brasileira 

se insere na abordagem mais ampla do desenvolvimento da própria psicologia neste país, 

considerando pelo menos, três possíveis relações entre elas: 1) a psicoterapia como campo que 

guarda convergências com a psicologia em relação aos seus aspectos históricos e de 

profissionalização; 2) a psicoterapia como uma das práticas profissionais em psicologia, situada 

em determinada área de formação e atuação e, finalmente, 3) a psicoterapia como passível de ser 

objeto de estudo da psicologia. 

As práticas relacionadas à psicologia surgiram de demandas específicas, basicamente em 

quatro grandes campos, primeiro na educação, depois na indústria, a terceira originando a 

Psicologia Clínica e a quarta no campo forense e aconselhamento (Gomes, 2003). Notadamente no 

campo de aconselhamento e a partir de contribuições de Rogers, a psicoterapia ganhou campo e 

forma de atuação (Scorsolini-Comin, 2014). O surgimento da psicologia clínica com atendimento 

à infância (Hilgard, 1987, citado por Gomes, 2003), aproximou psiquiatras e psicólogos 

despertando o interesse destes pela psicoterapia. 

No Brasil, o início da prática psicoterapêutica (juntamente com serviços de testagens) surgiu 

como auxiliar das atuações médicas por meio da criação de um laboratório de psicologia 

experimental na Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro – Rio de Janeiro em 1923 e foi um 

dos marcos para a profissionalização da psicologia (Pereira & Pereira Neto, 2003). Nota-se o 

entrecruzamento histórico da psicologia e da psicoterapia, no qual tais práticas e saberes se 
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retroalimentam na construção do campo profissional e relacionam-se ao contexto político, 

econômico e social vigente (Melo & Jacó-Vilela, no prelo). Há também, certa coincidência entre 

elas quanto às suas constituições historicamente fragmentadas e dispersas do ponto de vista 

epistemológico e prático (Figueiredo, 1992). Assim, do mesmo modo que se diz “as psicologias”, 

também “as psicoterapias”.  

No que diz respeito à psicoterapia enquanto prática profissional em psicologia, situada em 

determinada área de formação e atuação, de acordo com a resolução CFP nº010/00 de 20 de 

dezembro de 2000, que especifica e qualifica a psicoterapia como prática do psicólogo, a 

psicoterapia seria considerada uma de suas práticas profissionais, dentro de uma área mais ampla 

de atuação da psicologia, a clínica. E é desta maneira, que ela se insere também como formação.  

A formação brasileira do psicólogo clínico (leia-se o psicoterapeuta), ocorre basicamente por 

disciplinas específicas durante a graduação, estágios, supervisões contínuas e cursos de formação 

breves ou especialização (Yamamoto, Souza, Silva e Zanelli, 2010). Há também o alerta de que é 

preciso ir além da aprendizagem formal, para o desenvolvimento de uma “consciência crítica, 

capacidade de refletir e atuar sobre a realidade na qual está inserido”, constituindo o psicoterapeuta 

de uma atitude ética e política (Dutra, 2009, p. 62). Nota-se nos estudos sobre o tema da formação 

do psicoterapeuta, a preocupação com aspectos como aquisição de conhecimentos teórico-técnicos, 

supervisão de atendimentos, realização de psicoterapia pessoal e a insistência de que o 

psicoterapeuta precisa de constante aprimoramento pessoal (Cruz-Fernández, 2009; Gauy, 

Fernandes, Silvares, Marinho-Casanova & Löhr, 2015; Kichler & Serralta, 2014).  

Por fim, tendo em vista a psicologia como campo de construção do conhecimento, a qual se 

debruça sobre diversos objetos, entre eles a atuação profissional dos próprios psicólogos, e 

considerando, segundo Holanda (2012), que “mesmo sendo central na determinação e constituição 
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da própria profissão, [a psicoterapia] foi um dos campos que menos conheceu ações concretas de 

debate, pesquisas e discussão no seio da categoria” (p.73), apresenta-se a psicoterapia como 

passível de ser objeto de estudo da psicologia.  

Nesse sentido, uma das áreas da psicologia interessada em estudar atuações profissionais é a 

Psicologia do Trabalho e das Organizações (PT&O), e assim pensando, é possível considerar a 

psicoterapia (atuação do psicólogo) como uma atuação profissional, passível, portanto de ser objeto 

de estudo da PT&O. Mas como a psicologia do trabalho poderia contribuir para abordar a 

psicoterapia como campo de conhecimento e atividade de trabalho? A que psicologia do trabalho 

se refere? É o que se pretende desenvolver nos próximos tópicos.  

 

2.2  Lente da psicologia do trabalho: a atividade em questão 

Propõe-se nesse estudo que o trabalho é um dos pilares constitutivos mais importantes do ser 

humano singular-social, na sociedade contemporânea ocidental, bem como na constituição da 

sociedade e dos grupos de referência aos quais os sujeitos se filiam. Nesse sentido, faz-se 

importante uma breve discussão teórica sobre o lugar do trabalho, para posteriormente apresentar 

uma das formas em que a psicologia se apropriou do mesmo, e sobre a qual se fundamenta esta 

pesquisa. 

Os percursos históricos do trabalho, carregam desde os seus primórdios transformações e 

novas configurações que vão norteando e transformando os saberes e fazeres envolvidos e 

interessados. No âmbito do período histórico que se inicia com o advento do modelo capitalista, as 

revoluções industriais foram grandes marcos sócio-econômico-culturais que impactaram o trabalho 

em diversas dimensões e aspectos (Salanova, Gracia & Peiró, 1996; Codo, 2006), desde a 
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organização social, econômica e política, até o vínculo trabalho-saúde-adoecimento e os processos 

de subjetivação na relação homem-trabalho-sociedade. Tal contexto fez emergir a construção de 

conhecimentos e práticas notadamente ligados à potencialização da produção e controle, inclusive 

na psicologia do início do século XX, atendendo principalmente às demandas do setor industrial 

(Spilki, Jacques, Scopel & Oliveira, 2009). 

Da mesma forma, no curso da história, outros fenômenos como a reestruturação produtiva, o 

advento do neoliberalismo, o processo de globalização, bem como a atual era da informação e do 

consumo trouxeram flexibilizações e novas exigências (quantitativas e qualitativas) sobre serviços, 

produtos, consumo, ritmos, relações e, portanto, sobre os trabalhadores e organizações. Nesse 

processo histórico, foram emergindo outros saberes e fazeres em relação ao campo do trabalho para 

além da chamada “psicologia industrial” e da visão instrumental deste. 

A exemplo disso, o surgimento do Movimento das Relações Humanas com as preocupações 

sobre motivação e satisfação no trabalho, clima e cultura organizacionais, o advento da Escola 

Sistêmica no âmbito da administração com uma visão organísmica das empresas valorizando a 

cooperação, o equilíbrio e a eficiência do sistema, bem como as abordagens que buscaram 

relacionar as questões de saúde e trabalho, como aquelas sobre o stress, saúde ocupacional e a 

psicopatologia do trabalho (Jacques, 2006). 

Várias facetas do fenômeno mais amplo do trabalho humano contemporâneo surgiram como 

desdobramentos desses processos históricos sobre as formas de gestão, ética, política e a condição 

psicossocial dos trabalhadores. Podem ser mencionados: os modelos de gestão de controle, 

voltados para o atingimento da chamada qualidade total; flexibilizações dos acordos trabalhistas, 

com destaque para as terceirizações; esvaziamento e surgimento de novas profissões; 

enfraquecimento das representações político-sociais dos trabalhadores; surgimento de programas 
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de qualificação, desenvolvimento profissional e de qualidade de vida no trabalho; desemprego em 

suas duas vertentes: trabalhadores em busca de colocação e ofertas de postos de trabalho em busca 

de profissionais suficientemente qualificados; adoecimentos (supostamente) “ocupacionais”; 

assédio moral; suicídio atribuível ao trabalho, entre outros.  

Estes são apenas alguns exemplos do complexo cenário encontrado na relação do homem 

com o trabalho na atualidade ocidental, os quais demandaram pouco a pouco a constituição de um 

campo específico em psicologia comumente chamado de Psicologia do Trabalho e das 

Organizações (PT&O) ou Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT). Todavia, não se trata 

de uma unidade, ou sequer, de uma diversidade agrupada harmonicamente. Bendassolli (2011) 

propôs um arranjo em que o campo se dividiria em três vias: organizacional, social e clínica, 

relacionando-as aos seus aspectos metateóricos, teórico-conceituais e tecnológicos.  

Seguindo a linha de raciocínio de Bendassolli (2011), a via de apropriação que interessa a 

esta proposta de pesquisa é aquela de caráter social e clínico, na qual a realidade é histórico-cultural 

a partir de uma construção social em que a linguagem é mesmo condição para construí-la e 

conhecê-la; o projeto científico, em sua vertente metodológica, é de caráter predominantemente 

compreensivo, de (co)construção do conhecimento pela concepção do sujeito como social e 

protagonista nos processos de pesquisa e de intervenção.  

No que diz respeito às “Clínicas do Trabalho”, apesar de reunidas sob um mesmo termo, 

conforme proposto por Lhuilier (2006), essas abordagens não compõem um todo completamente 

harmônico, guardando convergências e divergências entre si. Mas, de modo geral, concebem o 

protagonismo do trabalho não apenas como contexto. Ultrapassam a visão que assimila trabalho a 

emprego, preocupando-se, ao mesmo tempo com a esfera psíquica e concreta, singular e social do 
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trabalho, configurando-se assim, como uma práxis capaz de provocar transformações, o que é um 

requisito inescapável para uma abordagem que se pretenda “clínica” (Lhuilier, 2010). 

Tais abordagens emergiram do campo da ancoragem francófona da saúde mental 

(psicopatologia do trabalho) com autores como Sivadon e Le Guillant, e foram se constituindo por 

meio de contribuições de outras correntes como a psicossociologia, a sociopsicanálise, a ergonomia 

e a psicanálise (Bendassolli & Soboll, 2011), desdobrando-se em várias clínicas diferentes, como 

a psicodinâmica do trabalho, a ergologia, a psicossociologia do trabalho e a clínica da atividade. 

Esta última constitui a principal fundamentação teórico-metodológica desta pesquisa, a partir da 

perspectiva de trabalho como atividade.  

A atividade nesta perspectiva está para além da ação comportamental, como nos alerta a 

tradição histórico-cultural (Leontiev, 1965/1984) retomada e desenvolvida pela Clínica da 

Atividade (Clot, 2006; 2008; 2010). Trata-se de um conceito complexo e fundamental, para qual o 

ponto de partida será a concepção mais explorada pela perspectiva da psicologia histórico-cultural 

liderada por Vygotski, para a qual, a atividade humana está no cerne do processo psicológico 

superior de construção de significado para a realidade como vivência, sendo no plano psicológico 

a unidade de mediação possibilitada pela linguagem e cultura, que possibilitará a orientação do 

indivíduo no seu mundo concreto.  

Assim, não se restringe a uma reação ou conjunto de reações, pois sendo um sistema 

simbólico, suas passagens, contradições e transformações internas são condição necessária para o 

desenvolvimento qualitativo. Para Leontiev, a vida humana em contexto sócio-cultural e histórico 

se caracteriza como um sistema de atividades. Dentre elas, a atividade de trabalho tem papel 

fundamental no desenvolvimento social, na aquisição, fixação e transformação da cultura 

(Leontiev, 1965/1984), sendo assim, objeto de análise adequado à psicologia como um todo. 
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Nesse sentido, as funções psicológicas e psicossociais do trabalho permitem ao sujeito fazer 

parte de um todo que o ultrapassa amplamente, mas também de ser sujeito de sua própria história 

(Clot, 2006), de singularidades e subjetividades, que retroalimentam esse todo do qual o sujeito se 

demarca e no qual ao mesmo tempo se inclui (ver conceito de separação inclusiva proposto por 

Valsiner, 2001, p. 18). 

A perspectiva desenvolvida pela Clínica da Atividade é uma forma de abordar o trabalho pela 

análise e transformação (desenvolvimento) da atividade a partir dos próprios trabalhadores 

diretamente envolvidos. É fundamentada na psicologia histórico-cultural de tradição então 

soviética (hoje russa), principalmente em L. Vygotski (1896-1934) e A. Leontiev (1903-1979), 

com complementos importantes trazidos pela filosofia da linguagem do Círculo Bakhtin (Bakhtin-

Voloshinov, 1977).  

Para cuidar do trabalho (principal aspecto enquanto práxis) e desenvolver-se do ponto de 

vista teórico quanto aos seus operadores e metodologia, tal perspectiva tem inspirações e 

desenvolve alguns aspectos de aportes como da Ergonomia da Atividade, Psicopatologia do 

Trabalho em Le Guillant, Tosquelles e da Psicologia do Trabalho proposta por Ivar Oddone (Clot, 

2010). Sustenta que a perspectiva clínico-desenvolvimental adotada é uma via de ação que ao 

cuidar do trabalho, também produz conhecimento sobre ele (Kostulski, 2010). 

Nesse escopo, alguns elementos ou operadores teóricos relacionados à atividade e sua análise 

são fundamentais, como tarefas ou prescrições, atividade realizada (atividade real), possibilidades 

não realizadas da atividade (real da atividade), gênero profissional, coletivo de trabalho, estilo 

pessoal profissional e perspectiva do trabalho bem-feito. Quanto à metodologia, é fundada no 

método de acesso indireto à subjetividade e aos processos de realização da atividade; pressupõe a 

participação dos sujeitos como protagonistas e co-analistas da sua atividade. Suas principais 
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estratégias para promover um deslocamento do sujeito de observado para observador e, por assim 

dizer, transformador da sua atividade, são as auto-confrontações simples e cruzadas e a instrução 

ao sósia (IaS). Esta última será melhor discutida na seção de método. 

Para Clot (2008), a práxis clínica sobre a atividade de trabalho deve considerar a arquitetura 

do ofício profissional (métier) com sua dinâmica desenvolvimental nas diversas dimensões 

dialógicas no qual o trabalho se dá. Ele denominou tais dimensões de impessoal, interpessoal, 

pessoal e transpessoal. Grosso modo, a dimensão impessoal do ofício é aquela que incorpora as 

tarefas prescritas e normas da atividade (ou da instituição); a interpessoal, a que se dá na interação 

do trabalhador com seus pares ou outros trabalhadores diretamente implicados nas atividades e que 

compartilham essas mesmas normas e objetivos; a dimensão pessoal é aquela que ocorre na 

interação do trabalhador com ele mesmo e a transpessoal, a que reúne simbolicamente os 

significados, expectativas, e normas informais daquele trabalho no âmbito da cultura (gênero 

profissional).  

Tais dimensões são indissociáveis, interdependentes e se interconectam num movimento de 

mútua constituição, incluindo seus conflitos, os quais podem ser salutares para o desenvolvimento 

da atividade em direção ao trabalho bem-feito. O trabalho bem-feito, por sua vez, (Clot, 2008; 

2013a), é aquele que proporciona a ampliação do poder de agir, a capacidade criativa e o 

reconhecimento de si próprio naquilo que se faz, a partir da apropriação da memória genérica de 

um trabalho em seus coletivos. Para Clot (2013a; 2013b), o trabalho bem-feito promove saúde e 

desenvolvimento para o trabalhador, ao mesmo tempo que é eficiente. A partir dessa arquitetura 

do ofício (métier), considerando suas quatro dimensões em movimento, apresenta-se os principais 

operadores teóricos em relação.  
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O conceito de atividade, se desdobra duplamente em atividade real e real da atividade. 

Inspirada na perspectiva da Ergonomia Francófona, a atividade real ou realizada seria uma ação 

observável, produto do entrecruzamento entre as prescrições (normas e tarefas – o que o 

trabalhador deve fazer), as condições do meio (ambiente, instrumentos, cargas de trabalho), e a 

variabilidade dos sujeitos, que são as particularidades de cada um (Ferreira, 2013; Abrahão, 

Sznelwar, Silvino, Sarmet & Pinho, 2011). Ou seja, trata-se do que o trabalhador faz e como o faz. 

Já para a Clínica da Atividade, além da atividade real ou realizada, a atividade contém ainda 

outro componente que são todas as outras possibilidades de realizá-la, mas não realizadas, ou seja, 

aquilo que “não foi realizado, mas fez parte da atividade enquanto possibilidades não escolhidas 

(...) e são essas possibilidades não realizadas que estão na fonte do desenvolvimento possível da 

atividade”, diz Clot (2010, p.226), inspirado em Vygotski, ao nomear tal aspecto de real da 

atividade, a qual inclui, mas ultrapassa a atividade realizada. Vale ressaltar que o que é prescrito 

nunca coincide totalmente com o que é realizado, há sempre um hiato entre eles. Dessa forma, a 

atividade sempre comporta, ao mesmo tempo, o prescrito, o realizado e as possibilidades não 

realizadas.  

Seguindo adiante, assume-se que o trabalho é uma atividade triplamente dirigida, para o 

sujeito (para si mesmo), para o objeto (tarefa) e para as atividades dos outros, com a mediação do 

gênero profissional (Clot, 2006), o qual se singulariza no estilo pessoal. Nesse sentido, o gênero 

profissional caracteriza-se por ser um 

(...) sistema aberto das regras impessoais não escritas que definem, num meio dado, o uso 

dos objetos e o intercâmbio entre as pessoas; uma forma de rascunho social [de um ofício] 

que esboça as relações dos homens entre si para agir sobre o mundo, (...) mas que, dentro das 
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suas fronteiras móveis, ao organizar o encontro do sujeito com seus limites requer o estilo 

pessoal (Clot, 2006, p. 49). 

 No que diz respeito ao estilo pessoal, pode-se defini-lo como “(...) o movimento mediante 

o qual esse sujeito se liberta do curso das atividades esperadas [pelas prescrições e pelo gênero 

profissional], não as negando, mas através do desenvolvimento delas” (Clot, 2006, p. 50).  

Ainda segundo o autor, tal movimento ocorre normalmente em um coletivo de trabalho, o 

qual precisa, para sua constituição, da participação conjunta de vários trabalhadores, unidos pelo 

vínculo comum de um mesmo contexto imediato de trabalho (local e atividade profissional 

oferecida), compartilhamento de uma história comum, que por sua vez possibilita uma linguagem 

“interna” com base nessa história compartilhada, e finalmente o compartilhamento de regras de 

funcionamento (“règles de métier”) que vão desde a indumentária e comportamentos sociais extra-

trabalho, até procedimentos diretamente ligados à prática profissional, ocasionalmente em interface 

com a esfera impessoal  (o que se deve fazer, o que é recomendado, o que é interditado). 

A participação do indivíduo num coletivo implica ainda em um respeito à regra com história 

e duração importantes, que, tendo em vista sua interiorização, comporta necessariamente certo grau 

de especificação individual (ou “estilização”), do que resulta a inserção de todo indivíduo num 

coletivo que o referencia todo o tempo, mas para o qual o indivíduo não cessa de fornecer a 

renovação oriunda de sua forma pessoal de significar e tornar real a regra coletivamente prescrita 

(cf. Cru, 1995, citado por Clot, 2008, p. 147). 

Diante dessa dinâmica, que incluiu seus conflitos e diferenças em diálogo, espera-se o 

protagonismo do trabalhador em cuidar do trabalho pela ampliação dos seus raios de ação 

individuais e coletivos, simultaneamente sobre os seus meios de trabalho e sobre eles mesmos (Clot 

& Faita, 2000). Assim, o poder de agir pode ser interpretado como essa possibilidade de 



44 
 

 
 

transformação do trabalho a partir do poder de ação sobre si e sobre o mundo, adquirido com os 

outros, na atividade com os outros diante das situações reais de trabalho (Clot, 2008; Clot & 

Simonet, 2015). 

Além disso, outro elemento é fundamental para compreender e transformar a atividade: a 

linguagem. Ao considerar, por exemplo, a realização de uma entrevista sobre uma situação de 

trabalho, a partir da técnica de Instrução ao Sósia2, as verbalizações que realizar serão um 

instrumento de ação interpsicológica e social (Clot, 2000), de forma que a linguagem ultrapassa o 

lugar de meio para explicar ou representar e se constitui como uma atividade em si mesma.  

 Kostulski (2013) chama a atenção para o triplo estatuto nas relações entre linguagem e 

atividade: “Sustentaremos aqui que a linguagem não é apenas um instrumento, mas é, ao mesmo 

tempo, um instrumento, um produto das atividades humanas e uma atividade ‘como as outras’. Ou 

quase” (p.60). Assim, ao abordar o trabalho pela Clínica da Atividade, é preciso estar atento à 

complexidade e ao lugar da linguagem nessa perspectiva aplicada às situações de trabalho. 

A partir desta interconexão entre as dimensões na arquitetura do ofício, é possível perceber 

que o estilo pessoal, o coletivo de trabalho, o gênero profissional e as prescrições formais ou 

institucionais alimentam a atividade de trabalho, interpenetram-se em suas dimensões e se 

transformam, de modo que o enfraquecimento demasiado ou a exacerbação de uma dimensão, 

impacta na outra, dificultando o seu desenvolvimento. Portanto, a partir desta perspectiva, a ação 

de analisar a atividade, a coloca em movimento, fazendo emergir e dialogar seus conflitos, 

singularidades e generalidades, reafirmando o gênero profissional, incorporando e modificando 

                                                             

2   Na técnica de IaS, o trabalhador se dirige ao pesquisador como se este fosse seu sósia, 

instruindo como ele deveria proceder se estivesse no seu lugar, substituindo-o. 
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aspectos das dimensões singulares e coletivas nos modos de realizar a atividade e talvez em suas 

dimensões mais amplas como as impessoais e transpessoais. 

Nesta seção buscou-se partir da relevância do trabalho para sujeito e sociedade, constituindo 

um campo de intervenção e construção do conhecimento em psicologia, denominado Psicologia do 

Trabalho e das Organizações, apresentar a via de apropriação escolhida para esta pesquisa, a social 

e clínica, principalmente a Clínica da Atividade com seus fundamentos e diálogos teóricos, 

reservando a discussão mais específica quanto aos aspectos metodológicos para o capítulo seguinte.  

O que se propõe na próxima sessão é dirigir essa lente teórica sobre a psicoterapia como 

atividade de trabalho. 

 

2.3  Proposta de intersecção: a psicoterapia como atividade de trabalho 

É fato que o mundo contemporâneo e os modos de ser e de viver têm produzido 

sofrimento e as próprias estratégias para lidar com ele (Dimenstein & Macedo, 2012; Oliveira, 

2009; Souza, 2007). Sabe-se que a psicoterapia é uma delas e é preciso estar atento às suas 

práticas no sentido de não reforçar um individualismo e um psicologismo das questões sociais 

ou mesmo servir a uma exploração comercial do sofrimento psíquico (Thieme & Ewald, 2007). 

Pois bem, paralelo a essa discussão, há que se admitir a relevância do cuidado psíquico 

singularizado que o profissional psicoterapeuta realiza, diante daquele (pessoa, grupo ou 

família) que sofre nas inúmeras situações de desafios ou degradação da vida.  

A discussão sobre relevância entre uma prática com coletivos e poder de transformação 

social em maior escala ou uma prática voltada para situações singulares, suscita um velho 

dilema ético sobre o valor de uma vida e de várias; quanto vale acolher ou salvar uma vida em 
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relação a questões sociais mais amplas, envolvendo várias vidas. Sem querer adentrar esta 

querela, comum na dramaturgia contemporânea (produções cinematográficas e televisivas), 

posiciona-se este estudo a partir da perspectiva, segundo a qual, é preciso contemplar, ao 

mesmo tempo, espaços de lutas sociais e de singularizações em diálogo. Assim, essa pesquisa 

pressupõe relevância da prática profissional psicoterapêutica que inclui, pelo menos, três atores, 

o cliente, o psicoterapeuta, e a psicoterapia, enquanto atividade de trabalho, sobre os quais é 

preciso inclinar-se.  

Seguem passagens (falas de participantes) de duas pesquisas, uma abordando narrativas 

do psicólogo clínico (inclusive psicoterapeutas), e a outra de clientes que se submeteram a um 

processo de psicoterapia, no sentido de aproximar-se dessas vivências singulares. 

Eu acho que o psicólogo clínico tem que se trabalhar. (...) Assim, para ele dar a mão, 

estender a mão ao cliente, pra essa viagem de auto-descoberta que é a terapia, nós temos 

que passar pelo inferno para chegar ao paraíso né, é indispensável que o terapeuta saiba 

guiar, guiar também pela própria experiência” (Souza, 2007, fragmento de fala de um 

psicólogo psicoterapeuta, p. 67). 

 

(...) Assim... ela mexeu numa teclazinha que eu não conseguia me envolver (...). Eu acho 

que ela conseguiu fazer com que eu enxergasse algumas coisas.  - Você cresce, você cresce 

fisicamente, você cresce moralmente, você cresce em tudo, em tudo, toda vez você se 

considerou um zero à esquerda, de repente começa a vencer...isso é muito bom, muito 

bom, crescer, opinar, poder dizer as coisas (...)  (Farias, Pereira, Caldas & Francisco, 2007, 

fragmentos da fala de dois clientes de psicoterapia, p. 487). 

 

A psicoterapia é uma prática profissional com impacto importante na vida do trabalhador 

psicoterapeuta e na de seus clientes ou pacientes, demandantes desse serviço. Desse modo, no 

tópico 2.1 buscou-se apresentar e discutir aspectos relevantes do campo das psicoterapias e, 

posteriormente, no tópico 2.2, o mesmo em relação aos principais aspectos de fundamentação 

teórica que servirão de lente para abordar tal contexto. Passaremos agora para a proposta de abordá-

la enquanto trabalho.  
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Conforme mencionado anteriormente, constata-se no Brasil alguma assimilação do campo 

da psicologia àquele da psicoterapia, inclusive quanto à possibilidade desta ser objeto de análise e 

intervenção pela psicologia do trabalho. Alguns aspectos concorrem para esta assimilação: 

a) Trata-se de prática profissional amplamente utilizada em vários países, interferindo na 

sociedade, seja no nível micro, pelas intervenções sobre os sujeitos, seja no nível macro, 

pela movimentação institucional, política e econômica que a envolve. No caso do Brasil, 

na própria história da profissionalização da psicologia (Malvezzi, 2010). 

b) Persistem ainda as polêmicas sobre a validade da psicoterapia, bem como sobre quais os 

critérios e bases para qualificá-la e defini-la enquanto prática profissional psicoterapêutica 

e não apenas relacionamento interpessoal, por exemplo. Além disso, ao abordá-la como 

trabalho, pode-se colaborar com as discussões de ordem ética, técnica e política no âmbito 

da categoria profissional. 

Assim, e se, a partir de agora, as perguntas feitas ao campo das psicoterapias fossem sobre 

o trabalho, direcionadas aos profissionais psicólogos que a praticam? Talvez questionamentos 

sobre que trajetória profissional os levaram em direção a essa prática? Como se qualificaram? 

Como se inseriram no mercado? Como precisa ser o espaço de atendimento? Como se divulga essa 

prática? Quais as normas que a regulam? Quais os tributos a serem pagos? Quais os registros 

institucionais? Quais as habilidades necessárias? E assim por diante.  

Tais perguntas são relevantes e algumas pouco respondidas nas produções científicas, nos 

sites institucionais e até mesmo no percurso de formação. Propõe-se, além dessas perguntas, incluir 

outras de particular interesse ao abordar a psicoterapia como trabalho para os trabalhadores, tais 

como: O que você faz na sua prática profissional? Como você faz o que faz? Quais desafios 

encontra? Como se sente diante deles? Quais os impedimentos para fazer o que faz? Como e com 
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quais profissionais dialoga? Como se dão as prescrições de sua atuação. Sob quais referências 

culturais? Como sua prática é percebida por você? Como pensa que ela é percebida pela sociedade? 

Qual impacto seu fazer oferece na sociedade em que vive, e na sua vida?  

De modo geral, esses dois blocos de perguntas indicam pontos de interesse para esse 

estudo ao posicionar a psicoterapia enquanto atividade de trabalho. 

No intuito de buscar produções científicas que abordassem a interface psicologia do 

trabalho e psicoterapia, realizou-se breve levantamento na literatura nacional e internacional nas 

bases de dados Portal Capes, Scielo, PsycInfo e Scopus utilizando o descritor (em português e 

inglês) “psicoterapeuta” combinados a outros como “análise do trabalho” e “psicologia do 

trabalho”. Identificou-se alguns estudos no domínio da psicologia do trabalho relacionados à 

ocorrência de esgotamento laboral (“burnout”) nos psicoterapeutas, stress ocupacional, intenção 

de deixar a prática profissional de psicoterapeuta, testemunhos de sentirem-se pressionados por 

parte de agências de controle e fiscalização, relatos de vivências de ambiguidade pessoal-

profissional no trabalho (Kim, 2007; Rakepaw & Miller, 1989; Viveros & Herrera, 2009).  

Em contrapartida, outros estudos têm apontado avaliações em que os psicoterapeutas 

sentem-se respeitados profissionalmente, satisfeitos por contribuírem com “a melhora” do outro e 

poder compartilhar da sua intimidade, além de relatarem crescimento e desenvolvimento pessoal 

por aturarem como psicoterapeutas (Eshel & Kadouch-Kowalsky, 2003; Farber & Heifetz, 1981; 

Lee, Lim, Yang, & Min Lee, 2011; Råbu, Moltu, Binder, & McLeod, 2016). 

É importante observar que, com esses mesmos descritores, o trabalho do psicólogo 

psicoterapeuta foi abordado de diversas formas nas produções científicas para além da psicologia 

do trabalho. Nesse sentido encontrou-se vários estudos relacionados ao perfil, identidade ou 

personalidade do psicoterapeuta (Grosbois, 1984; Spilken, Jacobis, Muller & Kanitzer, 1969); 
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percepção e experiências quanto ao paciente ou quanto ao processo terapêutico (Costa & Dias, 

2005; Teani, 1997); conduta, comportamento e formação (Alvarez & Silveira, 2002; Laffery, 

Beutler & Crago, 1989); influências e impactos da vida profissional na vida pessoal e vice-versa 

(Ronnestad & Skovholt, 2001; Slaterry & Park, 2007; Watrin & Canaan, 2015) e estudos sobre 

questões normativas ou institucionais (Borgy, 2012). 

Neste breve levantamento, apesar de suas limitações, é notável a escassez de estudos sobre 

a psicoterapia realizados pela psicologia do trabalho. Por outro lado, o trabalho do psicoterapeuta 

parece estar presente de outras formas nas produções científicas, principalmente relacionado à 

eficácia ou ao processo terapêutico, provavelmente pelo fato do psicoterapeuta ser considerado 

como um dos fatores, variável ou item importante na efetividade da psicoterapia (Aveline, Strauss 

& Stiles, 2007; Cordioli, 2008).  

Souza (2007) em pesquisa de mestrado sobre como os psicólogos clínicos vivenciavam a 

clínica (na qual a maior parte dos participantes eram psicoterapeutas), apontou resultados, como: 

a dificuldade de se inserir no mercado; o isolamento profissional; as comparações com outras 

categorias profissionais, no sentido de poderem dar respostas rápidas que acabam sendo exigidas 

também dos psicólogos; o impacto do tempo de experiência profissional no trabalho; as diversas 

mudanças de abordagens teóricas com o passar do tempo de atuação; uma certa rejeição dos 

psicoterapeutas em verem-se como prestadores de serviços; o quanto a sociedade não sabe bem o 

que faz esse profissional; reflexões sobre a dificuldade de acesso das pessoas que não podem 

pagar e sobre o quanto o cenário atual tem trazido demandas de sofrimento para o campo da 

clínica. Esses dois últimos tópicos, foram corroborados também na pesquisa de Morais (2011).  

Ainda no período de aproximação da pesquisadora com o campo das psicoterapias, 

buscou-se por meio de conversas informais com psicólogos psicoterapeutas, estagiários e 
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supervisores do círculo social da pesquisadora, abordar o trabalho do psicoterapeuta. 

Adicionalmente, foram considerados dados oriundos da dramaturgia, a partir de peça de teatro 

assistida por ocasião do estudo, “Fale mais sobre isso” (http://tinyurl.com/y9lrszp7), produzida e 

encenada por Flávia Garrafa, a qual, além de atriz e produtora, também é psicóloga e atuou na peça 

como atriz que representou a personagem da psicoterapeuta.  

O resultado dessas aproximações produziu elementos parecidos entre si e foram 

corroborados por alguns estudos já aludidos. Nas conversas informais com psicoterapeutas de 

abordagens diferentes, estagiários e supervisores, perceberam-se queixas sobre a falta de diálogo 

entre psicólogos de abordagens diferentes, as expectativas dos clientes quanto à resolutividade do 

processo psicoterapêutico, as dificuldades com questões institucionais e operacionais, tais como 

contrato, registros, cobrança de honorários, inserção no mercado, exigências de ritmos acelerados 

por agências privadas de saúde, dificuldade de conseguir trabalhar em rede com outras categorias 

profissionais públicas e privadas, pouco diálogo com outros colegas psicólogos, bem como as 

dificuldades em analisar se realizou um bom trabalho.  

Quanto à peça de teatro “Fale mais sobre isso”, verificou-se que ocorreu com casa cheia 

de um público atento, na apresentação assistida. A atriz tentou mostrar as várias facetas de trabalhar 

como psicoterapeuta. O cenário era composto por duas cadeiras de atendimento, uma diagonal à 

outra, quase de frente. Ora a atriz assumia o papel da psicoterapeuta, ora o papel do paciente (assim 

ela os chamava). Em outros momentos encenava o seu pensamento em voz alta, enquanto ocorriam 

os atendimentos. 

Emergiram da peça vários aspectos do trabalho: as expectativas dos pacientes por soluções 

e rápidas, os gestos e vestuário da profissional (quando ia representar a psicoterapeuta, a atriz se 

posicionava sentada com postura ereta, pernas cruzadas e vestia um casaquinho); as dificuldades 
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quando um de seus pacientes pediu um contrato por escrito; a espera pelo momento ideal para falar; 

as frustrações quando pensava que o paciente estava melhorando e ele “retrocedia” ou quando 

faltava às sessões; a lida com os problemas pessoais e ter que estar bem para o paciente; as 

dificuldades com os silêncios durante a sessão; o desejo de falar uma série de coisas para o paciente 

e não poder. O público ficava às gargalhadas e suas expressões eram de envolvimento com o que 

assistiam. Ao final, a atriz realizou falas demonstrando o quanto os pacientes a surpreendem, a 

desenvolvem como pessoa e o quanto é gratificante fazer parte de suas melhoras. Houve comoção 

do público nesse desfecho. Enquanto produção artística, a peça pareceu confluir com resultados 

das produções científicas e das conversas informais.  

Quanto aos temas institucionais, normativos e éticos que atravessam tão fortemente essa 

atuação profissional, identificou-se questões ligadas ao relacionamento com as agências de saúde 

pública ou privada, as regulamentações e suas problemáticas, inserção no mercado; disputas inter 

e intra categorias profissionais, as dificuldades com quebra de sigilo, consentimento e 

voluntariedade, limites profissionais e pessoais, qualidade do trabalho. Tais aspectos, por vezes, 

desembocam em processos administrativos ou judiciais relacionados a esse trabalho (Adshead, 

2007). 

Buscou-se informações nos sites oficiais do sistema conselhos (Conselho Federal de 

Psicologia e Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte) e de associações, a exemplo 

da Associação Brasileira de Psicoterapia (ABRAP), acerca de dados estatísticos sobre as 

psicoterapias, mapeamentos quanto aos profissionais que a praticam e prescrições, como 

documentos que norteiam ou regulamentam essa prática.  

Nos sites do CFP e CRP/RN pesquisados, foi encontrada a maior gama de materiais 

específicos sobre a psicoterapia como prática profissional de psicólogos, incluindo seus aspectos 
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institucionais. Ao total, verificou-se seis arquivos principais: resolução CFP 010/00 que especifica 

e qualifica a psicoterapia como prática profissional do psicólogo; um relatório e uma cartilha sobre 

diversos aspectos da psicoterapia; resultado de muitos encontros de psicólogos entre os anos de 

2006 e 2009 discutindo essa temática (CFP, 2009); dois vídeos sobre a psicoterapia em forma de 

debate online, “Psicoterapia e formação” e “Psicoterapia” (CFP, 2016b; CFP, 2016c), os quais 

abordavam principalmente aspectos éticos, formação e campo da saúde mental no sistema público; 

um documento sobre honorários de serviços psicológicos (CRP/RN, 2016) e um conteúdo 

informativo na aba de serviços no site do CRP/RN apresentando os diversos tributos e taxas 

referentes aos profissionais psicólogos, incluindo os serviços de psicoterapia (CRP/RN, 2017).  

Sobre o conteúdo presente nesses arquivos, é possível sintetizar que os psicólogos 

psicoterapeutas estão diante de uma atividade de trabalho na qual há necessidade e preocupação 

em definir a psicoterapia e diferenciá-la ou situá-la quanto a outros termos relacionados, tais como 

psicologia clínica e clínica ampliada; reconhecer sua importância; refletir e desenhar aspectos 

transversais de referência e normativos a ela no campo profissional, além de serem melhor 

orientados; divulgar e discuti-la com a sociedade; incluí-la mais especificamente nas pesquisas e 

formação (Resolução CFP 010/00, 2000; CFP, 2009; CFP, 2016b; CFP, 2016c). 

Ainda sobre aspectos institucionais, a pesquisa em documentos e sites oficiais mostrou que 

nestes, a prescrição principal para a prática de psicoterapia por psicólogos é o Código de Ética do 

Psicólogo (Resolução CFP 010/05). Todavia, outro documento, o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), parece ser fundamental na normatização 

dessa prática no âmbito da prestação de serviços, no caso de profissionais autônomos, embora não 

seja citado em nenhum dos arquivos pesquisados sobre psicoterapia. 
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De fato, os psicólogos são considerados profissionais liberais e muitos estão na condição 

de autônomos. O estatuto social da CNPL (Confederação Nacional de Profissionais Liberais) em 

seu artigo 1º, parágrafo único, define o profissional liberal como,  

aquele legalmente habilitado a prestação de serviços de natureza técnico-científica de cunho 

profissional com a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios normativos 

de sua profissão, independentemente de vínculo da prestação. 

 

 

Dessa forma, todo aquele profissional com formação de nível superior ou técnico, com 

profissão regulamentada [por conselhos] é um profissional liberal por ter autonomia para exercitar 

seu trabalho, tomar decisões e agir, independente de vínculo empregatício (embora tal autonomia 

seja discutível na prática), assumindo a responsabilidade civil pelas suas práticas (Bodin de Moraes 

& Guedes, 2015). Alguns estão na condição de empregados e outros na condição de prestadores de 

serviços de forma autônoma. A condição profissional de autônomos, por sua vez, está regulada 

pelo artigo 12, inciso V, alínea “h” da Lei 8.212 de 1991, que diz ser a pessoa física que exerce, 

por conta própria, prática econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não.  

Segundo Mourão e Pantoja (2010), 61,3% dos psicólogos no Brasil combinam outras 

modalidades de trabalho com a de autônomo, sendo que 28% atuam exclusivamente como 

autônomos. Todos estes profissionais estariam submetidos também às prescrições do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), além daquelas advindas do CFP e CRP’s.  

Assim, os dados estatísticos, a quantidade de tributos e taxas a serem pagas, as referências 

para valores de honorários de serviços e a normatização pelo CDC, indicam faceta importante para 

abordar a psicoterapia enquanto atividade de trabalho: a questão dos trabalhadores por conta 

própria, pois assumem a organização administrativa, econômica e normativa de sua prática, por 

exemplo, qual horário irá trabalhar, por quanto tempo, cobrando quanto, com quais despesas, com 



54 
 

 
 

ou sem outros funcionários (recepcionista, serviços gerais, segurança), sob quais registros 

tributários, e assim por diante.  

Caso o psicólogo não tenha seus serviços registrados e os tributos pagos, ele já passaria a 

ser, além de autônomo, um trabalhador informal. Considerando, por exemplo, os profissionais em 

início de carreira, tentando se inserir no mercado, os quais correspondem à maioria dos psicólogos 

que trabalham exclusivamente como autônomos (Mourão & Pantoja, 2010), isso pode ser, de saída, 

um fator importante. 

Assim, no âmbito das discussões que se dão sobre o prestador de serviços, profissional 

liberal autônomo ou trabalhador informal, o trabalho de psicoterapia estaria afetado pelas 

precarizações comuns a esse âmbito? Por exemplo, como o psicoterapeuta faz para realizar suas 

pausas como férias remuneradas, ou mesmo para manter-se no caso de acidentes de trabalho? 

Estariam orientados e capacitados para realizar organização financeira, planejamentos e 

pagamentos previdenciários, por exemplo? Estes aspectos do trabalho parecem também merecer 

atenção. 

Sobre como a sociedade percebe o trabalho dos psicoterapeutas, nas buscas em alguns livros 

como no “Pequeno Guia sobre Psicoterapia” de Simões (2012), direcionado ao público leigo ou 

potenciais clientes, encontram-se alguns pontos sobre a psicoterapia apresentada à sociedade como 

um campo cheio de dúvidas e tabus, necessitando informá-la que o terapeuta é “gente como a 

gente”, que o tratamento não costuma trazer respostas imediatas, e nem é destinado somente a 

pessoas com problemas mentais, que o terapeuta de fato precisa falar pouco para ouvir mais, e que 

não se trata de um amigo, entre outros aspectos. 

Em paralelo, outras obras como a de Yalom (2006) abordam os desafios ou aspectos poucos 

falados abertamente em relação ao psicoterapeuta na sua prática, acolhendo e orientando tanto 
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psicoterapeutas, como aos clientes. Nesse sentido, Ribeiro (2013) enfatiza a necessidade do 

desenvolvimento pessoal do psicoterapeuta que precisa se singularizar num estilo próprio de cuidar 

do outro.  

Outros estudos (Pieta, Castro & Gomes, 2012; Conte, 2012) se debruçando sobre a 

complexidade desse fazer, chamam atenção para a dificuldade em mensurar resultados do 

tratamento psicoterapêutico, que os estereótipos e preconceitos sobre esse profissional e sua prática 

são marcantes, e que há necessidade de estabelecer norteadores gerais, bem como realizar amplas 

discussões sobre regulamentações e qualificação profissional para o trabalho dos psicoterapeutas. 

Conforme lembra Clot (2008), a atividade de trabalho se dá em quatro dimensões que se 

interpenetram desde o aspecto mais singular até o cultural, sendo salutar que seu movimento ocorra 

sem sobreposições ou enfraquecimento importante de alguma dessas dimensões. Ou seja, se a 

dimensão impessoal que corresponde às prescrições e os aspectos normativos se enfraquece, 

deixam de nortear os fazeres pessoais e interpessoais, que por sua vez alimentam e transformam a 

dimensão transpessoal que é a própria cultura do gênero profissional e vice-versa. 

Dito de outra forma, é preciso contemplar o estilo pessoal do trabalhador em realizar suas 

atividades, mas também o diálogo e tensões no coletivo de trabalho, tendo norteadores prescritos, 

normativos, mas também culturais sobre a profissão, no qual o próprio gênero profissional sustente 

as práticas, os simbolismos e a sensação de pertencimento. Nesse sentido, algumas indagações 

parecem relevantes, tais como, há um gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas? De onde 

surgem, quais são e como estão incorporadas as prescrições no seu dia a dia de trabalho? Como se 

dá o diálogo com os pares, os coletivos de trabalho? 

Por exemplo, como se relacionam as especificidades da psicoterapia na dimensão pessoal 

do fazer, em relação às prescrições presentes no Código de Defesa do Consumidor (dimensão 
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impessoal da atividade)? Caso esse seja um ponto discutível, sob que cultura profissional se dará 

tal discussão e dentro de que coletivos de trabalho? 

Para elucidar a relevância do que se diz, apresenta-se 03 notícias divulgadas no Jornal do 

Federal (CFP, 2016) de domínio público, sobre processos ético-profissionais direcionados a 

psicólogos, provocados por denúncias que partem tanto da sociedade quanto dos pares, apurados 

em primeira instância por um Conselho Regional de Psicologia (CRP) e na instância superior, pelo 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) 

 

Tabela 1 

Processos ético-profissionais movidos contra psicólogos 

Processo ético-profissional CFP 

n°1963/2015 - origem CRP-06 

(009/2012) 

Processo ético-profissional CFP 

n°3116/2015 – origem CRP-04 

(024/2011) 

Processo ético-profissional CFP 

n°1963/2015 - origem CRP-06 

(009/2012) 

EMENTA: prestação de serviço 

psicológico sem qualidade técnica 

e científica. 

DECISÃO CRP: Advertência 

DECISÃO CFP: Advertência 

DATA DO JULGAMENTO: 

04/12/2015 

PRESIDENTE DA SESSÃO: 

Mariza Monteiro Borges. 

RELATORIA: João Baptista 

Fortes de Oliveira. 

EMENTA: fundamentar os 

atendimentos em prática não 

reconhecida pela Psicologia 

DECISÃO CRP: Censura pública 

DECISÃO CFP: Censura pública 

DATA DO JULGAMENTO: 

18/03/2016 

PRESIDENTE DA SESSÃO: 

Mariza Monteiro Borges. 

RELATORIA: Sérgio Luiz 

Braghini. 

EMENTA: prestação de serviço 

psicológico sem qualidade 

profissional 

DECISÃO CRP: Arquivamento 

DECISÃO CFP: Arquivamento 

DATA DO JULGAMENTO: 

15/04/2016 

PRESIDENTE DA SESSÃO: 

Rogério de Oliveira Silva. 

RELATORIA: Eliandro Rômulo 

Cruz Araújo. 

Nota: O conteúdo da tabela foi reproduzido integralmente de Jornal do Federal, agosto/2016 (CFP, 2016a, p. 19). 
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Nos três casos apontados na Tabela 1, há queixas parecidas, ditas de formas diferentes e com 

decisões diferentes. É imperativo que não se pode fazer uma análise desses casos e nem é o que se 

pretende aqui. Na verdade, a intenção é apresentar como algumas questões problemáticas do campo 

se relacionam com o que já foi exposto e com a proposta de análise.  

Por exemplo, nas três “ementas”, de certa forma, está questionada a qualidade  do trabalho, 

revelando a queixa por falta de cientificidade ou reconhecimento pela categoria profissional. No 

entanto, como se dá o reconhecimento pela categoria em se tratando de um campo tão disperso, 

fragmentado, além de artístico e pessoal, também como característica constituinte da atividade? 

Qual é o fiel da balança? Nesse sentido, como seria um trabalho bem-feito? Da mesma forma, quem 

é o coletivo de trabalho com o qual esses profissionais advertidos e censurados dialogam para 

confrontar-se com o real da sua atividade e desenvolver seu poder de agir antes, durante ou após 

situações como essas? Como esse saber fazer se define pela linguagem e dialoga com seu gênero 

profissional e com a sociedade que o aprova e/ou o denuncia? 

Acredita-se que essas são perguntas complexas de serem abordadas e importantes para 

compreender e transformar a atividade de trabalho de psicólogos psicoterapeutas. Aspectos 

relevantes como a trajetória profissional, características e qualidade do trabalho ou perspectiva de 

trabalho bem-feito, o estilo pessoal, coletivo de trabalho e gênero profissional se fazem primordiais 

para abordar as singularidades e as generalidades desse trabalho. Disso tudo decorre o 

protagonismo da atividade e de intervenções que valorizem o cotidiano e o coloquem sob um olhar 

crítico (Osório da Silva, 2014) diante de problemáticas ou discussões que se relacionem ao trabalho 

humano com vistas a seu próprio desenvolvimento e saúde. 
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3 Metodologia e método 

 

Pretende-se nesse tópico, apresentar a metodologia na qual se fundamenta essa pesquisa, bem 

como, o caminho (método) construído para abordar o trabalho dos psicólogos psicoterapeutas a 

partir dos pressupostos aludidos em tal metodologia.  

Considerando que a pesquisa se propõe a realizar uma análise clínica da atividade, apresenta-

se, a seguir de qual entendimento metodológico se parte, para assim nomeá-la. 

 

 

3.1 Análise clínica da atividade 

Antes mesmo de anunciar do que se trata a metodologia de análise clínica da atividade 

proposta nesta pesquisa, pretende-se apontar os principais fundamentos epistemológicos e 

ontológicos em que ela se dá: a forma de constituição histórico-cultural, dialética e dialógica, do 

ser/realidade, bem como, a maneira de compreendê-la a partir desses princípios, considerando 

também a perspectiva de desenvolvimento preconizada como um dos desdobramentos de uma 

análise clínica. Análise esta que recairá sobre a atividade de trabalho.  

A partir da obra “Dialogicidade e Representações sociais”, de Ivana Marková (2006) e “O 

que é a dialética”, de Leandro Konder (1981/2004), os quais se debruçaram sobre as principais 

teorias e autores para abordar a questão da dialogicidade e da dialética na construção do 

conhecimento e na compreensão de mundo e de gente, serão indicados alguns pontos relevantes 

para essa metodologia. 

Para Marková (2006), “a dialogicidade é a capacidade fundamental da mente humana em 

conceber, criar e comunicar sobre as realidades sociais em termos do Alter (...)” (p.128), numa 
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“interdependência comunicativa Alter-Ego” (p.141), repleta de conflitos e tensões – as antinomias. 

Citando Bakhtin, alerta que,  

Apesar de ser a capacidade universal da mente, ela opera somente em diálogos concretos que 

acontecem em encontros específicos, independente destes encontros serem interpessoais, 

interculturais ou intergrupais (...) (p.138). 
 

 

Percebe-se nesse trecho que a dialogicidade seria intrínseca e fundamental ao homem que 

se constitui, dessa forma, socialmente. Essa forma de constituir-se e constituir a realidade 

dialogicamente (co-gênese) permite ao homem ser indivíduo e sociedade ao mesmo tempo. 

Valsiner (2001), colabora para a compreensão dessa forma de pensar, a partir do conceito de 

separação inclusiva, explicitando um processo no qual o sujeito sempre mantém uma 

individualidade, algo próprio, separando-se do todo, mas incluído nesse todo como parte dele 

também.  

Nesse sentido, o diálogo ocupa lugar importante na perspectiva dialógica, no qual incluem-

se o pensamento e a fala, caracterizando-se como “(...) uma comunicação na qual os co-autores 

disputam, brigam com ideias e negociam suas antinomias em pensamento. No diálogo, os 

participantes se confirmam como co-autores e confirmam também suas participações nas 

realidades sociais” (p.124). 

 

Desta dialogicidade fundamental e constituinte do ser e da realidade social, é possível pensar 

que a dialética seria uma espécie de movimento histórico da realidade a partir dessa característica, 

dando vida às contradições e aos complementares, sempre em constante mudança. Em termos 

hegelianos, segundo Konder (1981/2004), “a negação de uma determinada realidade, a conservação 

de algo essencial que existe nessa realidade negada e a elevação dela a um nível superior” (p.26).  
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Posteriormente, o autor, a partir dos preceitos de totalidade (realidade global sempre em 

transformação) e materialismo histórico em Marx (1818-1883), vai desenvolvendo a dialética 

como um exercício, “o pensamento de síntese, percebendo na totalidade [aberta, pois sempre em 

mudanças] as contradições e mediações” (p.44). O conhecer é então um processo com base na 

realidade material na qual, “o pensamento dialético é obrigado a um paciente trabalho: é obrigado 

a identificar, com esforço, gradualmente, as contradições concretas e as mediações específicas que 

constituem o tecido de cada totalidade, que dão vida a cada totalidade” (Konder, 2004, p. 46).  

Para esclarecer, exemplifica: um livro nas mãos é um fato imediato, mas que até chegar às 

mãos passou por uma série de mediações (a escrita, a confecção, a escolha de comprar ou 

presentear), então, o livro além de um fato imediato, é também um fato mediatizado por outros 

fatos, por ações humanas. Assim, tal livro na mão, inscrito numa totalidade historicamente 

construída, conserva algo nele que teve permanência desde o início (da ação humana sobre ele) e 

mudanças de forma reflexiva.  

Vale ressaltar que a metodologia dessa pesquisa pressupõe uma conexão entre dialógica e 

dialética, porém consciente de que entre essas perspectivas há um campo de tensão e disputas que, 

por vezes, faz parecer que são incompatíveis. Sobre essa questão, Dafermos (2018) traz um estudo 

que as discute em suas historicidades, pressupostos, diversidade de interpretações, e suas supostas 

incompatibilidades, concluindo que, apesar de terem formas de pensar e histórias próprias, a 

dialogicidade de Bakhtin tem na sua base, uma forma dialética de pensar tal dialogicidade. Por sua 

vez, a dialética não pressupõe uma consciência individual separada e nem se resume a uma forma 

discursiva abstrata de pensar. Nesse sentido, o diálogo (dialógico), sendo uma conversa com 

capacidade de gerar desenvolvimento nos seus contrários, diferenças e negociações críticas, têm 
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seu motor na abordagem dialética com seus focos nas contradições, mudanças, totalidade e 

desenvolvimento. 

Assim, retomando conjuntamente Marková (2006) e Konder (1981/2004) em direção ao 

interesse pela atividade de trabalho como unidade de análise, é possível pensar que o homem se 

constituiu e constitui concreta e simbolicamente sua realidade, principalmente por meio da 

atividade humana de trabalho. Tal atividade se dá de forma dialógica (interdependência dinâmica 

entre o Outro social e o Eu subjetivo) e a partir de um movimento histórico-dialético (de mudança, 

interpenetração de complementares, de opostos, do total e das partes).  

Considerando atividade a partir do que já foi exposto no capítulo anterior, somada à 

perspectiva dialógico-dialética apontada, seria na realização ou nas possibilidades de realização 

dessas atividades de trabalho em confronto com o real, engendrando momentos de negociação entre 

Alter e Ego, necessariamente atravessados de emoção e afetos, que se daria o desenvolvimento. Na 

perspectiva vygotskiana, um processo complexo de reorganização qualitativa de um certo sistema.  

Nessa ordem de ideias, o desenvolvimento, mudanças qualitativas que efetivamente levam 

o sujeito a novos patamares de funcionamento, não pode prescindir de momentos de confronto, 

agravados pelo fato de que nada é pré-determinado, nada é assegurado como verdade absoluta, e 

isso, inicialmente, pode gerar certo desconforto subjetivo diante dos conflitos. De forma que, para 

construir conhecimento sobre algo/alguém, é preciso colocá-lo em movimento, em 

desenvolvimento, e sobretudo correr os riscos da confrontação entre o prescrito, o dito socialmente, 

a regra, e o realizado ou realizável, o que se pode efetivamente fazer, a partir dos polos em 

confrontação (Vygotski, 1927/2014; Clot, 2008).  

Abordando a atividade de trabalho dessa maneira, as diversas instâncias e dinâmica do 

trabalho podem ser observadas e sobre elas se produzir conhecimento e transformações. O 
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psicoterapeuta ao realizar seu trabalho, se insere numa totalidade histórica permeada por mediações 

e contradições (dialética) que o conduzem, de forma singular-social (dialógica), a fazer o que faz 

da forma como faz. Ao colocá-lo em diálogo com um outro (o pesquisador) de forma clínica, os 

meios semióticos de linguagem podem ser fonte de fala e auto-observação, das quais emergem não 

só informações, mas reflexões sobre o próprio fazer na sua realidade concreta, gerando 

possibilidade de mudanças qualitativas, ou seja, de desenvolvimento.  

De fato, o que sustenta a escolha de dispositivos como entrevistas semi-estruturadas, a partir 

da produção de um “texto negociado” entre participante e pesquisador (Gaskell, 2015; Fraser & 

Gondim, 2004) utilizando estratégias que provoquem o movimento de reflexão nesta metodologia, 

é a intenção de estabelecer um contexto de diálogo, nos termos em que se elucidou aqui. Mais 

especificamente, de que tal modelo, pela sua abertura, possibilite uma postura e análise clínica, a 

partir do conjunto dessas entrevistas dialogadas.  

Tendo em vista o que foi apresentado, cabem agora os apontamentos sobre do que se trata 

essa análise clínica da atividade coerente com os pressupostos já aludidos e as estratégias a serem 

empregadas.   

Um dos pressupostos do método clínico de análise da atividade de trabalho é que haja uma 

demanda e que ela chegue dos trabalhadores para o pesquisador ou analista da atividade. Mas, no 

caso dessa pesquisa, qual é, e de quem surge a demanda? Eis aqui um paradoxo comum das 

pesquisas nessa abordagem em contexto brasileiro: parecem existir demandas, mas não há 

comandas partidas do trabalhador, a princípio!  

Toda a discussão, a partir do levantamento bibliográfico e outras aproximações com o campo, 

mostrou diversas problemáticas das psicoterapias enquanto trabalho e lacunas de estudos focados 

nessa perspectiva, principalmente no Brasil. Porém, se há uma comanda, queixa ou pedido de 
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ajuda, ela dificilmente chega diretamente do trabalhador para a academia, mas sim, da academia, a 

qual, mobilizada por uma série de fatores relacionados ao fenômeno e aos interesses pessoais 

acadêmicos, busca formular junto a esses trabalhadores, demandas reais. Dessa forma, é importante 

que se realize uma espécie de negociação entre pesquisadores e participantes durante a pesquisa 

para contemplar (com modificações, caso necessárias) a construção do conhecimento e as 

possibilidades de transformações, a partir de demandas reais percebidas pelos participantes na sua 

realidade de trabalho. 

Além da questão sobre demanda já aludida, o caráter clínico de análise da atividade de 

trabalho, nesta abordagem, se configura por se interessar pelas idiossincrasias (ou singularidades 

dos fenômenos), considerá-los em sua globalidade, aprofundar e examinar sua complexidade, 

promover importância particular ao papel do sujeito (protagonismo) e implicar numa interação com 

o objeto estudado, no qual o analista ou pesquisador é parte do dispositivo (Clot & Leplat, 2005).  

Outro aspecto metodológico importante da análise clínica da atividade de trabalho é sua dupla 

via, de construção do conhecimento e de transformação no trabalho. Assim, neste caminho, ao 

provocar possibilidades de desenvolvimento, o conhecimento é co-construído entre o analista e o 

trabalhador sobre as situações reais de trabalho, oportunizando também um movimento político, 

no qual o trabalhador, em seu coletivo, começa a cuidar do trabalho com a ampliação do seu poder 

de agir (Clot & Leplat, 2005; Kostulski, 2010; Lhuilier, 2010; Clot, 2008) até o nível de mudanças 

na organização do trabalho e na cultura profissional do ofício.  

Para isso, é preciso acessar algumas extensões singulares subjetivas da atividade do 

trabalhador, como é o caso do “real da atividade”, o qual considera possibilidades não realizadas 

do trabalho, as quais modificam o que é realizado e a forma como se faz tal trabalho. Por exemplo, 

os impedimentos, a perspectiva do que não se fez, do que se gostaria de fazer, e assim por diante. 
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Para acessar esse conteúdo, por meio do método de acesso indireto à subjetividade, nesta pesquisa 

serão utilizadas entrevistas semi-estruturadas individuais, estabelecendo o diálogo a partir de 

técnicas específicas como mediadores para provocar a fala e reflexão. 

Os aspectos pretendidos de serem contemplados nesta análise clínica são: a história 

profissional do participante; a forma como percebe dialogicamente seu trabalho nas dimensões 

pessoal, interpessoal e transpessoal; a auto-observação e caracterização de sua rotina de trabalho – 

o que faz, como faz, com quais desafios; a produção de um conteúdo e co-análise relacionada a 

uma situação ou atividade desafiadora para si, contemplando também o real de sua atividade; a fala 

e reflexão sobre o próprio processo de análise da atividade.  

 

3.2 Método 

De modo geral, empreendeu-se um caminho de operacionalização na obtenção de respostas 

para as questões de pesquisa no qual a unidade de análise e intervenção foi a atividade de 

trabalho de três psicólogas psicoterapeutas, por meio da realização de seis a sete entrevistas 

individuais semi-estruturadas com cada participante, nas quais seriam utilizadas estratégias de 

mediação para provocar e explorar os conteúdos de fala. Segue um esquema-síntese para 

ilustrar a proposta desde a metodologia até as estratégias. 
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Figura 1. Esquema ilustrativo contemplando, de forma sintética, a metodologia, método e 

recursos utilizados na pesquisa. 

 

3.2.1 Contexto de produção do conteúdo empírico, participantes e procedimentos 

Como já apontado, no Brasil é considerável o percentual de psicólogos que atuam na área 

clínica em psicoterapia como autônomos em consultórios. O CFP (site oficial) registra o total de 

305.216 psicólogos no Brasil, sendo 3.182 no Rio Grande do Norte. O contexto de produção 

empírica em que se deu esta pesquisa está relacionado à realidade de trabalho dos psicólogos 

psicoterapeutas autônomos na cidade de Natal/RN. 

Estes profissionais costumam trabalhar em salas de prédios comerciais, sob regime de locação 

individual (sala) ou compartilhada (clínicas que abrigam vários profissionais) ou em salas das quais 

são proprietários. Outros prestam serviços em clínicas onde alugam salas por determinado período 
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atendendo ao público da clínica ou não. As entrevistas foram realizadas em ambiente privativo na 

universidade ou como fosse mais conveniente para as participantes, por exemplo, em suas salas de 

atendimento.  

As participantes desta pesquisa foram psicólogas psicoterapeutas em regime de exercício 

profissional, que trabalham como profissionais autônomas, conforme já definido em tópico anterior.  

Buscou-se a participação de psicoterapeutas filiadas a abordagens teórico-metodológicas de 

trabalho distintas. Nesse sentido, embora saiba-se como já apresentado, que a tarefa de classificar o 

campo das psicoterapias em abordagens, seja um desafio que merece amplas discussões, estando 

ainda em aberto, considerou-se para a busca de participantes, as três abordagens mais utilizadas 

como referenciais teóricos na prática dos psicólogos, segundo estudo apresentado por Gondim, 

Bastos & Peixoto (2010), quais sejam, psicanálise, a abordagem cognitivo-comportamental e a 

perspectiva existencial ou humanista. Nesse sentido, considerando as três abordagens de base citadas 

e o tempo disponível para a pesquisa, elegeu-se o número de três participantes.  

Também buscou-se por participantes com tempos de experiência distintos como 

psicoterapeutas, sendo pelo menos um iniciante e outro experiente. Para considerar iniciantes ou 

experientes na busca por participantes, utilizou-se percepções da pesquisadora obtidas na 

aproximação com o campo, nas quais iniciantes seriam profissionais com até dois ou três anos de 

atuação como psicoterapeuta, e experiente, alguém que já tivesse ultrapassado quinze a vinte anos 

de atuação como psicoterapeuta. A desejabilidade quanto à diversidade das abordagens e tempo de 

experiência foi considerada como forma de contemplar minimamente a diversidade constituinte do 

campo. 

Para um primeiro acesso a profissionais passíveis de escolha, a pesquisadora entrou em contato 

com profissionais do seu meio social, explicou a pesquisa e pediu indicação de, pelo menos, dois 
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psicólogos psicoterapeutas que seriam participantes potenciais. Na oportunidade, a pesquisadora 

perguntou de antemão a quem indicou os possíveis participantes, qual seria em média o tempo de 

experiência e a abordagem teórico-metodológica a que se filiavam os indicados. 

Após receber os nomes e contatos de psicólogos psicoterapeutas indicados para participar, a 

pesquisadora os organizou por abordagem e tempos de experiência distintos, no total de três, entrou 

em contato por mensagem ou ligação telefônica, explicou os motivos e propôs agendamento de um 

encontro preliminar para explicar a pesquisa, verificar o desejo e a disponibilidade em participar. 

Completada essa etapa com a psicoterapeuta-candidata, deu-se início aos trâmites éticos 

protocolares, como assinatura de termos de consentimento, bem como a negociação dos melhores 

dias e locais para agendar as entrevistas.  

Tendo em vista a imersão na atividade que essa pesquisa propõe, o critério de desejar participar 

e ter disponibilidade foi o mais importante a ser considerado nas entrevistas preliminares. Não houve 

necessidade de critérios para seleção, visto que, após a adesão de um participante, imediatamente 

considerou-se uma cota de participação preenchida.  

Cabe aqui um comentário acerca da decisão metodológica de realização de entrevistas 

individuais, haja vista que na perspectiva teórica da Clínica da Atividade, proposta como referência 

teórica desta pesquisa, a participação dos coletivos de trabalho na análise clínica da atividade é 

fundamental. Adicionalmente, conforme discutido anteriormente, coletivo de trabalho é diferente 

de um grupo de trabalhadores que se reuniriam para participar da pesquisa. Dessa forma, admite-

se a importância dos coletivos de trabalho, considerando que neles as diferenças, os conflitos, os 

modos de interpretação existem e são bem-vindos para manter o trabalho vivo e provocar seu 

desenvolvimento (Clot, 2008; Clot & Faita, 2000).  
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Contudo, ao rever e analisar esse pressuposto, percebeu-se que para constituir-se ou 

caracterizar-se como coletivo, é preciso que haja linguagem e regras (explícitas ou não) do ofício 

comuns entre os trabalhadores, fato difícil de contemplar ou entrever previamente no campo das 

psicoterapias, ao eleger para a pesquisa, participantes de abordagens distintas, trabalhando em 

contextos concretos diferentes. De fato, no caso do campo das psicoterapias, sabe-se que em face 

da “(...) diversidade de teorias, métodos, técnicas e abordagens que nele se fazem presentes com 

maior ou menor intensidade, propriedade, pertinência ou mesmo radicalismo, por vezes tem-se a 

impressão de que falamos de campos diferentes” (Quayle, 2010, p. 111).  

Assim, admite-se a possibilidade de que não haja um coletivo de trabalho composto de 

abordagens distintas que sustentem de forma positiva a análise em questão, optando-se assim, por 

abordar e conduzir a pesquisa com os participantes individualmente, o que não é sem 

consequências. Por exemplo, o potencial de transformação na organização do trabalho ou de 

incorporar contribuições para o gênero profissional podem ser prejudicados (se é que existe um 

gênero profissional em questão). Além disso, a falta de exposição ao conflito gerado entre formas 

diferentes de fazer o trabalho diante dos pares, pode diminuir as chances de explicitação e discussão 

do real da atividade (possibilidades não realizadas) e, consequentemente, da ampliação do poder 

de agir.  

 

3.2.2 Procedimentos, estratégias e objetivos por entrevista 

O conteúdo empírico da pesquisa foi produzido a partir de uma série de procedimentos com 

estratégias e objetivos diferentes em cada entrevista. Os encontros foram registrados em áudio e 

vídeo conforme os participantes autorizassem. Os procedimentos se deram por meio de um conjunto 
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de entrevistas semi-estruturadas individuais (Gaskell, 2015; Fraser & Gondim, 2004), conduzidas 

pelo diálogo entre pesquisadora e participante, com duração média de uma hora, cada uma.  

A interação foi mediada por algumas estratégias que permitiam provocar as falas e, ao mesmo 

tempo, refletir sobre elas em relação à atividade de trabalho. Tais estratégias, serão brevemente 

apresentadas quanto ao que se trata, justificativa para utilização e sua operacionalização. 

Adicionalmente, é apresentada mais adiante uma tabela síntese, visto que cada uma tem objetivos e 

formas diferentes. 

 

Narrativa de trajetória profissional autobiográfica-contextual: Essa estratégia correspondeu 

à primeira entrevista da psicoterapeuta com a pesquisadora após o encontro preliminar. A 

expectativa foi promover uma aproximação da pesquisadora em relação à participante e seu 

contexto, a partir da escuta e diálogo para conhecer seu percurso profissional. Além disso, ao 

conhecer a trajetória, vários elementos sobre a profissão, a prática, inserção no mercado, formação 

emergiram e foram de interesse para compreender a atividade de trabalho do psicoterapeuta – 

conforme será visto na análise de dados.  

Esta estratégia foi estilizada a partir da inspiração na técnica de entrevistas narrativas 

episódicas (Flick, 2015). Na sua operacionalização, a participante recebeu canetas coloridas tipo 

hidrocor e uma folha ofício com uma linha (do tempo) desenhada, na qual a data inicial, 

simbolizando quando se iniciou sua trajetória profissional de psicoterapeuta, estava em branco para 

que ela escolhesse e a final era o dia da entrevista, simbolizando o momento atual.  

Após apresentar o material e explicar do que se tratava, a participante era convidada a ir 

contando sua trajetória profissional, e aos poucos ir marcando na folha o período (ano) de 

momentos/episódios que foram significativos nesta trajetória do ponto vista singular (biográfico), 
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mas também contextual, sendo, por vezes, indagada se recordava qual era o contexto, o que estava 

acontecendo na psicologia, no estado, país ou no mundo no mesmo período, e que pudessem ter 

influenciado na sua trajetória. Alguns pontos de interesse foram sinalizados pela pesquisadora 

durante o diálogo como, formação, inserção no mercado, mudanças na escolha de abordagens, e 

assim por diante. 

 

Elaboração de registro hipotético de divulgação do trabalho: Tratou-se de uma entrevista cujo 

intuito foi buscar formas de explicitação de como a participante percebe (a psicoterapia) em diversos 

níveis: para si, para seus pares e para a sociedade. O pressuposto central aqui foi a crença na 

importância de como os outros percebem o trabalho para quem o realiza e as questões conceituais, 

de preconceitos e estereótipos apontadas na literatura.  

Esta estratégia foi pensada e construída pela pesquisadora diante do interesse de abordar tal 

tema e passou por diversas mudanças quanto aos termos que deveriam ser utilizados e forma de 

explicar/convidar a participante durante sua execução. Ao final, consistiu em oferecer à participante 

03 folhas tamanho ¼ de ofício (dando a ideia de um panfleto ou folhetim de divulgação ainda em 

branco), lápis, caneta esferográfica, canetas coloridas tipo hidrocor e régua para que a participante 

confeccionasse os registros. Em seguida, a pesquisadora iniciava as orientações sugerindo uma 

situação, na qual a psicoterapeuta era incumbida de rascunhar 03 registros sobre a psicoterapia. O 

primeiro sobre o que é a psicoterapia para ela, o segundo e terceiro seriam no sentido de divulgar a 

psicoterapia, sendo o segundo destinado a seus pares psicólogos e o terceiro seria amplamente 

distribuído para a sociedade pelas ruas, aleatoriamente. 

Depois de decorrido um tempo para que a participante concluísse seus registros, iniciava-se 

um diálogo a partir das provocações que a pesquisadora ia realizando, por exemplo: Como foi a 
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experiência? Quais os significados, sentidos para ela em relação ao que desenhou ou escreveu? Qual 

o impacto dessa forma de perceber seu trabalho nas suas atividades, nas relações com os pares ou 

com a sociedade? E assim por diante. Vale salientar que nas orientações, a pesquisadora explicitou 

sobre o uso posterior dos registros, informando que o objetivo não era expor tal produção diretamente 

na pesquisa e, caso houvesse interesse em expô-los, isso seria previamente acordado e autorizado 

pela participante. 

 

Auto-observação com captura de imagens fotográficas e diálogo posterior: diante da 

necessidade de realizar observações na realidade de trabalho da participante, mas, ao mesmo tempo, 

perceber a dificuldade de fazê-lo no contexto da psicoterapia, pensou-se na possibilidade de que a 

própria participante poderia realizar tal observação por meio da captura de fotos.  

A escolha por essa estratégia foi inspirada nas pesquisas com oficina de fotos realizadas por 

Osório da Silva (2014), na qual a autora percebeu, entre outros aspectos, que o ato de fotografar 

produz um posicionamento de observador para quem empunha a câmera e um diálogo interior no 

observador (trabalhador) sobre o seu ofício. De fato, ainda segundo a autora, a produção de 

fotografias implica várias escolhas, notadamente o que fotografar, o que não fotografar, com que 

foco. Sua construção pelo próprio participante é um ato criador (produção própria) e seu processo 

de atribuir sentidos ou elencar significados é, ao mesmo tempo, singular e cultural. Do mesmo modo, 

pode oferecer visibilidade a aspectos invisíveis do trabalho (Maurente & Tittoni, 2007).  

Para esta pesquisa, a operacionalização da estratégia se deu convidando e instruindo a 

participante psicoterapeuta, ao final da entrevista anterior, a posicionar-se como observadora de sua 

atividade de trabalho, registrando-a por meio de fotografias, no seu próprio aparelho (celular ou 

câmera fotográfica) durante sua semana de trabalho ou até o próximo encontro. A pesquisadora 
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comunicou à participante que o objetivo era conhecer melhor sua atividade de trabalho no dia a dia 

para caracterizá-la, além de promover um momento de auto-observação do trabalho.  

Assim, a psicoterapeuta previamente elegia e capturava imagens frutos de sua observação 

sobre o seu trabalho, trazia essas imagens para a entrevista no seu próprio aparelho, as mostrava para 

a pesquisadora, dizendo as motivações da escolha e o que tais imagens caracterizavam da sua 

atividade de trabalho. A pesquisadora interagia com a participante ouvindo-a e provocando-a com 

questões, especialmente relacionadas ao trabalho no dia a dia, instrumentos, ambiente e desafios.  

 

Técnica de Instrução ao sósia: no encontro em que foi realizada esta técnica, o intuito foi 

concentrar-se em abordar, além da atividade realizada, o real da atividade (sendo os dois, aspectos 

intrínsecos da atividade), indicando pontos sobre o poder de agir, trabalho bem-feito, estilizações, 

impedimentos e assim por diante, presentes na realidade de trabalho. Nesse sentido, a participante 

psicoterapeuta elegeu uma atividade ou situação de trabalho que considerava desafiadora ou 

problemática para si e sobre tal, foi realizada uma análise aprofundada em suas minúcias, utilizando, 

para isso, a estratégia de entrevista em profundidade por meio da Instrução ao Sósia (IaS).  

A IaS é uma técnica de acesso indireto à experiência vivida e ao real da atividade, que tem 

por objetivo promover o desenvolvimento, na medida em que torna visível a atividade realizada 

como uma dentre outras possibilidades de ação. A técnica foi originalmente proposta por Ivar 

Oddone, sendo mais tarde retomada por Clot (2000) e utilizada no Brasil com algumas adaptações 

(Silva et al, 2016). Na clínica da atividade, a operacionalização da IaS ocorre por demanda e em 

diversas etapas incluindo, por exemplo, um período de observação, aproximação com o campo de 

intervenção, constituição de um grupo de trabalho para assumir a análise clínica da atividade e 

elaboração da demanda. Posteriormente ocorre o momento da entrevista de instrução com um 
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fechamento, no qual o trabalhador fala como foi para ele realizar a entrevista e na sequência, uma 

série de encontros periódicos com o objetivo de realizar co-análises e produzir a ampliação do 

poder de agir dos trabalhadores (Batista & Rabelo, 2013). 

No caso desta pesquisa, não foi constituído um coletivo para a análise por razões já 

explicitadas, bem como a observação e aproximação com o campo se deu por entrevistas anteriores 

referentes a trajetória profissional e auto-observação do trabalho. Assim, a técnica foi composta por 

duas etapas, uma entrevista de instrução sobre a atividade ou situação escolhida e outra de validação 

ou co-análise das falas produzidas.  

Na primeira etapa, a entrevista foi iniciada com a participante psicoterapeuta retomando a 

escolha ou escolhendo a situação a ser submetida a tal análise minuciosa. Em seguida, a 

pesquisadora explicou a técnica, enfatizando que não haveria instrução certa ou errada, melhor ou 

pior e que o objetivo seria conseguir instruir a pesquisadora em detalhes sobre as atividades, 

considerando o modo mesmo em que a psicoterapeuta realiza seu trabalho. Assim, a fala da 

participante psicoterapeuta como instrutora se iniciou a partir de uma situação hipotética 

apresentada pela pesquisadora, com a seguinte orientação: “Suponha que eu sou seu sósia e que 

amanhã eu me encontro em situação de dever te substituir em seu trabalho. Quais são as instruções 

que você deveria me transmitir a fim de que ninguém se dê conta da substituição?” 

Pretendeu-se com essa técnica oferecer à participante-trabalhadora, oportunidade de 

vivenciar suas experiências de trabalho corriqueiras, porém se deslocando do lugar de observada 

para observadora, a partir da atividade de instruir um outro sobre si mesma como trabalhadora, 

sobre seu modo de realizar o trabalho prescrito ou esperado, bem como sobre possibilidades não 

realizadas, impedimentos. Nesse sentido, a referida técnica 
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é um diálogo para manter o vivido vivo. Não é um diálogo para apreender o vivido ou 

para conhecê-lo. É um diálogo para que o vivido se transforme, se desenvolva, na ação 

dialógica e na observação em curso no diálogo (Clot, 2010, p. 225).  
 

Para isso, durante a entrevista, enquanto a trabalhadora instruiu a pesquisadora-clínica que 

esteve na posição negociada de sósia (neste caso a pesquisadora foi a sósia e a participante a 

instrutora) sobre si nas suas atividades, a sósia tomou a iniciativa de apresentar uma série de 

questionamentos à sua instrutora, provocando-a a pensar, se dar conta e se confrontar com os 

impedimentos da sua atividade, os quais foi percebendo enquanto buscava cumprir a comanda de 

instruir a pesquisadora. 

Assim, esta técnica buscou promover uma elaboração da experiência profissional, na qual 

o sujeito, pela atividade linguageira dirigida, teve que desenvolver duas ações simultâneas, uma 

sobre o contexto de trabalho e a outra sobre o contexto de análise (Clot, 2000). Emergem daí, 

conteúdos implícitos e explícitos sobre o que se deveria fazer e não se faz; o que se faz, mas não 

gostaria de fazer; o que faz para não fazer o que é preciso fazer e assim por diante. Ou seja, emerge 

além do que foi realizado, também o real da atividade, as possibilidades não realizadas que fazem 

a atividade realizada ser como é.  

Quando a fala de instrução foi finalizada, a pesquisadora deixou o papel de sósia e se 

encaminhou para o encerramento da etapa de instrução, perguntando à participante como foi 

realizar a instrução, o que o exercício suscitou em si, no intuito de realizar um fechamento que 

permitisse a elaboração da experiência e reflexão sobre possíveis efeitos em participar da técnica 

(Batista & Rabelo, 2013).  

Na segunda etapa da técnica, foi realizada a validação ou co-análise do conteúdo produzido 

na etapa de instrução.  
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Originalmente, na perspectiva da clínica da atividade, a co-análise consiste em uma análise 

conjunta entre pares no coletivo de trabalho, apresentando e discutindo percepções dos mesmos 

sobre os diferentes modos de realizar a atividade, tratando-se de uma continuidade da técnica de 

IaS. Nesta forma de realizar a co-análise, o clínico tem o papel de conduzir tal procedimento, 

oportunizando que emerjam dos trabalhadores, os conflitos e o diálogo no coletivo de trabalho, de 

modo que se amplie o poder de agir desses trabalhadores. 

 Nesta pesquisa, a co-análise consistiu na realização de uma análise em conjunto entre 

pesquisadora e psicoterapeuta, a partir de suas percepções e interpretações em diálogo durante a 

entrevista. A psicoterapeuta participante foi confrontada com o conteúdo das verbalizações que 

realizou durante a entrevista de instrução, mas também com as percepções e interpretações da 

pesquisadora, configurando-se assim uma análise em diálogo, embora se admita a possibilidade de 

que existam pontos de interesse distintos entre pesquisadora e participante e que o expert sobre o 

trabalho é o próprio trabalhador. 

Tal co-análise, foi operacionalizada da seguinte forma: o conteúdo produzido na entrevista 

de instrução foi transcrito e enviado previamente para a participante via e-mail para que a mesma 

realizasse uma leitura das suas falas, elencando pontos que chamaram sua atenção. A pesquisadora, 

por sua vez, fez o mesmo. A transcrição foi trazida para o encontro e o diálogo se deu sobre as 

análises feitas pela psicoterapeuta participante e pela pesquisadora, lendo alguns trechos e 

relatando percepções. Nesse sentido, durante sua leitura, além das próprias reflexões que pôde 

elaborar, a psicoterapeuta foi confrontada e provocada com alguns pontos de interesse destacados 

pela pesquisadora, incentivando a psicoterapeuta participante a se inclinar sobre sua atividade, 

sobre o que falou, e o que poderia elaborar acerca do que falou, oportunizando ampliar sua 

compreensão e poder de agir. 
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Devolutiva prévia de resultados singularizados e avaliação do processo: considerando que 

o método consiste em um processo de análise com caráter clínico, sequencial e diversificado quanto 

ao uso de estratégias e objetivos em cada encontro, o encerramento foi um momento de especial 

importância para que se tornasse possível, à participante, refletir e elaborar um sentido quanto a 

análise empreendida, percebendo resultados, manifestando sua opinião, validando ou não 

percepções da pesquisadora, bem como contribuindo para o aprimoramento do próprio processo. 

Nessa direção, foi produzido para cada participante, de forma singularizada, um documento 

impresso semelhante a um dossier, no qual estava sistematizado o processo de análise da 

participante e os resultados percebidos em forma de tópicos, organizado em cinco partes: a) 

explicação do documento, aspectos gerais da pesquisa e quadro síntese com o objetivo dos 

encontros, estratégias e status de participação da psicoterapeuta, por exemplo, entrevista realizada 

em tal data, em tal lugar, com duração de tempo “x”; b) trajetória profissional com imagem do que 

a participante desenhou e tópicos sobre sua trajetória; c) representação e caracterização da atividade 

de trabalho com as imagens produzidas e sequência de tópicos que apontavam como a 

psicoterapeuta percebe sua atividade e como se caracteriza seu trabalho no dia a dia, quanto às 

prescrições, ambiente, instrumentos, diálogo com os pares e ritmos de trabalho, por exemplo; d) 

apresentação de pontos de tensão e desenvolvimento a partir de problemáticas percebidas em 

algumas práticas; e) agradecimento e assinatura. Este documento foi resultado do processo de 

análise do que foi produzido empiricamente, a qual será melhor detalhada na próxima sessão 

(Procedimentos de análise).  

A operacionalização da entrevista de encerramento se deu com a entrega de tal documento 

e sua apresentação à psicoterapeuta-participante, registrando-se as elaborações da participante 
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sobre o processo e os resultados. Por fim, foi realizado o agradecimento por sua participação e 

disponibilizado os contatos dos pesquisadores, caso ela desejasse se manifestar com dúvidas, 

objeções ou observações, posteriormente à leitura integral do documento. 

Estas foram as estratégias utilizadas no método. Quanto à estrutura, o conjunto total de 

entrevista por participante, entre 06 e 07, foi realizado de forma sequencial, registrado por meio de 

gravação em áudio e vídeo ou somente áudio, conforme a participante autorizasse. A cada 

entrevista, foi realizada uma pré-análise do seu conteúdo, impactando no planejamento da próxima.  

Considerando a quantidade e diversidade de entrevistas, bem como de estratégias e 

objetivos do método, elaborou-se uma tabela-esquema com a sintetização de cada entrevista, 

contendo seus objetivos, estratégias e pontos de interesse para análise, no sentido de retomar e 

facilitar a visão do todo e suas articulações.  

 

Tabela 2  

Esquema geral das entrevistas, organizadas pela sequência, objetivos e pontos de interesse. 

Situação / Objetivo / Estratégia Pontos de interesse  

Situação 0: entrevista preliminar para conhecer a 

possível participante, explicar a pesquisa, convidá-

la e realizar trâmites ético-protocolares 

 

Desejo e disponibilidade de participar 

Situação 1: entrevista para conhecer e 

contextualizar a trajetória profissional biográfica e 

contextual da participante, por meio de narrativa 

autobiográfica elaborada na linha do tempo. 

Aspectos históricos e de profissionalização; 

Formação e inserção no mercado; 

Desenvolvimento pessoal e profissional; 

Insights iniciais sobre coletivos de trabalho e 

gêneros profissionais. 
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Situação 2: entrevista sobre a percepção da 

psicoterapia para si, seus pares e sociedade, 

utilizando a construção de registros hipotéticos de 

divulgação do trabalho (psicoterapia). 

Aspectos dos coletivos de trabalho; 

Aspectos de gênero profissional; 

Estereótipos ou estigmas profissionais; 

Impedimentos; 

Insights iniciais sobre perspectiva de trabalho 

bem-feito. 

Características do trabalho no dia a dia: 

ambiente, normas, tarefas, instrumentos, 

ritmos, cargas, relação com os pares, desafios 

e problemáticas. 

Situação 3: entrevista sobre a caracterização do 

trabalho realizada e os desafios encontrados, 

utilizando auto-observação com captura de imagens 

fotográfica e diálogo posterior. 

Situação 4: entrevista de análise detalhada de uma 

atividade ou situação de trabalho desafiadora para a 

participante, utilizando técnica de IaS – etapa de 

instrução  

 

 

 

 

 

Compreender e oportunizar desenvolvimento 

de aspectos do trabalho, como impedimentos e 

outras formas de realizar a atividade. 

 

 

Situação 5: entrevista de continuação da técnica de 

IaS – etapa de co-análise. Oportunizar a 

confrontação com as características, dilemas, 

singularidades e generalidades da atividade de 

trabalho a partir da análise em diálogo pesquisador-

participante do material produzido na entrevista 

anterior. 

 

Situação 6: entrevista de encerramento. Realizar 

devolutiva prévia de resultados percebidos de forma 

singularizada, observando se a participante valida 

as interpretações realizadas; promover reflexão e 

avaliar o processo a partir da escuta à participante. 

Agradecer a participação. 

Desenvolvimento da atividade ou não ao 

participar da pesquisa;  

Efeitos ético-políticos em problematizar o 

tema; 

Discussão teórico metodológica sobre a clínica 

da atividade em relação ao método utilizado 

 

A partir da Tabela 2, percebe-se um método pautado no diálogo, o qual convocou o 

envolvimento com disponibilidade psicológica e de tempo considerável entre pesquisadora e 

participante, bem como, com a própria análise. Realizou um movimento inicialmente de 

aproximação e, posteriormente, de aprofundamento sobre os aspectos do trabalho de psicoterapia, 

encerrando-se com um desfecho de elaboração mútua sobre os resultados e sobre o processo de 



79 
 

 
 

análise. Embora as entrevistas tenham sido organizadas por focos específicos, o conteúdo dos 

diversos focos surgiu e circulou em diferentes encontros. A estrutura planejada também mostrou-

se exequível e se prestou a diversas modificações no curso de sua realização, visto o caráter clínico 

do método e a dinâmica da vida profissional-pessoal das participantes e da pesquisadora.  

No capítulo de resultados é dedicado um tópico específico sobre as particularidades do 

método em relação ao planejamento e sua execução, bem como a discussão deste a partir dos 

aspectos teóricos de base. 

 

3.2.3 Procedimentos de análise  

Na abordagem teórico-metodológica de base, além de se conceber o papel fundamental da 

linguagem, considera-se que a atividade de trabalho é constitutiva do sujeito e sociedade, e que, 

quando analisada clinicamente, promove desdobramentos teórico-práticos quanto à compreensão 

e transformação das situações de trabalho. Em grande medida isso se dá, pois concebe-se a 

atividade de trabalho como sempre direcionada para si próprio, para a tarefa e para os outros de 

forma dialética.  

Assim, a dupla intenção ao analisar clinicamente a atividade: produzir conhecimento e 

transformações sobre as situações de trabalho, se dá pelo pressuposto de protagonismo do 

participante em interação com o pesquisador. Para tal, a análise dos “dados” (aqui considerado 

conteúdo empírico) é compartilhada, sendo a posição da psicoterapeuta participante de co-analista 

daquilo que ela mesma produz na fala ou nas estratégias mediadoras. A da pesquisadora clínica é 

de ouvir, provocar e interpretar o conteúdo empírico produzido e suas relações contextuais, no 

intuito de oportunizar desenvolvimento aliado ao objetivo da pesquisa. Isso se deu, por exemplo, 
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quando a psicoterapeuta participante produziu um registro hipotético de divulgação do seu 

trabalho e, em seguida, a partir das provocações da pesquisadora clínica, analisou sua produção na 

direção dos aspectos de interesse previstos na pesquisa, ou os extrapolou, elaborando-os.  

Dito isso, percebe-se que na perspectiva clínica da atividade de trabalho, a análise constitui a 

própria intervenção (desenvolvimento), neste caso, a pesquisa. Ou seja, analisar é um exercício fim 

e meio, presente o tempo todo durante as entrevistas e realizado mutuamente pela participante e 

pela pesquisadora. 

Todavia, neste tópico a ênfase recai sobre os procedimentos adotados diante dos conteúdos 

produzidos empiricamente, para analisá-los. Para isso, realizaram-se transcrições integrais das 

entrevistas, anotações de percepções dos pesquisadores, aspectos analisados pelas participantes e 

diálogo com os aportes teóricos referentes ao campo das psicoterapias e da abordagem de base.  

Percebeu-se que o processo de análise desse material se deu em três níveis diferentes em relação 

ao aprofundamento da análise e incorporação de elementos na composição dos resultados. De modo 

geral, todas as entrevistas das três participantes passaram pelos mesmos procedimentos (de forma 

paralela ou em períodos diferentes), tendo seu conteúdo transcrito e analisado integralmente.  

Para ilustrar o processo de análise em relação aos procedimentos e seu fluxo, foi elaborada a 

figura esquemática a seguir. 
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Figura 2. Esquema ilustrando o processo geral de análise do material empírico em relação aos 

níveis de análise, procedimentos e objetivos. 

 

A partir da Figura 2, nota-se que a cada nível de análise realizado, tipos diferentes de 

registros foram gerados e, à medida que a análise foi se aprofundando, foram incorporados os 

outros registros de análise produzidos e articulados com os interesses da pesquisa e de 

desenvolvimento da atividade. A seta nas duas direções indica o aspecto de retomada de elementos, 

confrontação e relação entre o que foi produzido no início e no final.  
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O nível de análise 1 abarcou a realização da entrevista, a escuta e visualização do material 

produzido durante a entrevista, adicionando-se anotações de percepções registradas por escrito, 

pela pesquisadora. As anotações neste nível, tiveram caráter basicamente descritivo, focado nos 

conteúdos das falas e interessado no planejamento do próximo encontro com a participante, para 

perceber aspectos eventualmente lacunares a serem aprofundados, bem como a serem modificados 

quanto às estratégias escolhidas ou temáticas a serem abordadas. 

O nível de análise 2 ocorreu na medida em que as transcrições foram realizadas e consistiu em 

mais dois procedimentos além da transcrição: foi feita a leitura integral das transcrições realizando 

registros no corpo do arquivo sobre interpretações da pesquisadora com foco nas falas (na realidade 

de trabalho da participante), mas também nos aspectos presentes na literatura quanto à teoria de 

base e ao campo das psicoterapias. As transcrições foram sendo aprimoradas, incorporando códigos 

de identificação das falas e descrição de elementos não-verbais. 

O terceiro procedimento, neste nível de análise, consistia em submeter essas interpretações a 

uma discussão com interlocutores da pesquisadora, quais sejam, orientador, co-orientador e 

bolsista de iniciação científica. Os elementos que emergiam dessa discussão foram registrados em 

uma folha em branco e considerados no próximo nível de análise. Devido à limitação de tempo, 

não foi possível submeter todas as interpretações ao crivo dos interlocutores.  

No nível de análise 3 foram reunidos os registros do caderno, do documento de transcrição e 

das discussões para elaborar uma síntese em tópicos de pontos percebidos relacionados ao objetivo 

da pesquisa e desenvolvimento da atividade de trabalho presentes nesses registros. Os tópicos 

foram organizados em um quadro dividido por entrevista e por participantes (ver Apêndice D). 

Posteriormente, com base nessas sínteses, foi elaborado o documento de devolutiva singularizada 

para cada participante conforme descrito em tópico anterior.  
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Por último, ainda neste nível, foram reunidos os tópicos de todas as entrevistas e participantes, 

articulando elementos em comum ou temas de interesse a serem apresentados e discutidos nos 

resultados da pesquisa com falas ilustrativas correspondentes, as quais poderiam ser identificadas 

a partir do código sinalizado no quadro.  

Para eleger os elementos a serem apresentados e discutidos nos resultados, confrontaram-se as 

falas e seus contextos de produção com os operadores teóricos da perspectiva de base, buscando 

responder perguntas gerais que se relacionam com o objetivo deste estudo, como: Com quais 

coletivos de trabalho o psicoterapeuta dialoga? Quais atividades realiza na sua prática? De que 

instrumentos ou estratégias lança mão? Como se sente durante a realização de sua atividade? Quais 

os principais desafios e impedimentos que encontra? Como analisa seu trabalho como bem-feito 

ou não? Como percebe seu trabalho em relação aos seus pares e a sociedade? Há um gênero 

profissional relacionado a essa atividade? Quais são os aspectos necessários e passíveis de serem 

discutidos coletivamente (apesar das diferenças de perspectivas teóricas) na categoria profissional 

sobre a psicoterapia? 

Assim, a análise pretendeu organizar os resultados de modo que estes questionamentos 

pudessem ser observados e discutidos à luz da fala das participantes, do seu contexto sócio-

histórico e da fundamentação de base em relação aos seus operadores teóricos. 

 

 

3.3 Aspectos éticos e políticos 

 

Consideraram-se aspectos ético-políticos na metodologia, a necessidade de refletir o 

posicionamento ético-político implícito no modo de construção de conhecimento, as expectativas 
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de contribuição para o campo profissional de psicoterapeutas e os trâmites operacionais coerentes 

com o respeito ao campo e aos participantes. 

 

Uma breve reflexão acerca do tema e suas expectativas 

Acredita-se que existe uma dimensão importante ao fazer pesquisa que não pode ser 

ignorada. Toda forma de construção do conhecimento implica um posicionamento político, 

implícito ou explícito e deve assumir um compromisso político em relação à sociedade, tanto ao 

público-alvo a que se destina, quanto à sociedade de modo mais amplo.  

Quanto a isso, essa pesquisa se implica com uma determinada forma de saber-poder 

compartilhado entre os pesquisadores (com seu arsenal acadêmico) e os participantes (maiores 

conhecedores do seu próprio trabalho), a qual se dê a partir de situações reais de trabalho. Isso 

pauta o intuito de diminuir as barreiras entre o “mundo prático” e do “suposto saber”; em última 

instância, entre trabalho “intelectual” e “braçal”. Do mesmo modo, inclui em suas análises uma 

perspectiva preocupada em articular as dimensões singulares e, ao mesmo tempo, sociais, no 

sentido de apontar os desdobramentos reflexivos de seus resultados para o contexto situado e mais 

amplo onde se insere.  

Outrossim, não é de hoje que se discute o(s) projeto(s) ético-político(s) para a psicologia 

(Yamamoto, 2012). A quem serve a psicologia? A partir de que bases e recursos? Longe de ter uma 

resposta para essa complexa e densa questão, há que se considerar que a psicoterapia ainda é uma 

das práticas amplamente realizadas por psicólogos no Brasil, e aquela que carrega boa parte das 

críticas direcionadas à psicologia, tais como psicopatologização dos modos de ser e de viver; 

psicologização dos fenômenos sociais; fechamento em “igrejinhas”; elitização, e assim por diante. 

Ora, se considerarmos esse argumento, de fato, inclinar-se num estudo sobre essa prática, de forma 
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aprofundada e crítica (ainda que restrita a alguns aspectos e interesses da teoria) como uma 

atividade de trabalho, pode lançar uma pequena contribuição nos níveis de problematização e 

formação em relação a questionamentos de ordem ética e política. 

Dessa forma, embora não se vislumbre uma contribuição direta para a questão do(s) 

projeto(s) ético-político(s) em psicologia, ao menos uma semente a mais poderá ser plantada nesse 

terreno difícil. 

É válido salientar o que esse estudo não pretende. Não se trata de fazer um levantamento 

das diversas abordagens em psicoterapia (o que por si só já seria um desafio), compará-las, 

relacioná-las ou pareá-las a outras intervenções e perspectivas, elucidando onde uma ou outra é 

mais eficaz, apontando falhas e concluindo a favor de uma delas. A diversidade de concepções e 

atuações é inerente à própria psicologia, e ainda que possamos problematizar tal fato, seus 

pressupostos e efeitos só podem ser avaliados se circunscritos a um contexto, a um tempo, a uma 

situação e perspectivas específicas de referência, invalidando a discussão de elegibilidade de uma 

forma em detrimento de outra. Assim, o intuito foi realizar uma análise da psicoterapia como 

atividade de trabalho ampliando diálogos e possibilidades nesse campo profissional. 

 

Cuidados éticos operacionais 

Esta pesquisa obedeceu e se orientou pelas Resoluções 466/2012 e 510/2016 da CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e CNS (Conselho Nacional de Saúde). É importante 

ressaltar alguns cuidados que foram tomados durante a pesquisa: os sujeitos convidados 

participaram de forma voluntária por assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) após terem sido devidamente apresentados à programação de trabalho e terem esclarecidas 
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eventuais dúvidas junto à pesquisadora, deixando uma via deste e das autorizações de gravação 

com as participantes. 

Os encontros para entrevistas foram realizados em ambiente que preservou a privacidade e 

o anonimato das participantes, e em horários previamente combinados e adequados às 

conveniências das mesmas.  

Nenhum registro, imagem ou identificação dos pacientes das psicoterapeutas participantes 

foram utilizados como conteúdo empírico da pesquisa. Quaisquer anotações realizadas pelas 

psicoterapeutas e aqui utilizadas, tiveram como foco a sua atuação profissional, sem que houvesse 

identificação dos pacientes. Ficou igualmente estabelecido com as participantes que as imagens ou 

registros que elaboraram durante as entrevistas, somente seriam expostas em contexto científico-

acadêmico, com a devida retirada de elementos que possibilitem sua identificação, e com 

autorização por escrito via e-mail. Assim foi executado. 

Toda a proposta de pesquisa foi submetida a avaliação e aprovada pelo comitê de ética 

competente desta instituição, sob parecer número 2.004.951. 

 

4 Resultados e discussão  

 

O acervo empírico sobre o qual se baseou a análise aqui apresentada, provém de um total de 

20 entrevistas, 12 das quais registradas em áudio e vídeo e 08 apenas em áudio, pois uma das 

participantes autorizou apenas a gravação de áudio e em duas outras entrevistas com as outras 

participantes houve problemas de logística com a câmera filmadora. Participaram da presente 

pesquisa três psicólogas psicoterapeutas, aqui codificadas como P1, P2 e P3, das abordagens, 
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respectivamente, fenomenológica-existencial, cognitivo-comportamental e psicanalítica, com 

tempos de exercício profissional como psicoterapeutas ou analista em torno de 3, 11 e 33 anos 

respectivamente. O corpus produzido, uma vez transcrito, resultou em transcrição de 2.169 falas 

(identificadas neste texto como “F”), registradas em 332 páginas de material textual. Tal conteúdo 

foi organizado em quatro tópicos (que se desdobram em subtópicos): caracterização da psicoterapia 

como atividade de trabalho (4.1); zonas de desenvolvimento da atividade (4.2); gênero profissional 

(4.3) e, por fim, discussão da proposta do método na metodologia, após a realização da pesquisa 

(4.4). 

 

4.1 A psicoterapia como atividade de trabalho – uma caracterização 

Conforme já aludido, toda e qualquer unidade de análise da psicologia (neste caso, o 

trabalho), enquanto ciência voltada para a abordagem dos processos psicológicos superiores, 

recobre necessariamente quatro dimensões que se demarcam e ao mesmo tempo se interconstituem: 

pessoal, interpessoal, transpessoal e impessoal (Vygotski, 1927/2014; Clot, 2008). A análise da 

atividade de trabalho deverá, coerentemente, cumprir essa mesma dinâmica nestas dimensões, as 

quais ocorrem e podem ser percebidas desde seu contexto imediato de realização, por exemplo, 

ambiente de trabalho, tarefas, instrumentos, até o contexto mais amplo, como a cultura, a história 

e a economia.  

Diante disso, e considerando que a atividade é realizada pelos indivíduos trabalhadores e, 

portanto, atravessada por suas singularidades, tais como afetos, histórico de escolhas e de eventos 

pessoais biográficos, e pelo contexto maior em que se inserem, optou-se em realizar uma 

caracterização da atividade de trabalho das psicólogas psicoterapeutas participantes, considerando 
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as narrativas das respectivas trajetórias profissionais, as diversas representações que têm do seu 

trabalho em relação a si, seus pares e sociedade, bem como diversos elementos que compõem suas 

rotinas de trabalho. 

 

4.1.1 Trajetória profissional 

As trajetórias profissionais das psicólogas psicoterapeutas participantes foram narradas 

contemplando diversos eventos pessoais e profissionais nas respectivas linhas do tempo, 

elaboradas pelas mesmas na medida em que se davam suas narrativas e estabelecia-se o diálogo 

com a pesquisadora. A participante com menor tempo de experiência iniciou sua linha do tempo a 

partir da escolha pela formação graduada em psicologia e entrada no curso, ao passo que as outras 

duas elegeram o estágio na clínica-escola como ponto de partida para trajetória profissional de 

psicoterapeutas. 

 

 

Figura 3. Exemplos ilustrativos de linhas do tempo construídas por participantes para visualização 

de formato.  

Nota: A imagem foi alterada com borrões sobre as escritas dos dados biográficos registrados pelas participantes, para 

que fosse preservado o anonimato. Assim, a figura objetiva mostrar o formato em que se deu a estratégia utilizada e o 
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modo como foi utilizada pelas participantes P1 e P2. As questões do conteúdo produzido serão abordadas nas 

discussões. 

Na Figura 3, a linha do tempo que contém volume maior de registros em relação a outra, 

configura maior número de eventos, diretamente proporcional ao maior tempo de experiência 

profissional. 

Em geral, as narrativas e o diálogo sobre a trajetória profissional, englobaram: escolha por 

psicologia e contexto acadêmico; escolha pela área de atuação clínica de atendimento 

psicoterapêutico e da abordagem na formação básica; mudanças de abordagem; inserção no 

mercado de trabalho; formação continuada e permanência no mercado de trabalho. 

Percebe-se nas falas em que duas participantes discorreram sobre a escolha de serem 

psicólogas que tal escolha esteve relacionada à “vocação”, realização pessoal e postura de vida, o 

que corrobora achados de estudos como os de Gondim, Magalhães e Bastos (2010). 

Psicologia. Exato. E eu pensava em ciências da computação como o curso do dinheiro...e 

psicologia como o curso da vocação. (P1_F74, p.08)  

 

(…) essa perspectiva assim, ela vai para a vida, e assim, é uma posição ética, (...) é uma posição 

que, enquanto sujeito, a gente ocupa no mundo, entendeu? (P3_F306, p. 37). 

 

Além disso, para uma das participantes, o contexto universitário em instituição pública com 

ofertas de oportunidades de formação como aquelas relacionadas às práticas de formação 

remuneradas, como bolsas de iniciação científica, permitiram que ela realizasse sua formação 

acadêmica e escolhas profissionais de forma refletida durante a graduação, por não precisar entrar 

no mercado de trabalho ao mesmo tempo em que estudava, considerando que tal participante vinha 
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de um contexto familiar econômico e cultural, no qual a possibilidade de cursar o ensino superior 

seria muito difícil, caso não houvesse um cenário universitário de incentivos e oportunidades. 

Aí fiquei nessa iniciação científica com bolsa, e assim, de certa forma já me mantinha... eu 

estava nesse estágio, continuei com a bolsa, não fiquei focada no salário que eu ia receber na 

[nome da empresa que estagiava]. E aí esse projeto foi assim, o divisor de águas, também os 

outros, mas foi o grande, foi onde eu pude falar das minhas angústias sobre o trabalho, e aí o 

projeto era entrevistar professores (...). (P1_F110, p. 16). 

 

Ainda que não seja o escopo desse estudo, é importante salientar que o contexto de ensino 

superior público de qualidade, oferecendo oportunidades de inserção social, apoio financeiro, mas 

também de diversas formas de aprendizado técnico-acadêmico, apareceu nesta pesquisa para a 

participante, como fundamental para a qualidade de sua escolha profissional, com desdobramentos 

para sua prática, nos serviços oferecidos à sociedade. Em contexto de perda de direitos 

conquistados a duras penas, vale destacar o impacto positivo das universidades públicas brasileiras 

(Neves, 2012).  

Quanto as escolhas de abordagem e área de atuação clínica, é preciso considerar que trata-se 

de um processo que envolve uma complexidade de aspectos ontológicos, epistêmicos e técnicos, 

além do próprio contexto de formação em diálogo. No caso dessa pesquisa, as participantes 

realizaram suas escolhas predominantemente durante a formação básica (graduação), na qual as 

disciplinas de abordagens clínicas específicas, as posturas dos professores e a participação em 

práticas de supervisão foram fundamentais para que essas profissionais em formação acatassem, 

negassem ou confirmassem uma abordagem teórico-metodológica de trabalho, as quais também se 

afinassem aos seus modos de ser.  

É, eu percebia que eu tinha umas sacadas boas como minha supervisora dizia, ‘porque você 

disse isso? Porque você não falou outra coisa?’ Aí eu dizia ‘Não, é por causa disso’ e ela 

‘Exatamente’. Aí era como se eu tivesse já, já tinha em mim o pensamento humanista, mas 
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não tinha encontrado a teoria que fazia muito sentido para mim dentro daquela abordagem. 

(P1_F128, p.18) 

 

E foi muito bom... porque eu pude ver muitas coisas e aprender muito, né? Eu não fiquei 

presa a nada. Então, eu fiz gestalterapia, eu fiz abordagem centrada na pessoa, que antes 

era… hoje em dia não é mais… abordagem centrada na pessoa, não… antigamente era 

psicologia rogeriana, né? (P3_F30, p.3) 

 

É possível pensar que as disciplinas de abordagens específicas aparecem como 

desdobramentos institucionais da diversificação de modelos psicoterapêuticos em determinado 

período de expansão do seu campo científico (Brum, et. al, 2012) o que reforçaria e serviria como 

manutenção da fragmentação e dispersão no campo das psicoterapias. Por outro lado, nas falas 

das participantes, foi justamente a oportunidade de cursar tais disciplinas, estar em contato com 

os pressupostos teóricos e técnicos, bem como com professores de diversas perspectivas teóricas, 

observando-os, que oportunizou a duas das participantes, perceberem afinidades entre corpus de 

teoria e posturas pessoais quanto a uma abordagem teórica, aprofundarem-se posteriormente nos 

estudos da mesma e oferecerem um trabalho de melhor qualidade. Parece existirem duas facetas 

quanto à configuração da psicoterapia (tanto institucionalmente, quanto cientificamente) a partir 

de abordagens teóricas: uma que a fragmenta e dispersa, outra que dá sentido ao trabalho como 

veremos mais adiante.  

Curiosamente, foi relatado por duas das participantes (graduadas em épocas distintas, 

instituições e estados diferentes) ser comum a dificuldade de conseguir vaga de estágio para 

determinados professores e abordagens, vagas para as quais os alunos competiam entre si, e 

impactavam positivamente ou negativamente nas suas trajetórias profissionais quanto à escolha de 

abordagem e área de atuação.  
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E isso porquê, né!? Porque em clínica, a professora que eu queria, na época, a gente tinha que 

dormir [na fila] pra conseguir uma vaga. E eu não quis arriscar. [relatando que desistiu de 

estagiar na área clínica e na abordagem com a qual se identificou por acreditar que não 

conseguiria a vaga com a professora que gostaria] (P3_F22, p.02) 

 

Conforme mencionado, as escolhas por abordagens foram realizadas a partir de um processo 

de perceber um modo de ser próprio, questionar aspectos técnicos e ontológicos que encontrava ou 

não identificação em alguma abordagem específica ao longo do percurso de formação, 

inicialmente, e a posteriori, de todo percurso profissional.  

 

Quando eu digo assim, que eu acredito sinceramente em duas coisas da TCC, aí… ((risos)), 

a TCC é um estilo de vida, certo, pra mim. (P2_F339, p.47). 

 

As mudanças de escolha de abordagem seguiram o mesmo raciocínio e ocorriam conforme 

começavam a provocar, nas psicólogas psicoterapeutas, inquietações, faltas ou questionamentos 

quanto aos recursos técnicos e pressupostos, os quais não encontravam correspondência com o 

modo de pensar e agir percebido pelas psicoterapeutas em relação a elas mesmas (duas 

participantes tiveram tais vivências) considerando também que não colaboravam para o processo 

psicoterapêutico.  

Ela [supervisora] apagou lá as luzes pra gente fazer uma vivência, e eu estava exausta… com 

aquele contato, com aquela agonia sabe ((baixando a voz))? Com aquela agitação que não 

me fazia pensar. Eu não, eu não tinha liberdade… eu não tinha tempo… pra olhar direito (...). 

(P3_F110, p.12) 

 

(…) só que o que é que acontece, Rogers não era mais suficiente para mim ((risos)). Eu li 

assim, eu tinha estudado, li todos os livros, já tinha feito meu relatório de estágio, no que eu 

podia usar, meu relatório ficou enorme, cento e poucas páginas porque, não sei assim, aí eu 

fiquei pronto, eu estava me sentindo esgotada da abordagem centrada e não queria mais (...). 

(P1_F136, p.19) 
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Percebe-se que o movimento de formação profissional em termos de conhecimentos, 

coincide com o de identificar-se pessoalmente nas formas de trabalhar, sinalizando que a atuação 

profissional na área clínica convoca esses dois movimentos de maneira bastante interligada desde 

o início da trajetória profissional. Esse é aspecto relevante pensando a partir da perspectiva de 

atividade de trabalho, pois sendo essa também direcionada para si, precisa encontrar coerência. 

Diante dos estranhamentos ou inquietações nessa percepção de si e das formas de trabalhar, 

as contribuições oriundas das práticas de formação de pesquisadores, presentes durante a 

graduação, também colaboraram para que duas das participantes iniciassem a busca por uma nova 

abordagem.  

(...)  aí eu questionei mas eu não tinha para onde ir, então assim, era sempre um processo 

de eu questiono mas eu não tenho para onde ir e agora, onde é que eu vou me amparar com 

isso, sabe? Eu preciso de alguém que me diga alguma coisa sobre isso. (...) E aí eu fui 

pesquisar um pouco. Foi quando eu me sentei e fui pesquisar quais eram as linhas de 

pesquisa, o que é que existe. (P1_F140, p.20) 

 

Esta fala sinaliza a preocupação das três participantes desde as experiências fomentadas na 

graduação, de realizarem suas práticas com certo “espírito de pesquisadora”, se questionam, 

buscam novos conhecimentos e formas de encontrar as informações ou respostas que precisam para 

sua prática e escolhas profissionais. Nesse sentido, observa-se o quanto o aprendizado da pesquisa, 

promovido durante a graduação para as três participantes, contribuiu, inicialmente e a posteriori, 

quando da entrada em exercício profissional, para a diminuição do risco de naturalizar, automatizar 

a prática, o que prejudicaria sua renovação e ampliação (Clot, 2008). 
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Ainda na formação básica, os estágios em clínicas-escola foram basilares para os primeiros 

aprendizados profissionais como psicoterapeutas, haja vista a escolha de duas das participantes em 

considerá-las como ponto de partida na linha do tempo, proporcionando aprendizados que seriam 

depois levados para seus consultórios. Como nos lembra Clot (2008) acerca do ofício, percebe-se 

que o ambiente e as atividades realizadas nas clínicas ou serviços-escola podem se configurar, no 

ofício de psicoterapeuta, como a primeira oportunidade de, inseridos num coletivo de trabalho 

como estagiários, entrarem em contato com as prescrições e com o interlocutor genérico do ofício, 

a partir dos ensinamentos de seus supervisores e nas trocas intersubjetivas com estes e com seus 

colegas, a partir das situações reais de atendimentos. 

Além disso, tal estágio teve papel fundamental para inserção no mercado, pois foi durante 

os estágios em clínicas-escolas que as participantes relataram ter conseguido seus primeiros 

pacientes e novos encaminhamentos, bem como foi nesse ambiente que foram realizadas as 

parcerias para, posteriormente à formação graduada, sublocar salas ou dividir aluguel com colegas 

de turma.  

Uma colega que foi de turma, desde quando começou, e uma que era da primeira turma 

de psicologia. (...). Então ela: Vamos montar uma clínica? Eu disse: Vamos. Que é essa 

de hoje ainda. (P3_F58, p.6) 

 

Os professores encaminhavam, eu... comecei a atender criança. Tinha pouca gente que 

atendia criança. A cidade era muito pobre nisso, não tinha muita gente psicólogo. 

(P3_F78, p.8) 

 

(...) E aí eu já vi algumas ideias de alguns colegas da gente procurar sala, de fazer alguma 

especialização para continuar nesse caminho (...) em [cidade onde morava] eu ia ter 

algumas pessoas que me encaminhassem pacientes da clínica, eu ia levar alguns pacientes 

do meu estágio para meu consultório para começar, e aí os encaminhamentos iam surgindo 

nesse processo porque eu já conhecia algumas, já tinha uma rede de contatos. (P1_F142, 

p.20)  
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De fato, as clínicas-escola ou serviços-escola em psicologia no Brasil têm inserção na 

sociedade desde a década de 60, a partir da própria lei que regulamenta a profissão de psicólogo, 

Lei 4.119 de 1962, no seu capítulo IV, Art. 16, assumindo funções em duas direções, para a 

formação dos alunos e para a prestação de serviços para a sociedade (Amaral et. al., 2012). O 

contato com a prática profissional clínica nesse contexto e com as práticas de supervisão marcam 

aprendizados importantes para os futuros psicoterapeutas (Oliveira, et. al., 2014; Maturano, 

Silvares & Oliveira, 2014). Além disso, os resultados mostraram que tais serviços podem não 

conseguir absorver toda a demanda de vaga para atendimentos, vendo-se na situação de realizar 

encaminhamentos para a rede pública ou, na ausência de possibilidades no âmbito público, para 

outros profissionais na rede privada, dentre eles, alunos que passaram por esse serviço. 

De modo geral, as formações durante a trajetória profissional das participantes, além da 

graduação, se apresentaram como frequentes, diversas, continuadas e realizadas por meio de cursos 

de especialização, aperfeiçoamento, participação em eventos, integrando grupos de estudos, 

supervisão de atendimentos, realização de psicoterapia ou análise pessoal, diálogo com os pares e 

leituras.  

E aí teve uma época que eu estava em grupo de supervisão, já fui chamada para ser 

supervisora mas eu não me senti segura o suficiente e aí eu montei um grupo de supervisão 

de colegas para a gente se supervisionar (...) e aí eu acho que isso ajuda muito, ajuda muito 

a gente a crescer, ouvindo outros colegas e tudo mais (...) no ano que vem (...) quero ver se 

eu começo esse curso de especialização [referindo-se a mais um curso de especialização 

que pretendia começar]. (P2_F104, p.15) 

 

No caso da participante mais experiente, há certa virada na trajetória profissional, na qual 

ela passa a ser formadora, assumindo coordenações e supervisões, sem, contudo, deixar de realizar 

as demais atividades.  
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(…) chega um momento na vida em que você já coordena estudos. Então você continua 

estudando na qualidade de coordenador, na qualidade de alguém que tá ensinando, que na 

verdade está como... como alguém que tá como orientador daquela atividade (…). Então 

já faz anos que eu não paro de manter esses cursos em várias modalidades né? Você passa 

a dar supervisão também, então um movimento contínuo e dinâmico (…). Você mantém 

a supervisão e você tem a figura do seu supervisor (…). (P3_F338 e 344, p.42 e 43). 

 

De acordo com Yamamoto, Souza, Silva e Zanelli (2010) a partir de pesquisa realizada com 

psicólogos e leitura de outros autores, afirmam que os psicólogos são um grupo de profissionais 

que investem consideravelmente na formação, tanto a pós-graduada, quanto a complementar. A 

área clínica, segundo esses autores, foi a que mais os psicólogos buscaram formações de 

especialização (26,6%), mestrado (20,8%) e doutorado (em segundo lugar com 16%), sendo as 

complementares, como supervisões, grupos de estudo e psicoterapia pessoal também fortemente 

presentes na formação e atualização desses profissionais.  

Vale ressaltar que a formação continuada, com sua frequência, diversidade de modalidades 

de estudos (eventos, cursos, leituras) e nos questionamentos sobre a prática profissional, foi 

presente no discurso de todas as participantes sobre suas trajetórias profissionais, 

independentemente do tempo de experiência ou da abordagem de trabalho. Em suas falas, a relação 

entre estudos e teoria manteve-se como intimamente ligadas às suas práticas, apontando na direção 

de que a formação continuada pode ser justificada pela relação de necessidade profissional para 

aprimorar ou mesmo dar conta da atividade de trabalho, sendo assim, constantes nas suas trajetórias 

profissionais. 

(...) o estudo me possibilita pensar formas de trabalho e o trabalho me possibilita estudar e 

pensar esse trabalho, enfim (risos) é um ciclo no final das contas. (P1_F176, p.29) 
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Outrossim, eventos profissionais como aperfeiçoamentos, grupos de estudo, supervisões, e 

especializações apresentaram função para além da formação, compreendendo aspectos de inserção 

e permanência no mercado de trabalho, pois, nestes ambientes os psicoterapeutas se observam, 

consideram possibilidades de encaminhamento de pacientes e tornam-se vistos. Nesse sentido, a 

reputação profissional e pessoal apresentou-se como fundamental para que o psicoterapeuta seja 

bem visto (ou o contrário) no sentido de demonstrar que estuda, se atualiza, tem boa conduta na 

dimensão profissional e pessoal.  

(...) fica complicado certos encaminhamentos, não dá para a gente fazer ‘é da mesma 

abordagem e encaminhar’. O ideal para mim é que eu conheça o trabalho da pessoa, aí eu 

saber que está fundamentado não só tecnicamente, mas também nessa parte em que a pessoa 

se cuida, tem formação e tudo mais (P2_F129, p. 20). 

 

Assim, a formação e a relação entre teoria e prática para as participantes, apareceu como 

uma característica da categoria profissional de psicólogos, uma necessidade para realizar bem o 

trabalho e uma forma de manter-se inserido no mercado a partir da imagem profissional como bem 

qualificados. 

Do mesmo modo, todas as participantes enfatizaram nas suas trajetórias a importância do 

aprimoramento pessoal para seguir bem seus percursos profissionais. Nesse sentido, a realização 

de psicoterapia ou análise pessoal foi apontada por elas como item de formação profissional e 

aperfeiçoamento pessoal, sendo constantes.  

Eu acho que o trabalho pessoal o que mais libera a gente sabe, para a gente aprender como 

trabalhar, inclusive aprender a teoria. Porque amadurece mais... quando a minha análise, 

quando eu estava no início da minha análise eu tinha dificuldades até de aprender a teoria. 

(P3_F239, p. 27) 

 

Tem mês que eu não vou, às vezes passo dois meses sem ir [para supervisão], porque às 

vezes eu percebo que aquilo é uma afetação minha e aí eu levo para terapia e aquilo lá 
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mesmo resolvo. Agora quando é algum caso mais específico aí eu vou para a supervisão 

(...). (P1_F206, p.34). 

 

O aprimoramento pessoal é apontado por diversos autores como fundamental para o 

trabalho do psicoterapeuta e diz respeito a diversos aspectos, como desenvolver autoconhecimento, 

criatividade, flexibilidade, sensibilidade, paciência, responsabilidade ética e política sobre o outro 

(Faleiros, 2004; Dutra, 2009; Cruz-Fernandez, 2009). Os resultados dessa pesquisa a partir das 

falas das participantes, somados a outros estudos, parecem indicar que, nesta atuação (psicoterapia) 

a questão pessoal (de como se é) tem lugar intensamente relevante na qualidade do trabalho e na 

reputação profissional. 

O movimento que une formação e permanência no mercado de trabalho diz que o “jeito de 

ser” (como aspecto pessoal a ser sempre mantido e aprimorado) e a formação técnica e acadêmica 

continuada daqueles que circulam entre os pares, somam-se à propaganda boca-a-boca de pacientes 

satisfeitos, para que não lhes faltem clientes/pacientes.  

Outro aspecto percebido quanto à trajetória profissional das psicólogas psicoterapeutas diz 

respeito à relação entre tempo de experiência, preço de honorários, horários de trabalho e público-

alvo para atendimento. No decorrer do percurso profissional das participantes com maior tempo de 

experiência, quanto maior se tornava a busca de pessoas por seu atendimento (procura) e quanto 

maior era o tempo de experiência das psicoterapeutas, maiores eram as possibilidades dessas 

profissionais não precisarem abaixar o preço de seus honorários. Logo, algumas escolhas se 

tornavam mais viáveis, por exemplo, atender apenas adultos ou crianças de determinada faixa 

etária, não atender em horários inconvenientes para as mesmas, como horário de almoço e após as 

dezoito horas. 
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Foi quando começou a chegar esse público que tinha um pouco mais de condições de arcar 

(...) daí pra frente eu passei, a minha agenda passou a ficar bem mais cheia como eu disse. 

E aí eu tive condições de alugar uma outra sala para poder, para poder arcar com a sala (...) 

e aí eu fiz essa escolha, cinco anos depois, de mudar a clientela, de mudar a idade das 

crianças atendidas.” (P2_F59, F60, F92, p.8 e15) 

 

(...) eu não me proponho mais a atender às oito horas da manhã ou às oito horas da noite ou 

às dez horas da noite como eu fiz em mais de 25 anos de profissão. (P3_F477, p.58) 

 

O contrário também foi verdadeiro para a participante com menor tempo de experiência. 

Quanto menos tempo de experiência e menor a procura de pacientes, mais a psicoterapeuta se 

disponibilizava a realizar descontos, atender em diversos horários e a diversas demandas.  

Com o meu lugar de iniciante, porque para mim eu tinha que começar cobrando o que desse 

certo porque eu não tinha nome, não tinha experiência, então eu achava que 160 reais para 

elas que já tinham muitos anos no mercado condizia. Elas podiam recusar se alguém não 

quisesse pagar 160 reais, eu não podia, eu não podia porque eu tinha que receber para 

começar. (P1_168, p.26).  

 

De fato, as falas apontaram na direção de certa memória para pré-dizer (Clot, 2008) que, 

no início da carreira, para se inserir, é preciso cobrar um preço menor e realizar menos exigências 

quanto aos horários e público atendido a partir da relação entre oferta e procura. Mas também, é 

possível apontar certo entendimento de que os psicoterapeutas iniciantes parecem não se sentirem 

autorizados a cobrar honorários parecidos aos cobrados por psicoterapeutas experientes, mesmo 

que esses honorários sejam a média indicada como preço habitualmente cobrado pelo serviço nos 

sites do CRP/RN (2016), por exemplo. O tempo de experiência parece ter lugar relevante no campo 

das psicoterapias, reconhecidos pelos novatos e explicitados nas relações de preço, margem de 

escolhas de campo profissional e autorização para ensinar o ofício.  
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Na trajetória profissional das participantes, outro ponto apresentou-se relevante quanto à 

inserção no mercado de trabalho, relacionado ao psicólogo psicoterapeuta como autônomo. No 

caso desta pesquisa, trata-se de profissional liberal autônomo como já discutido, o qual precisa 

iniciar sua carreira arcando com custos, conhecimentos e responsabilidades administrativas, sem 

necessariamente ter condições de fazê-lo. 

Assim, em todas as trajetórias profissionais, foi preciso paciência, persistência, busca por 

conhecimento administrativo-gerencial e apoio financeiro externo (parentes e amigos) para inserir-

se e permanecer no mercado, conseguindo passar meses sem ter pacientes ou sem renda suficiente 

para sequer arcar com os custos mensais de manutenção do consultório, quanto mais para suprir a 

própria sobrevivência. Todas as participantes juntaram-se a outras colegas psicólogas em sociedade 

para iniciar a carreira como psicoterapeutas, duas relataram que obtiveram auxílio financeiro 

externo ou possuíam outra fonte de renda fixa que as auxiliasse a se inserirem no mercado de 

trabalho como autônomas. 

Durante o estágio, a gente já começa a pensar né, depois da formação qual é a possibilidade 

de um psicólogo clínico, é abrir um consultório (...) no momento de falta completa, ele [seu 

pai] disse ‘não, eu ajudo você’ e aí quando eu me formei que eu não tinha mais nenhuma 

renda nem nada que pudesse assim ajudar, eles [seus pais] disseram ‘não, a gente ajuda, 

procure [referindo a uma sala para alugar] que a gente vê como é que pode fazer’.(P1_F142 

e F150, p.21-22) 

 

E aí...é... na verdade eu sabia que ia levar um tempo, mas, enfim, é paciência. A gente sabe 

que esse início, até dois anos de formado a gente sabe que ainda é pra fazer a clientela. (...) 

E aí... é... o que acontece é que eu acabei assim, a gente faz a clientela e acabei desviando 

pra outras coisas. Fui estudar pra concurso que, também, que a gente sempre tenta ir atrás 

de alguma coisa mais segura né? (P2_F12 e F14, p.02). 

 

Então ela: ‘Vamos montar uma clínica?’ Eu disse: ‘Vamos’. Que é essa de hoje ainda. (...) 

a gente começou, eu me lembro demais (...). Eram duas cadeiras “x”[dizendo o tipo de 

cadeira], um ar-condicionado velho que meu [parente] me deu, um birô que meu [outro 
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parente] me deu de presente, um tapete, que era um tapete que a [parente] de [uma das 

sócias] deu a ela. (...). E aí eu trabalhava no [referindo-se ao seu emprego fixo], e passei 

aqui seis meses sem ter um paciente. Nenhum. Aí quando chegou um dia, de tarde, aí, mas 

vínhamos pra aqui, todos os dias. Eu e ela, pra estudar, né? Foi impressionante… Juliana… 

num dia, de noite, seis horas uma pessoa ligou pra marcar. Meu primeiro paciente! Aí eu: 

‘Deixa eu ver a agenda’, a agenda não tinha ninguém! ((risos das duas partes)). Aí eu 

marquei. ((respirou fundo)). A partir daí não parou mais (P3_F66 e 68, p.7 e p. 8). 

 

Por vezes, buscam prestar serviços em clínicas particulares multiprofissionais como 

possibilidade de conseguir pacientes, como foi o caso de uma das participantes. Tais fatos, somados 

à instabilidade financeira e falta de garantia de direitos trabalhistas vivenciadas pelos autônomos, 

combinam-se com a expectativa de ter que conseguir uma renda fixa que garanta a sobrevivência 

e subsidie a carreira de psicoterapeuta. 

As três participantes mantiveram, durante algum tempo, atuação profissional com renda 

fixa em cargos públicos ou com contratos de trabalho, paralela ao trabalho de psicoterapeuta como 

autônoma, muitas vezes para pagar alguns custos do trabalho como psicoterapeuta. 

As trajetórias profissionais das psicólogas psicoterapeutas participantes indicaram diversos 

fatores: a) a escolha para atuar na área clínica e abordagem como ligada a questionamentos de 

ordem teórica, técnica, ligadas também a identificação com um modo de ser próprio das 

psicoterapeutas e as oportunidades de formação; b) o papel das clínicas-escola como fundamental 

para as primeiras vivências no trabalho, para a interlocução com outros colegas e inserção no 

mercado; c) as escolhas e mudanças de abordagem teórico-metodológica concomitantes e 

interligadas à percepção de si mesmas; d) a frequência, diversidade e continuidade da formação 

como característica do “ser psicólogo”, necessidade para “dar conta” da prática e cuidado com a 

imagem profissional no mercado; e) o aprimoramento pessoal como prescrição e necessidade para 

realizar bem o trabalho; f) a relação entre experiência profissional, preço de honorários e contexto 
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de trabalho; e, por fim; g) a questão de ser autônoma como condição que demanda busca por renda 

fixa, por meio de atividades de trabalho concomitantes às atividades de psicoterapeuta, ou 

necessidade de apoio financeiro externo para manter-se no mercado, principalmente no início da 

carreira. 

 

4.1.2 Representações sobre a atividade  

Considerando que a atividade de trabalho é triplamente dirigida -  para si, para a tarefa e para 

os outros (Clot, 2006), parte-se do pressuposto que a forma como se percebe e se define a atividade 

de trabalho, bem como a maneira como se pensa que os pares e a sociedade percebem tal fazer, 

podem ter implicações sobre a atividade de trabalho no que diz respeito ao agir profissional, 

impactando na forma como a atividade de trabalho é realizada, ou mesmo nos seus resultados.  

No caso da psicoterapia, esse ponto parece ainda mais relevante, visto sua diversidade e 

fragmentação, além dos estigmas, preconceitos e estereótipos que tal prática acumulou 

historicamente durante a constituição de seu campo profissional. Nessa direção, foram realizados 

o diálogo e a reflexão a partir da elaboração de registros de divulgação hipotéticas, construídos 

pelas participantes sobre seu trabalho, a psicoterapia, direcionados a públicos diferentes.  
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Figura 4. Ilustração de registro de divulgação hipotética produzido por participante P1 durante 

entrevista.  

Nota: Os borrões e a diminuição no foco, foram alterações provocadas na imagem para preservar o anonimato da 

participante. O texto escrito pela participante será reproduzido na Tabela 3. 

 

Embora fosse solicitado às psicólogas psicoterapeutas que realizassem três registros 

direcionados para si, e outros dois para divulgação hipotética destinado aos seus pares e outro para 

ser distribuído amplamente para a sociedade, as participantes reagiram de forma diferente: uma 

delas elaborou dois registros e disse que os dois poderiam ser distribuídos para os pares ou para a 

sociedade, e ela também os guardaria para si. Esta participante elegeu elaborar um panfleto com o 

título “Psicologia Clínica/Psicoterapia”, contendo as seguintes perguntas e respostas: “O que é? 

Quando buscar? Como acordar? O que esperar?” Em seguida começou a perceber as dificuldades 

em responder tais questões para um público amplo, ainda que considerasse tratarem-se de perguntas 

básicas. Como na ilustração, a imagem foi borrada propositalmente para preservar características 

da grafia e nomes que identificassem a participante, o conteúdo referente às perguntas e respostas 
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produzidas pela mesma em um dos panfletos, será reproduzido integralmente em tabela na 

sequência. 

 

Tabela 3 

Conteúdo produzido pela participante P1 em registros de divulgação hipotética da psicoterapia. 

Conteúdos referentes às perguntas e respostas produzidas pela participante P1 em um dos 

registros para divulgação hipotética da psicoterapia 

Perguntas elaboradas por P1 Respostas às perguntas elaboradas por P1 

“O que é?” “É um processo, por meio do qual a pessoa expressa seus sentidos e 

interpreta seus significados de mundo, a partir de diálogos com o 

psicoterapeuta, facilitador dessas reflexões.” 

“Quando buscar?” Ao sentir que algo não vai bem, quando as vivências perderam o 
sentido, quando nossa relação conosco e com o mundo estão 

fragilizadas, quando precisamos falar...” 

“O que esperar?” “É um processo que pode ser longo, exige paciência e disponibilidade 

de tempo. Ao se dedicar a uma psicoterapia, o que esperamos é que 

nossos processos de escolhas sejam facilitados e melhor compreendidos 

por nós mesmos. Autoconhecimento.” 

“Como acordar?” “Cada profissional estabelece o acordo de trabalho terapêutico de uma 
forma. Os pagamentos podem ser semanais, mensais e 

quinzenais...Procure um psicólogo e veja com ele a melhor forma 

possível para ambos.” 

Nota: os dados foram reproduzidos integralmente de registro produzido pela participante P1 durante a segunda 

entrevista. A participante P1 disse que tal registro poderia, hipoteticamente, ser distribuído para seus pares psicólogos 

e para a sociedade. 

 

Outra participante elaborou apenas um registro na forma de um mini texto com o título “O 

sentido do meu trabalho”. Disse que precisaria de mais tempo para pensar se fosse elaborar algo 

para divulgação ampla na sociedade. Não encontrou razão para elaborar um registro de divulgação 

para os pares, por acreditar que todos já saberiam o que é psicoterapia por já a terem praticado 
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durante a graduação, principalmente dentro de seu grupo de referência, fato que teve de 

reconsiderar quando, na ocasião da entrevista, a pesquisadora informou que isso havia mudado 

diante dos novos currículos para os cursos de psicologia. O conteúdo do registro não será 

reproduzido neste texto, por conter diversos elementos pessoais passíveis de identificação da 

participante, mas será discutido ao longo dos resultados apresentados. 

Por fim, a última participante elaborou os três registros atribuindo-os a públicos diferentes, 

utilizando frases curtas ou somente palavras. Tais registros pareceram relacionarem-se ao seu 

trabalho clínico psicanalítico para além da prática de consultório. 

 

Tabela 4 

Conteúdo produzido pela participante P3 em registros de divulgação hipotética da psicoterapia 

Conteúdos referentes aos três registros de divulgação hipotética, produzidas pela participante P3 

sob três orientações diferentes 

Psicoterapia para você Divulgação da psicoterapia 

para seus pares psicólogos 
Divulgação da psicoterapia para a sociedade 

“Sustentação do 

nascimento psíquico 

no tempo, ritmo e 

espaço.” 

“A clínica psicanalítica 

sustenta fazeres institucionais 

quando é alicerçada no 
conceito de saúde psíquica. 

E, tem por fim o viver 

criativo.” 

“A psicoterapia, penso eu, sempre será um 

bem coletivo. Se, como dizia Freud, o seu 

objetivo era tornar o sofrimento neurótico em 
sofrimento comum, quem sabe assim 

seríamos mais generosos nos momentos em 

que sofremos e, ao invés de perguntarmos 

porquê eu? Nos perguntaríamos porquê não 
eu? Afinal, todos sofrem. A diferença é que, 

do meu sofrimento, tenho que dar conta, para 

que não se torne uma praga coletiva.”  

Nota: os dados foram reproduzidos integralmente dos três registros produzidos pela participante P3 durante entrevista 
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De modo geral, os diálogos realizados com as participantes a partir da produção desses 

registros, geraram conteúdos sobre a) o ato de divulgar a psicoterapia; b) sentido do trabalho, c) 

como o trabalho é percebido para si mesma; d) como pensam que os pares psicólogos percebem a 

psicoterapia ou lidam com ela e, e) as expectativas e opiniões que as participantes acreditam que 

sociedade tem sobre a psicoterapia. 

Todas as participantes demonstraram estranhamento ao pedido e dificuldade na elaboração 

do registro de divulgação, emergindo falas sobre o ato de divulgar a psicoterapia.  

O que é que acontece, divulgação é sempre complicado né, porque... assim, a gente acaba 

sendo limitado, a gente tem o nosso código de ética que eu compreendo porque que é feito 

desse jeito, para não mercantilizar demais o processo que, claro que a gente trabalha com 

dinheiro também, mas não só, e aí eu entendo o porquê do código de ética exigir certos 

cuidados, porque precisa mesmo, mas acaba limitando, sendo sempre limitante para o nosso 

trabalho. (P2_F133, p.20) 

 

Eu não sei como é que está hoje, mas a orientação que eu recebi da minha época da 

orientadora de clínica, é que a gente não pode fazer divulgação porque o CRP tem uma série 

de restrições sobre divulgação. Você não pode prometer resultado, você não pode... O 

máximo que você pode fazer é falar sobre psicologia, né, e o cartão. Então, eu nunca me 

dispus a fazer divulgação dessa forma. (P1_F215, p.37) 

 

Para além do conteúdo produzido na execução da estratégia, o exercício de produzir um 

registro quando atrelado ao ato de divulgar o trabalho, mostraram nas dificuldades ou estranhezas 

das participantes em realizar tal exercício, muito sobre a psicoterapia, pois convocou uma espécie 

de ‘cultura de não divulgação’, na qual as restrições, neste caso configuradas como prescrições 

advindas do CFP, CRPs e das orientações durante a formação parecem ser, para as participantes, 

as justificativas para que tal divulgação não se realize. Todavia, as participantes na instância 
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pessoal do ofício, validam a necessidade de restrições no sentido de resguardar a própria imagem 

do ofício como não meramente mercantil.  

O ato de divulgar esteve presente nas diversas falas no sentido de reconhecer que é um 

trabalho divulgado no “boca-a-boca” entre os pares, quando se encontram ocasionalmente, e entre 

os pacientes e a sociedade; que divulgar a psicoterapia de forma mais ampla é algo complexo, 

sendo preciso ter cuidado com as palavras que serão usadas nas divulgações sobre psicoterapia. 

Outrossim, é preciso utilizar uma forma de falar sobre ela que seja compreensível para todos, não 

seja muito técnica ou vinculada a uma abordagem específica, não seja sensacionalista e não faça 

promessas de cura.  

As recomendações das psicoterapeutas-participantes aludem a ações relacionadas a fontes 

de impedimento do agir profissional já discutidas anteriormente: a) fragmentação do ofício de 

psicoterapia em múltiplas abordagens, o que pode contribuir para tornar ainda mais difícil para a 

sociedade em geral a compreensão de termos específicos e técnicos comumente utilizados na 

comunidade mais ou menos fechada de abordagens; b) persistência de estereótipos e preconceitos 

ligados à “loucura” e relacionados com o ofício, os quais podem contribuir para  que as pessoas 

em geral evitem procurar atendimento profissional, e c) a dificuldade de se preverem resultados, 

pois as tentativas de previsão nesse domínio, podem gerar expectativa equivocada da sociedade,  

quanto às reais possibilidades do trabalho do psicoterapeuta. 

Essas observações e recomendações sobre o ato de divulgar presentes nas falas das 

psicoterapeutas participantes encontram também relação com a Resolução CFP no. 010/05, o 

código de ética do psicólogo em seu art. 20, sobre os cuidados ao promover publicamente os seus 

serviços. Todavia, a proibição ou restrição explícita surgida nas falas sobre “não divulgar” não são 
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apresentadas no documento, exceto no que diz respeito a não realizar divulgação sensacionalista e 

não prometer resultados taxativos, o que leva a crer que a questão do estranhamento e do 

pressuposto de não divulgação pode ter mais relação com uma “cultura profissional” na dimensão 

de gênero do ofício, do que com as prescrições específicas oriundas do sistema de regramento 

formal, relacionadas a dimensão impessoal. Ademais, as participantes não demonstraram falta de 

conhecimento do código de ética nesse quesito.  

Eu acho que tudo vai da forma como você aborda as pessoas, porque a gente faz divulgação, 

só que dessa forma poderia ser verbal, eu confiaria de falar o que tá aqui [no registro 

elaborado por ela], de entregar e lhe explico, mas eu acho que dependendo de como eu falo 

e se eu falo outras coisas assim, no panfleto, sei lá, de prometer resultado, ou de usar de 

palavras muito clichês pra falar de situações muito específicas, isso pode ser um problema, 

então eu concordo com isso de como a divulgação é feita e pra que a divulgação seja feita 

com cuidado, é melhor restringir algumas formas de realizar, né. Porque, não sei, acho que 

é uma visão muito minha mesmo.... (P1_F297, p.48) 

 

Então o que é que a gente pode divulgar: nome, CRP e área de atuação basicamente. Então 

eu nunca divulguei nada além disso e aí entre os pares é a mesma coisa, mas com…  é um…  

trabalho bem boca a boca mesmo. (...) eu acho que é possível fazer divulgação, claro, mas 

eu acho que se torna uma coisa mais complexa (P2_F133 e 135, p.20 e 21) 

 

Percebe-se nas falas critérios implícitos sobre o ato de divulgar a psicoterapia [e assim 

também seu próprio trabalho] que perpassam desde as orientações da formação básica, a 

interpretação sobre o código de ética, o entendimento do que a sociedade pensa sobre a psicoterapia 

e uma forma própria de abordar o trabalho socialmente. Embora as participantes tenham relatado 

ser uma forma pessoal de pensar, ou seja, da instância pessoal do ofício, não é descabido interpretar 

que estejam reverberando, aqui, “vozes” de um gênero profissional (cf. Bakhtine/Volochinov, 

1977; Clot & Faïta, 2000). 
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O contrário ocorreu quando as participantes elaboraram o registro ou falas para definir a 

psicoterapia para si mesmas. Não houve dificuldade para falar o que fazem, e os conteúdos que 

emergiram estiveram relacionados a definir a psicoterapia ou análise, bem como, ao sentido que 

elas atribuíam ao seu trabalho, o qual de modo geral esteve relacionado à ação de “auxiliar o outro” 

a refletir, a se conhecer, a realizar escolhas, a suportar o sofrimento, a mudar algo que faz sofrer e 

contribuir com um mundo melhor. 

(...) especificamente eu também acredito que a psicoterapia e a TCC são uma forma de mudar 

o mundo, uma pessoa por vez. Eu acredito nisso de verdade (...) assim dar esperança para as 

pessoas de que o mundo pode ser diferente, tanto que elas podem não se afundar na 

autocomiseração, no sofrimento, e aí elas podem sair desses processos delas, quando, ao 

saírem disso elas podem ajudar o mundo também, sabe. (P2_F119 e F339, p.19 e 47) 

 

Ao se dedicar a uma psicoterapia, esperamos que nossos processos de escolhas sejam 

facilitados e melhor compreendidos por nós mesmos [nós significando pacientes] (…). 

(P1_F235, p.40) 

 

A psicoterapia, penso eu, sempre será um bem coletivo. Se, como dizia Freud, o seu objetivo 

era tornar o sofrimento neurótico em sofrimento comum, quem sabe assim seríamos mais 

generosos nos momentos em que sofremos (...). Afinal, todos sofrem. A diferença é que, do 

meu sofrimento, tenho que dar conta, para que não se torne uma praga coletiva. (trecho 

retirado do registro elaborado pela P3 destinado à sociedade) 

 

O sentido e representação atribuído a psicoterapia de “ajudar”, “auxiliar” também é presente 

em vários estudos e relacionados não só à prática de psicoterapia, mas à própria psicologia por 

parte dos psicólogos em formação (Meira & Nunes, 2005; Nóbrega, 2017) e de pacientes (Pereira, 

Caldas & Francisco, 2007). A representação ou o sentido de “ajudar” pode ser, ao mesmo tempo, 

algo que faz com que o trabalhador se identifique e se sinta satisfeito na atividade de trabalho 

quando direcionada para si, mas também algo que lhe confere um compromisso ético que pode 
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encontrar alguns embates, conforme será explicitado no  tópico 4 (Zonas de desenvolvimento da 

atividade, subtópico 4.2.1 e Gênero profissional, subtópico 4.3.2). 

Diversas falas das participantes remeteram ao que é a psicoterapia para si, e foi possível 

perceber, tanto pela ênfase das falas quanto pelo conteúdo aludido, que as psicólogas participantes 

sentiam satisfação pessoal pela atividade de trabalho que desenvolvem e conseguem reconhecer-

se no ofício de modo intersubjetivo (considerando também a validação entre seus pares) e quanto 

a certo julgamento de utilidade no sentido citado por Clot, retomando Dejours (Clot, 2008). 

Duas das participantes consideraram importante apontar que a psicoterapia também é um 

processo que exige investimento de tempo, dinheiro e persistência, pois pode provocar 

desconfortos e possui um tempo de duração relativo. 

(...) você tá lá dizendo para as pessoas irem a um espaço e abrirem, falarem das suas dores, 

e expor coisas pra você que elas não vão expor pra ninguém nunca na vida, e eu acho que é 

muito delicado você tá convidando, você vai convidar uma pessoa a um processo que é ruim, 

que é doloroso, que é cansativo, demanda tempo, dinheiro. Então, eu não sei se isso poderia 

ser feito como você divulga roupa, você divulga bens de consumo (...). (P1_F297, p.48) 

 

Você vem toda semana ser cutucado um pouquinho, né, ser mexido. E você tem que 

tá...normalmente quem vem é porque tá disposto, tá sofrendo e porque está disposto a 

crescer, a mudar, a mexer em alguma coisa sua, e… dói, dói! Quem é que tá querendo ser 

cutucado toda semana? Tem que tá disposto, a pessoa tem que estar disposta (P2_F512, 

p.57) 

 

Parece positivo que as psicoterapeutas tenham satisfação e clareza em realizar seu trabalho 

quanto à direção da atividade para si mesmas e para a tarefa, conforme preconizado na C.A. No 

entanto, quando a atividade é direcionada aos outros, sendo esse outro a sociedade, parece ser 

necessário esforço adicional para que seja reconhecida/compreendida, em alguns de seus aspectos, 

como o resultado, o tempo necessário, o mal-estar que pode provocar. 
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As psicólogas psicoterapeutas realizaram diversas falas alertando para aspectos da 

psicoterapia, os quais elas percebem como pouco compreendidos pela sociedade. As duas falas 

anteriores remetem a um desses aspectos, ao qual a sociedade pode não estar atenta, e que diz 

respeito ao quão desprazeroso em algumas etapas e dispendioso pode ser o processo 

psicoterapêutico. Ou seja, há um ponto delicado sobre a atividade de trabalho do psicoterapeuta 

que remete a algo talvez indesejado pelas pessoas, mas importante de ser do conhecimento social.  

Uma das participantes faz uma comparação com o fazer médico quanto ao uso de 

medicações que aliviam a dor ou um sintoma indesejado para ilustrar o quanto, por vezes, o 

trabalho do psicoterapeuta vai na contramão da expectativa social de tratamento em relação aos 

incômodos psicológicos possíveis de serem sentidos pelos pacientes e às vezes necessários, durante 

o processo: 

 (...) as vezes esse [setting terapêutico] é um lugar de desacelerar, as pessoas estão tão 

buscando resultados imediatos etc que isso vai ser o primeiro ponto de reflexão [referindo-

se ao momento de receber o paciente] (...). (P1_F315, p. 51) 

 

Assim, nas falas ou na produção dos registros hipotéticos de divulgação, surgiram 

inquietações das participantes em relação a forma como a psicoterapia é percebida pela sociedade, 

as quais geram desdobramentos para a prática profissional ou para seus resultados. Por exemplo, 

caso a expectativa social trazida por um paciente no início de seu processo psicoterapêutico, seja 

de alívio e ele comece a sentir incômodos (característica apontada como intrínseca a atividade de 

trabalho) ou, caso ele espere por resultados rápidos e, em contrapartida, precise “desacelerar”, a 

percepção de resultados por tal paciente pode ficar distorcida, ou mesmo, este pode abandonar o 
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seu processo terapêutico. Dessa forma, impactando no trabalho do psicoterapeuta, e justificando 

suas preocupações de que essas características da psicoterapia sejam do conhecimento social.  

De modo parecido, as participantes apresentaram representações da psicoterapia na direção 

de preconceitos atrelados ao fazer psicoterapêutico, atingindo suas atividades de trabalho.  

(...) analisando bem friamente para você, eu diria o seguinte: lá, aqui a gente ainda tem um 

preconceito muito grande com quem faz terapia, claro que vem melhorando muito ao longo 

dos anos, nesses mais de 10 anos que eu venho atendendo melhorou muito, mas lá 

[referindo-se a outro estado, onde morou], assim, é diferente. Se aqui a gente ainda 

encontra, ontem mesmo eu estava falando para um pai de uma paciente dizendo ‘Ah, ela 

acha que é coisa de doido’, sabe, 2017 e a gente ainda escuta isso. Lá estava pior sabe. 

Então a pessoa que precisa de um psicólogo, lá ainda sofre mais preconceito. E aí eu fiquei 

assim, ‘eu vou dar um tempinho para ver se eu realmente vou ficar aqui para não investir, 

arrumar um canto, transferir meu CRP para cá, e aí não, não ficar aqui. (P2_F46, p.6) 

 

Em geral, a psicoterapia para a sociedade, na percepção das participantes, é muito acessível 

(em termos de saberem que existe e o que seria), mas pouco compreendida e com expectativas que 

geram certo descompasso ou desencontro entre aquilo que elas podem oferecer na sua atividade de 

trabalho e aquilo que se espera delas. Esse descompasso também foi ilustrado na peça de teatro e 

corroborado na pesquisa de Souza (2007) sobre a atuação de psicólogos clínicos, principalmente 

quanto às expectativas de resultados rápidos. 

 Além disso, a questão de realizar uma atividade de trabalho permeada pelo preconceito 

parece ser impactante para essas profissionais, fazendo-as se sentirem limitadas, ou realizando um 

esforço adicional no sentido de ter que desconstruir perspectivas. Ora, conforme observado por 

Nóbrega (2017), os próprios estudantes de psicologia apresentam representações sociais mais 

próximas das do senso comum, e estas vão se ampliando durante alguns anos de formação. Assim, 

o que se poderia esperar das representações que a sociedade tem sobre a psicoterapia, caso o 

trabalho do psicoterapeuta permaneça pouco dialogada com a sociedade?  
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A divulgação restrita do trabalho do psicoterapeuta pode ser uma característica genérica 

dessa prática profissional, construída historicamente. Não obstante, a continuidade e sobrevivência 

social desse ofício demanda reversão desse quadro de restrição de informação. 

Talvez por essa e outras razões, o CFP, no documento de sistematização sobre as diversas 

ações ocorridas em torno do “Ano da psicoterapia” (CFP, 2009) elencou, como pontos de discussão 

e deliberação, a definição da psicoterapia como prática profissional e a devida divulgação para a 

sociedade, clarificando diversos de seus aspectos, e evidenciando, assim como nas falas das 

participantes dessa pesquisa e de outros estudos, a necessidade de dialogar com a sociedade sobre 

a psicoterapia.  

Nesse sentido, quanto à forma que as psicólogas psicoterapeutas acreditam que seus pares 

percebem ou lidam com a psicoterapia, uma das participantes apresentou algumas preocupações 

ao divulgar seus serviços para os pares, no sentido de deixar claro o que é a psicoterapia para ela e 

colaborar para que esses pares psicólogos possam explicar o processo psicoterapêutico, 

principalmente para aqueles que não puderam conhecer essa prática durante sua formação ou 

possuem pressupostos arraigados em outras abordagens. 

Porque por mais que esse fosse divulgado só entre psicólogos, como eu falei, vão ter 

diversos públicos entre os psicólogos: tem os psicólogos que são clínicos, tem os clínicos, 

mas que não são da mesma abordagem, que vão pensar de outra forma. (...). Na hora em 

que eu fiz [o registro] eu pensei numa escola, porque o psicólogo escolar, ele fez psicologia, 

ele teve contato com a clínica e tudo, mas eu imaginei assim, na hora de pegar esse panfleto 

e passar para alguém, entendeu, então facilitaria para ele explicar para outra pessoa um 

contexto que ele não habita, não faz parte. Pode ser que tenha psicólogo escolar que seja 

psicoterapeuta, mas não sempre, entendeu? Ou um psi que trabalhe na assistência e precisa 

indicar para alguém que queira fazer psicoterapia, aí lá ele não pode fazer psicoterapia, aí 

ele já teria uma forma de explicar isso para alguém. Eu pensei assim (P1_F247 e 253, p.41e 

42)  
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As falas das participantes quanto à percepção de seus pares sobre a psicoterapia durante os 

diálogos com a pesquisadora, bem como a fala apresentada, trouxeram a impressão de que para 

elas, não se sabe bem como os pares psicólogos de diversas abordagens pensam sobre a 

psicoterapia, o que pode sinalizar alguma fragilidade de formulações coletivas sobre o trabalho, 

seu significado, suas finalidades.  

Concluindo acerca das representações e definições da psicoterapia identificadas na análise, 

a partir do exercício de elaborar registros hipotéticos de divulgação e nos diálogos realizados, as 

representações sobre a psicoterapia trazidas pelas participantes demonstraram que quando a 

atividade de trabalho é direcionada para elas mesmas (enquanto trabalhadoras psicoterapeutas), 

encontram coerência entre o que realizam e o que representam ser a atividade, além de apontar 

que sentem satisfação e realização pessoal quanto aos sentidos que atribuem ao seu trabalho. 

 Todavia, quando as representações do trabalho são direcionadas aos outros (sociedade) 

parece não existir concordância entre as características da atividade de trabalho percebidas pelas 

participantes e o que os clientes/pacientes, ou a sociedade como um todo esperam, podendo 

demandar do trabalhador o impossível para realizar um trabalho de boa qualidade, a partir do 

sentido que atribui a tal padrão de qualidade. 

Além disso, a análise empreendida indicou que, ao mesmo tempo em que as psicólogas 

psicoterapeutas acreditam ser necessário dialogar amplamente sobre a psicoterapia com a 

sociedade, encontram dificuldades em, por exemplo, elaborar conceitos e respostas a perguntas 

básicas e genéricas. Apresentam tal tarefa (falar da psicoterapia de forma ampla com a sociedade) 

como algo complexo, que exige muitos cuidados e é difícil de elaborar.  
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4.1.3 Psicoterapia no dia a dia de trabalho 

As psicólogas psicoterapeutas que participaram da pesquisa trabalham nas seguintes condições 

de funcionamento e organização: sala comercial alugada dividindo despesas com outras colegas; 

sala alugada individualmente em clínica multiprofissional; clínica constituída com colegas 

psicólogas, não sendo especificado se própria ou alugada. As três participantes atendem ao público 

adulto e infantil. Duas participantes têm suas sessões individuais com duração de cinquenta 

minutos e uma delas trabalha com sessões de quarenta minutos. Duas possuem recepcionistas e 

uma delas, não. 

Para caracterizar as rotinas de trabalho, a auto-observação do trabalho, por meio de capturas 

de fotos foi solicitada às três participantes e realizada por duas delas. A participante P3 não se 

recusou a realizar as fotos, mas, segundo ela, no decorrer de sua rotina de trabalho, não se lembrou 

de realizar tais registros. 

Das duas participantes que realizaram tal tarefa, uma delas realizou auto-observação com 

produção de 19 fotografias no decorrer de uma semana. A outra produziu quatro fotos, minutos 

antes da entrevista no próprio ambiente de trabalho e descreveu uma foto que gostaria de ter tirado 

em casa. As fotos produzidas pelas duas participantes foram realizadas com o auxílio de câmera 

disponível em seus aparelhos telefônicos celular. O diálogo com tais participantes se deu na medida 

em que elas iam mostrando as fotos, e comentando o que significavam e a que atividades e 

características do trabalho remetiam, além de responderem aos questionamentos da pesquisadora. 

Com a participante que não produziu as imagens, o diálogo se deu a partir de questões abertas feitas 

pela pesquisadora sobre suas rotinas de trabalho e elaboradas durante o diálogo. 
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A seguir, uma síntese descritiva das fotos por participante (P1 e P2) relacionando-as às 

temáticas das falas realizadas, incluindo a foto não produzida, mas narrada por uma das 

participantes. 

Tabela 5 

Relação das fotos produzidas pela participante P1, com descrição das fotos e falas relacionadas 

Quantidade Descrição das fotos P1 Aspectos relacionados às fotos,nas suas falas 

02 fotos Duas imagens contendo a porta com plaquinhas 

penduradas. Uma com a placa escrita “Aguarde” 

e outra com a placa escrita “Livre” 

Organizar entrada e saída das pessoas e evitar 

interrupções, por não ter recepcionista. 

Ressaltou a importância das plaquinhas. 

03 fotos Imagens da recepção em três ângulos diferentes: 

uma com o balcão contendo aparelho para 

distribuição de água gelada (“gelágua”), bandeja 

com copos, aparelho de som e jarrinho de flores; 

outra mostrando a porta da entrada aberta com um 

peso na porta para não fechar e a última 

mostrando assentos, ventilador e acesso à porta da 

sala de atendimento. 

O momento de espera do paciente, a oferta de 

água, revistas. O aparelho de som para evitar 

que escutem algo do atendimento, distrair. 

Falou de como foi comprar cada coisa, pensar 

na estética e na necessidade para o trabalho. 

02 fotos Da sala de atendimento com dois ângulos: um 

direcionado às cadeiras de atendimento adulto e 

outro ângulo à mesinha e cadeira de atendimento 

ao público infantil 

Mostrar o ambiente de atendimento, apontando 

as diferenças de atender crianças e adultos; a 

posição das cadeiras levemente inclinadas para 

não ficar de frente um para o outro como em 

uma entrevista. 

01 foto Imagem que mostrava uma das cadeiras de 

atendimento no ângulo de quem está sentada na 

outra, contemplando também a imagem de uma 

mesinha de apoio contendo caixa de lenços, copo 

com água e relógio. 

Mostrar como é sua perspectiva de visão 

durante o atendimento; como é o tempo de 

espera pelo paciente, inclusive com atrasos e 

faltas; sinalizar e falar sobre os simbolismos e 

utilidades da mesinha e dos objetos que estavam 

em cima. 
02 fotos Imagem de uma prateleira com materiais de 

expediente e de limpeza e em seguida, imagem do 

banheiro com um ângulo que mostrava as 

vassouras, rodo e pano. 

Mostrar os aspectos administrativos do 

trabalho, a necessidade de organizar e limpar e 

como lidam com tudo isso. 

02 fotos Imagens de brinquedos: uma de um armário com 

as portas abertas contendo os brinquedos e jogos; 

outra com os brinquedos num dispositivo aberto 

ao acesso das pessoas 

Apontar os brinquedos como recursos de 

trabalho, as razões de uns ficarem guardados e 

outros expostos; evidenciar a importância do 

“brincar” mais que do brinquedo; ela como 

instrumento principal. 
05 fotos Imagens de documentos: contrato; ficha de 

registros de atendimento; ficha de cadastro dos 

clientes declarações com um carimbo de plástico 

A forma de organizar-se e respaldar-se 

documentalmente; alguns documentos como 
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em cima; folhas para assinatura de presença com 

uma caneta em cima. 

recursos e estratégias de trabalho; a importância 

e problemáticas do contrato. 

01 foto Imagem de pasta organizadora, contendo 

identificações por ano. 

Forma de organizar os documentos 

evidenciando seu percurso profissional ao 

longo dos anos. 

01 foto Imagem do teto da sala com um brinquedo 

grudado 

Apontar o quanto a imagem mostra o que é o 

trabalho clínico, o inusitado. 

 

Tabela 6 

Relação das fotos produzidas pela participante P2, com descrição das fotos e falas relacionadas 

Quantidade Descrição das fotos P2 Aspectos relacionados nas falas 

01 foto Imagem do sofá no ângulo de quem está de frente 

para ele, contemplando uma prancheta contendo 

uma folha em branco com uma caneta em cima.  

Falar sobre a atividade de registrar: importância 

estratégica e normativa, forma como realiza os 

registros; outras estratégias e documentos de 

trabalho; mostrar a visão que tem durante o 

atendimento e por quanto tempo a mesma visão; 

falar da atividade de escuta e observação que 

realiza; sofá como recurso para estratégias de 

trabalho além do conforto; falar da posição dos 

móveis da sala também como estratégia de 

trabalho.  

01 foto Imagem de uma mesinha contendo uma caixa de 

lenços e uma bombonière. Ângulo contemplava a 

pontinha do sofá em que o paciente fica. 

Apoio para quando o paciente chora; 

característica de trabalhar com afetos; balinhas 

como estratégias de trabalho e apoio para 

despertar cognitivamente. 

01 foto Imagem de um armário com as portas abertas 

contendo brinquedos e jogos. 

 

Jogos como recursos para estratégias de 

trabalho; adaptações que realiza. 

01 foto Imagem de uma mesa de escritório com duas 

cadeiras uma de um lado da mesa e a outra do 

outro. O ângulo permitia mostrar a mesa e as duas 

cadeiras ao mesmo tempo pela lateral. 

Marcar propositalmente dois ambientes 

diferentes; a atividade de estudo e revisão de 

casos; atividades administrativas; atendimento 

aos pais de pacientes às vezes; trocar de lugar e 

posição, cargas e ritmos de trabalho, passar 

muito tempo na sala; questões de contrato e 

preço de sessão. 
01 foto 

(narrada) 

Participante narrou uma foto que seria produzida 

em casa e conteria o gaveteiro com as pastas de 

seus pacientes arquivadas.  

Questão da segurança das informações sob 

sigilo; o trabalho em casa: tipos de atividades, 

cargas; estrutura de trabalho necessária; aspecto 

administrativo da atividade de trabalho do 

psicoterapeuta, cobranças, organização 

financeira e fiscal; estudos. 
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As duas tabelas (Tabelas 5 e 6) mostram a relação entre as imagens produzidas e os conteúdos 

que emergiram do diálogo. A maior parte das falas das participantes foi realizada espontaneamente 

enquanto falavam das imagens, de modo que ao falar de um assunto iam lembrando de outro. Para 

a terceira participante as falas e diálogo foram realizadas a partir de uma questão disparadora, 

solicitando que contasse sobre seu dia a dia de trabalho, os recursos, o ambiente, os ritmos, as 

principais tarefas e normas do trabalho.  

Do diálogo com as três participantes acerca das suas rotinas de trabalho emergiram falas sobre 

simbolismos, tarefas, origem das prescrições, ambiente/recursos/instrumentos, cargas e ritmos de 

trabalho, estratégias realizadas e desenvolvidas, formas de aprendizado no trabalho, resultados e 

reconhecimento, diálogo com os pares, perfil profissional e lugar da abordagem teórica no trabalho. 

Simbolismos 

  

Figura 5. Desenho3 elaborado por Arthur Moreira Félix, o qual reproduziu a foto realizada pela 

participante P1. Ao lado do desenho da foto, fala produzida pela mesma participante. Além do que 

                                                             

3   O desenho foi utilizado como solução para oportunizar que a foto produzida pela 

participante pudesse ser apresentada à comunidade científica, preservando a não identificação de 

detalhes do ambiente de trabalho da participante. 
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foi aludido na fala, a foto (apresentada pelo desenho) indicou para participante simbolismos 

acerca dos objetos na mesinha e a espera pelo paciente. 

 

Foi identificado nas falas ou imagens produzidas pelas três participantes, diversos elementos 

simbólicos a respeito da atividade de trabalho. Um deles, simbolizou a psicoterapia como um 

trabalho, no qual as trabalhadoras-psicoterapeutas carregavam histórias dos outros em si o tempo 

todo; bem como, de que seriam agentes de mudanças no mundo e “guardiãs da palavra”:  

(...) é como se ficasse muita história dentro da gente assim, por mais que as histórias não sejam 

minhas e que eu trabalhe muito em supervisão e psicoterapia, mas são histórias que ficam, eu 

lembro das histórias de muita gente (...) e isso fica em algum lugar (...). (P1_F427, p.69) 

 

Eu digo sempre que o analista, não é, ele é…  um Guardião de palavras.  Por que? Porque ele 

vai ouvir (...) É... mas é Guardiã do brincar, porque o brincar é dizer, entendeu, brincar é dizer. 

(...) a gente é guardião das palavras e escuta. (P3_F350, 358 e 366, p. 44, 45 e 46) 
 

Outros simbolismos foram associados a objetos como a caixa de lenços, considerado objeto 

“de praxe” do psicoterapeuta e a mesinha de apoio. A caixa de lenços, foi relatado como um recurso 

e uma estratégia, mas também simbolizou a psicoterapia como um lugar para as emoções e a 

disponibilidade para tal no trabalho da psicoterapeuta.  

E a caixinha de lenço porque é clássica ((risos)) a maioria das pessoas chora, se emociona, 

e ela tá sempre aí. E tem gente que não gosta e que não pega o lenço (...) tinha um paciente, 

um homem né, (...) eu disse ele não vai usar nunca, e ele chorava nas sessões, e ele ficava 

envergonhado de chorar, mas ele não pegava a caixinha, ele dava um jeito: ‘Peraí que eu 

vou parar de chorar que eu não quero usar lenço e não sei o quê’. Mas tá, ela tá aí, se precisar 

da caixinha. (...) E eu penso muito assim, que a gente enquanto psicólogo a gente é essa 

caixinha de lenço também, porque a gente tá ali, tá disponível, mas a gente não pode forçar, 

dizer ‘Pegue, use o lenço’, quer dizer, caso a pessoa tenha interesse, caso a pessoa se 

disponha é que ela vai se utilizar daquele recurso. Então pode ser que sim, pode ser que 

não. (...) Eu nunca dou a caixinha, nem ofereço o lenço, nem nada assim. Já teve casos em 

que a pessoa chorando muito, né, meio que, tem gente... parece que nega que a caixinha 

está ali. Então procura, pega a roupa, aí eu faço assim, eu só pego e empurro mais pra perto, 
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tá no meio da mesinha eu coloco mais pra perto. Mas eu não entrego. (...) Chamar um pouco 

da atenção, ‘Oh, tá aqui se precisar’ [quando perguntada porque dava um empurrãozinho 

na caixa]. (P1_F387, 389, 391 e 393, p. 63 e 64) 

 

O lenço é de praxe né, todo psicólogo costuma ter (...) o lencinho porque é de praxe a gente 

ter, sempre tem necessidade, né, é comum, é comum. Eu aviso sempre para os pacientes da 

primeira sessão que a terapia é um espaço que, como é um processo, a gente tem os 

momentos de sorrir mesmo, de contar piadas, e contar alguma coisa mais dramática do dia-

a-dia, algum episódio triste, então a gente ri, a gente chora, a gente se chateia durante a 

sessão, então eu explico que é uma expressão da vida diária terapia e então... basicamente 

se quiser usar o lencinho, pode. (...) inclusive eu já tive pacientes que eles disseram assim, 

adolescentes né, normalmente, ‘Isso aí eu não vou usar não, é só frescura’ ((risos contidos)) 

e aí depois com o tempo eles vem dizer que estão precisando, né? (P2_F191, 199 e 201, 

p.28)  

 

As duas participantes capturaram imagens que continham a caixa de lenço, e falaram sobre 

ela atribuindo sentidos parecidos. O lencinho parece simbolizar algo transversal sobre a 

psicoterapia ou sobre o psicólogo, ao demonstrar que a atividade de trabalho do psicoterapeuta lida 

com as emoções, e que, de fato, as pessoas se emocionam durante seus processos psicoterapêuticos. 

Também indicaram que para as pessoas esse é um processo difícil de lidar, por vezes, negando-o, 

exigindo assim do profissional uma forma de se disponibilizar que compreenda essa dificuldade, 

mas persista no intuito de fazer emergir os afetos para que o trabalho seja realizado.  

Embora as participantes tenham sinalizado formas diferentes de mostrar suas 

disponibilidades para lidar com os afetos dos pacientes (o estilo pessoal da outra participante era 

oferecer/entregar o lenço diretamente para o paciente), essa caixa de lenço como “de praxe” e 

símbolo de estar disponível para “trabalhar com as emoções”, evidenciou um ponto em comum, 

como algo marcante e implícito na atividade, talvez um previsível genérico (Clot, 2008) 

relacionado também à tarefa de atender, quanto à disponibilidade para tal e quanto aos contextos 

em que se dá a atividade. 
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A mesinha foi citada com função de apoiar os objetos, mas também simbolizando o limite 

que precisa ser estabelecido na relação entre paciente e psicoterapeuta para realização do seu 

trabalho.  

 

 

Figura 6. Desenho elaborado por Arthur Moreira Félix, o qual reproduziu foto realizada pela 

participante P1. Ao lado do desenho da foto, fala produzida pela mesma participante. O desenho 

da foto e a fala foram a respeito da mesinha de apoio e relações com o paciente, indicando 

simbolismo acerca do limite na relação. 

 

A questão do limite é um ponto delicado e escorregadio na atividade de trabalho dos 

psicoterapeutas, considerando que a relação marcada por afetos é ao mesmo tempo fundamental 

para o desempenho do trabalho e problemática para que não extrapole os limites do campo 

profissional e seja benéfica para a terapêutica. Esses limites são normalmente regrados a partir do 

que sinaliza cada abordagem teórico-metodológica específica de trabalho e as normas vigentes na 

sociedade e no sistema de conselhos profissionais. Esse aspecto da atividade do psicoterapeuta será 

melhor explorado no subtópico 4.2.2 sobre zonas de desenvolvimento. 
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Ainda sobre os simbolismos, durante a fala de umas das participantes, enquanto narrava 

sobre instrumentos de trabalho nas fotos, foi questionado se não lhe tinha ocorrido produzir uma 

foto de si mesma, ou de algo que a simbolizasse, considerando sua fala de que se percebia como 

principal instrumento de seu trabalho. A mesma respondeu:  

Eu acho que está simbolizado porque pra mim psicoterapia é um trabalho em que o 

psicoterapeuta fica nos bastidores, então sou eu que estou tirando as fotos, mas eu não 

apareço. É um lugar que existe, mas que não é exposto assim, eu não tô a frente, eu não 

tô a frente do cliente. (P1_F471, p.75) 

 

(...) então a gente dá muito essa autonomia para o paciente, certo, é bem característico da 

TCC em si, exatamente porque a gente busca que o paciente se torne seu próprio terapeuta, 

certo. E aí dentro dessa busca, essa capacidade de auto-avaliação e de avaliação do 

processo ela é estimulada, entendeu? (P2_F329, p.45) 

 

De fato, o protagonismo e autonomia, do paciente parece ser algo muito caro para o trabalho 

do psicoterapeuta, estando presentes também nas prescrições da categoria profissional de 

psicólogos (Resolução CFP nº 00/05) e em compêndios que buscam abordar o campo das 

psicoterapias (Adshead, 2007). Parece que a forma como o trabalho é realizado e os resultados que 

se espera produzir precisam contemplar tal autonomia/protagonismo, todavia, cada um 

(trabalhador/abordagem) à sua maneira.  

Origem das prescrições  

Como apresentado, as prescrições dizem respeito às recomendações relacionadas ao 

exercício profissional: o que e como deve ser realizado, diante de um objetivo e circunscrição, 

tendo em vista determinada organização social do trabalho. Percebeu-se nas falas das participantes 

que elas buscam e consideram prescrições (formais e informais) sobre o que devem, podem ou não 

fazer, a partir de alguns documentos disponibilizados pelo sistema conselhos, principalmente o 
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Código de Ética do Psicólogo (Resolução CFP 10/05). Tal postura de busca de referenciamento 

para a atuação profissional apoia-se também nas respectivas abordagens teórico-metodológicas de 

trabalho, nas regras específicas das instituições de que fazem parte, incluídas falas de supervisoras 

e diálogo com os pares. 

Eu tenho utilizado a universidade, eu faço parte da base de pesquisa em psicologia clínica, é 

um espaço em que a psicoterapia é possível de ser falada, sem os estudos da base de pesquisa 

eu não sei se isso seria possível. (P1_F483, p.78) 

 

(...) aí tinha algumas exigências na minha Sociedade, né, esse caso tem que ser 

supervisionado por dois analistas da Sociedade, você já tem que ter tido um período de 

análise com dois analistas que não precisam ser da sua Sociedade, mas tem que ser analistas 

reconhecidos por alguma (...). (P3_247, p.28) 

 

(...) até porque na TCC a gente tenta estar com tudo, tudo não, mas pelo menos a maior parte 

das coisas claras, do jeito que a gente trabalha, das metodologias, do passo a passo do que a 

gente faz (...). (P2_F716, p.104) 

 

(...) porque a sócia aqui da sala a gente sempre conversa, tá com dúvida, sei lá, um paciente 

sugeriu trocar figurinhas, porque ele tem um álbum e aqui tem um álbum, e a gente foi 

conversar sobre. (...). Se pode ou se não pode. Na minha visão, não teria que estar, seria muito 

assim, às vezes uma coisa é só uma coisa, não precisaria criar caso. Aí eu vi que era só trocar 

a figurinha e tá tudo ok, (...), minha sócia tinha medo que fosse uma prática de câmbio, mas 

obviamente que numa visão geral isso poderia ser complicado. (P1_F485 e 487, p.78) 

 

Percebe-se nas falas das participantes a busca por mecanismos institucionais, os quais 

configurem “um espaço em que a psicoterapia é possível de ser falada” e, nesse sentido, a busca 

não está situada em apenas alcançar prescrições que digam o que deve ser feito, mas também pelas 

interações com os pares que as façam alcançar um interlocutor genérico do ofício (Clot, 2008), que 

as oportunizem fazer parte de um todo, e, dessa forma, também libertar-se desse todo, por meio do 

estabelecimento de estilo pessoal (Clot & Faita, 2000). 



124 
 

 
 

Outro ponto chama a atenção em relação às prescrições do trabalho: muitas são estabelecidas 

pelas próprias trabalhadoras. Esse fato possibilita certa flexibilidade e estimula o potencial criativo, 

mas pode ser problemático, tendo em vista a necessidade do trabalhador em ter uma base normativa 

clara e ampla para sua prática, considerando a desejabilidade de dimensão impessoal do trabalho. 

Por exemplo, embora o Código de Defesa do Consumidor seja uma das fontes formais de 

prescrições do trabalho do psicólogo psicoterapeuta autônomo como prestador de serviços, 

nenhuma das participantes o mencionou, corroborando o que se constatou a partir de levantamento 

de literatura já apresentado. É interessante notar que esse código regula as relações comerciais entre 

clientes e prestadores de serviços, sendo que nas falas das participantes sobre as representações do 

trabalho foi perceptível o esforço em evitar que a prática da psicoterapia se assemelhasse a outras 

práticas comerciais, resultados também corroborados por Souza (2007).  

Outros autores alertam para os aspectos de mercado relacionados ao trabalho do 

psicoterapeuta, que vão desde as críticas sobre a comercialização do sofrimento (Thieme & Ewald, 

2007), os interesses do Estado de fomentar ou não a prática psicoterapêutica “de correção”, até a 

compreensão de que os psicoterapeutas sofrem com a dificuldade de não serem contemplados (em 

termos de suas especificidades) por agências de saúde, prejudicando a qualidade de seus 

atendimentos (Nicaretta, 2009). 

Tarefas 

Conforme já aludido, a atividade de trabalho é também dirigida para a tarefa 

(preestabelecida), sendo esta a parte prescritiva na dimensão impessoal do ofício. A tarefa diz 

respeito à inscrição do que se espera do trabalhador, sendo composta de um conjunto de prescrições 
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sobre o que o trabalhador deve fazer, incluindo as condições de trabalho, como ambientes, 

instrumentos e assim, por diante.  

Durante as entrevistas, a maior parte de tarefas identificadas foram comuns a todas as 

participantes. A partir das falas, foram identificadas diversas tarefas: ouvir; falar; calar; observar, 

organizar; registrar; agendar; cobrar; comprar; receber; pagar; criar; negociar; arquivar; elaborar e 

emitir documento; brincar e jogar (pois todas atendiam crianças).  

Percebe-se que algumas tarefas poderiam ser agrupadas ao objetivo de atender, por exemplo, 

ouvir, observar, e outras ao objetivo de administrar/organizar, por exemplo, comprar, negociar, 

arquivar. Essas tarefas identificadas, quando somadas, podem remeter a uma atividade de trabalho 

que, considerando uma análise breve do que Wisner (1987) chamou de “trabalho complexo”. 

Tal autor, exemplificou estes “trabalhos complexos” por meio de algumas atuações e 

aspectos de complexidade relacionados a elas: a) trabalho artesanal com suas sazonalidades 

(exemplo, os agricultores); b) trabalhos de relação direta com o público (exemplo, atendentes); c) 

trabalhos ligados a exigências biológicas e psicológicas (exemplo, os cuidadores) e; d) trabalho de 

chefia como regulador da atividade geral (exemplo, gerentes). É interessante notar que, a 

psicoterapia (para psicólogos psicoterapeutas autônomos) seria um trabalho que reúne aspectos 

diversos de complexidade citados por Wisner. 

Algumas tarefas podem ser relacionadas à abordagem teórico metodológica da 

psicoterapeuta, outras se relacionam a aspectos concretamente vinculados ao contexto de trabalho. 

Por exemplo, apenas nas falas de uma das participantes foi identificada a tarefa “limpar”, sinalizada 

também pelos “rastros da atividade”, por meio da foto.  
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Figura 7. Foto produzida por participante P1, indicando a tarefa de limpar e aspectos 

administrativos do trabalho. 

 

Ás vezes eu varro a sala entre os atendimentos, porque cai cabelo, adulto não, porque adulto 

vem e senta, mas criança usa o chão, então a gente tem a faxineira que vem, mas ainda 

assim a gente sempre tá dando uma limpadinha porque entra com sapato, pra não sujar. 

(P1_F443, p.72) 

 

Embora todas as participantes atendam ao público infantil, apenas uma participante 

considerou importante mostrar a tarefa de limpeza e como a realiza (atividade), apontando inclusive 

desdobramentos para os atendimentos. Tal fato pode estar relacionado ao contexto diferente de 

trabalho, pois é justamente esta participante que não possui funcionária, trabalhando em ambiente 

de prédio comercial e não em clínica com toda essa estrutura. Todavia, é possível também que as 

demais participantes não apontaram a tarefa de limpeza em suas falas, pois limpar não remete 

diretamente ao ofício do psicoterapeuta, ficando como secundária ou acessória às tarefas principais. 

De forma semelhante, a tarefa de “planejar” aparece na fala de uma das participantes apenas 

quando se refere a atividades de cunho administrativo do seu trabalho e carreira como autônoma, 

e não no que se refere ao atendimento psicoterapêutico. 
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(...) eu tenho uma base de gastos do que entra e do que sai, então eu sempre tento planejar 

para um mês antes, um mês dentro. Hoje eu faço assim: eu já tenho dinheiro do aluguel, eu 

passo um mês, nesse dinheiro eu não mexo. (P1_F196, p.32) 

 

De outro modo, a tarefa “planejar” e “revisar” remeteu-se diretamente ao ofício de 

psicoterapia, nas falas de uma das participantes.  

Eu acho que tem muito a ver, tem muito a ver com, porque o nosso trabalho tem um pouco 

de, a gente tá ensinando também, tem um pouco do lado pedagógico, então a gente tem que 

planejar, tem que tá revendo o que foi feito, tem que tá escrevendo sobre. Então acaba que 

você tem um trabalho extra, professor não faz um planejamento, não corrige prova? A gente 

faz um planejamento e depois vai rever os documentos, vai escrever e tal, então tem muito 

a ver com isso, fazendo esse paralelo com a educação. (P1_F660, p.94) 

 

Percebe-se na fala que a realização da atividade de trabalho direcionada à tarefa de planejar, 

revela-se de grande importância para o trabalho psicoterapêutico dessa participante, porém não é 

citada dessa forma, por nenhuma outra participante. Nesse caso, é possível que duas justificativas 

sejam plausíveis: a primeira está relacionada à abordagem teórico-metodológica de trabalho, na 

qual a tarefa “planejar” é prescrita pela Terapia Cognitivo-Comportamental, realizada com maior 

frequência e com finalidade psicoterapêutica, justamente a abordagem da participante que elencou 

tal tarefa. A outra justificativa vai na direção de que sim, as outras psicoterapeutas participantes 

consideram a tarefa de planejar na sua prática profissional relacionada a terapêutica, mas em outro 

formato ou talvez com outras nomenclaturas. 

(..) eu sempre estou muito envolvida com a clínica. Sempre! Tô em casa, às vezes, aí tô 

pensando numa coisa pra fazer diferente... melhorar tal ponto [referindo-se aos 

atendimentos], fazer, sei lá, comprar um brinquedo novo e fazer alguma coisa assim. 

(P1_F828, p. 130)  
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Visto isso, percebe-se que elencar uma série de tarefas do ofício de psicoterapeuta para 

generalizá-las, considerando que a tarefa tem um caráter prescritivo, exige uma série de cuidados, 

que permitam observar: 1) a que atividade ou finalidade refere-se; 2) com que frequência precisa 

realizá-la; e 3) se utiliza outras nomenclaturas para a mesma tarefa.  

Considerando que a tarefa torna-se uma atividade real quando é realizada por um trabalhador 

entrando em contato com a realidade de trabalho (Ferreira, 2013) e fornecendo seu estilo próprio 

para a atividade em curso, no campo das psicoterapias, para dialogarmos sobre tarefas, é preciso 

ainda mais atenção às formas singulares de cada profissional executá-las, considerando 

principalmente sua abordagem, seu estilo pessoal e a situação clínica que está diante dele, além 

de uma diversidade de elementos, como recursos de tempo, disponibilidade psicológica, como 

interesse, condições afetivas.  

Por exemplo, a tarefa “registrar”, na atividade do psicoterapeuta, é prescrita pelo código de 

ética (Resolução CFP 10/05), relacionada diretamente ao processo psicoterapêutico e transversal 

a todos, mas a forma de realizá-la diferencia-se consideravelmente de uma participante para a 

outra:  

Olha, eu às vezes faço um resumo rápido do atendimento, porque com crianças eu preciso 

anotar toda a ordem dos brinquedos, é diferente de um adulto que aí eu vou fazer só o relato 

de como foi a sessão, como me senti naquela sessão, o que me chamou a atenção, que é que 

eu preciso refletir da próxima. (...) E aí isso precisa de tempo também para anotar (...). É um 

momento que eu estou ali com ela, não seria um momento (...) que estou anotando coisas 

sobre. Aí acho que interfere, nessa hora. (...) terminou a sessão, as vezes nesses dez minutos 

que tem, se for um adulto, eu vou também escrever, e adulto não, adulto geralmente eu deixo 

pra depois, pro final do dia, porque eu fico um pouco mais sobrecarregada do que 

atendimento infantil (P1_F330, 332 e 413, p. 55 e 67). 

 

Por exemplo, os casos aqueles que eu tenho mais dificuldades de escuta, eu ainda registro 

sessão por sessão, né, com muito cuidado para não identificar a pessoa, por que vai que 

acontece de, sei lá, perder alguma coisa. Hoje em dia já não dá para eu registrar todos, então 
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o que é que eu faço, quando termino à noite, eu…  ponho as iniciais, ponho a data e ponho 

assim, por exemplo, quatro palavras que me chamaram atenção naquele dia, da sessão 

daquela pessoa, né.  Porque eu sei que eu vou me lembrar. (...). Às vezes eu estou no momento 

pessoal que não está me facilitando (...). É nesse caso específico (…) mais do que nunca eu 

preciso registrar. Então nesse eu registro a sessão inteira. (P3F380, 402 e 406, p. 47 e 49) 

 

Basicamente meu trabalho na clínica né, é a gente ouvir o outro, só que aí para ouvir o outro 

a gente tem que registrar também, assim, tem gente que registra de um jeito, tem gente que 

registra de outro. Eu tirei a foto da prancheta exatamente porque eu gosto de registrar, enfim, 

a semana do paciente, o que ele teve de importante, a gente tem a estrutura que auxilia, até 

para aquele documento, aquela normatização do Conselho que, enfim, a gente tem, é 

obrigado a registrar as sessões (...) eu registro enquanto o paciente está falando, (...) eu gosto 

sempre de estar com uma ficha do paciente ao lado, certo? Para pegar a sessão anterior, para 

rever as tarefas. (P2_F181 e 183, p.27) 

 

Nas falas apresentadas, tanto surge a tarefa “registrar” singularizada na forma como as 

participantes realizam a atividade, quanto percebe-se que a mesma se configura também como 

uma estratégia de trabalho que demanda recursos e a capacidade criativa das psicoterapeutas, 

caminhando na direção de um trabalho bem-feito, pois pôde contemplar as diversas dimensões 

da arquitetura do ofício profissional, demonstrar o poder de agir na sua estilização, sem 

comprometer a realização da tarefa e as regras deste ofício.  

Estratégias utilizadas ou desenvolvidas no trabalho e aprendizado 

As formas que as participantes encontraram para dar conta do seu trabalho, melhorá-lo e 

aprender, se apresentaram de forma diversificada. Buscou-se contudo compor uma lista do que 

foi comum entre as participantes e do que foi mais específico quanto às estratégias e formas de 

aprendizado no e para o trabalho.  
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Tabela 7 

Lista de estratégias de trabalho comuns e específicas das participantes psicoterapeutas 

Estratégias comuns entre as participantes Estratégias específicas (não comuns) às 

participantes 

Utilizar técnicas psicológicas específicas de suas 

abordagens ou não. 

Revisar sistematicamente os registros. (P2) 

Criar documentos e protocolos (de registro, 

cadastro, etc) ou modificá-los 

Formular estrutura e sistemática de atendimento 

relativamente padronizada. (P2) 

Organizar documentos para manuseio mais prático Fomentar no analisando o desejo de se revelar, mas 

saber esperar. (P3) 

Estabelecer limites no número de pacientes e 

horários de descanso 

Autoavaliar a qualidade da escuta durante o 

atendimento, percebendo se o pensamento 

“escapou” em algum momento. (P3) 

Realizar psicoterapia ou análise pessoal Ter uma atendente/recepcionista, principalmente 

para recepcionar crianças e adolescentes. (P3) 

Fazer registros sobre a sessão elegendo a melhor 

forma e momento  

Não acessar conteúdos diversos (mensagens 

telefônicas, fazer contas, por exemplo) entre um 

atendimento e outro para estar mais disponível 

para o paciente que chega. (P1) 

Estabelecer um contrato / acordo de convivência 

verbal ou escrito bem dialogado, sendo comum 

não ocorrer na primeira sessão 

Desenvolvimento de uma sistemática de cobrança 

financeira (P2) 

Ser discreta quanto à vida pessoal Uso de instrumentos de avaliação de resultados. 

(P2) 

Cuidar dos próprios sentimentos ou controlar a 

expressão dos mesmos durante o atendimento.  

Sempre emitir documentos em duas vias. (P2) 

Uso de recursos digitais de forma complementar 

ou principal para gerenciar agenda 

Tomar um café e respirar um pouco entre um 

atendimento e outro. (P1) 

Se alimentar entre uma sessão e outra Utilizar balinhas (doces) como forma de despertar 

(o paciente e a psicoterapeuta) quando há 

sonolência ou indisposição, mas também como 

estratégia para trabalhar limites com as crianças e 

adolescentes (o quanto consomem de uma vez só). 

(P2) 

Ter mais de um ambiente na sala ou adequar o tipo 

ou a posição do mobiliário à forma de 

atendimento, exemplo, atendimento aos pais, 

técnica de relaxamento, atendimento a casais, 

diálogo sobre questões burocráticas. 

Ter conhecimento de mundo. (P1) 

Atender aos pacientes de forma que respeite seus 

ritmos, modos de ser e crenças – não se antecipar, 
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impor seu ritmo ou incutir suas crenças, pois além 

de não ser ético, não funciona bem. 

Realizar supervisões para situações clínicas com 

nível maior de dificuldade 

 

Controlar o tempo da sessão sem deixar que o 

paciente perceba ou sinta que atrapalhou sua fala 

 

Perceber a dinâmica administrativa da clínica para 

realizar planejamento e gerenciamento financeiro 

 

Transgredir normas ou formatos preestabelecidos 

dependendo da situação 

 

 

As estratégias utilizadas ou desenvolvidas demandaram recursos tais como mobiliário 

específico, relógio, lenços de papel, balinhas doces, brinquedos e jogos, equipamentos como 

impressoras, material de expediente, estrutura e objetos de recepção.  

  

Figura 8. Fotos produzidas pelas participantes P1 e P2 sobre recursos de trabalho, muitos também 

usados para aludir às estratégias de trabalho 

 

A maior parte dos recursos, tais como objetos e mobiliários foram semelhantes no ambiente 

de trabalho das três psicoterapeutas, também perceptível na semelhança das fotos e nas falas sobre 

o ambiente, recursos e estratégias utilizadas no dia a dia. 
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Além disso, chama atenção o fato de todas as participantes terem apontado nas suas falas 

direta ou indiretamente que se consideram o principal instrumento do seu trabalho, como ilustrado 

mais explicitamente nas falas de duas das participantes:  

Porque eu sempre me vejo assim, eu sou o meu objeto de trabalho. Então eu tenho que me 

cuidar muito para que eu não precarize meu trabalho, eu não tenho como recorrer a fora de 

mim para isso, então se eu me sentir sobrecarregada na clínica eu vou para supervisão.  

Mesmo assim, porque eu já pensei “ah, eu tô tão apertada acho que eu não vou pagar terapia 

não”, mas para mim o dinheiro da terapia nem existe para mim, tá lá porque eu preciso assim 

para que isso faça com que meu trabalho seja bom. (P1_F200, p.33) 

 

Que não precisa ter esse monte de coisa que as pessoas dizem que precisa, entendeu. Que o 

maior instrumento é a figura do analista e a criança, pronto, e papel e lápis. Se você tiver 

uma corzinha ali, você já vai fazer uma grande... ((sinalizando com as mãos)) entende? E 

um analista criativo, que saiba brincar. (P3_F352, p.44) 

 

Considerar-se o instrumento principal do seu trabalho significa dizer que, neste caso, o 

cuidado de si está intimamente ligado com a realização de um trabalho bem-feito, tendo para isso 

um foco especial na dimensão pessoal do ofício. 

De fato, nos trabalhos do tipo serviços, e no caso das psicoterapias, como pôde ser percebido, 

as principais tarefas e estratégias estão muito centradas na figura do psicoterapeuta, no seu modo 

próprio de realizar a atividade. Isso pode não ser um problema, desde que os outros aspectos de 

seu ofício sejam minimante contemplados, pois, uma personalização em excesso pode prejudicar 

a credibilidade da comunidade profissional (Clot, 2008) ou recair em outros problemas, como 

erros e transgressões que não encontram possibilidades de transformação e ampliação do poder 

de agir em um gênero de referência. 
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Muitos recursos e estratégias foram percebidos ou desenvolvidos pelas psicólogas 

psicoterapeutas conforme realizavam seus aprendizados para e no trabalho de diversas formas, 

para além da sua formação básica como já discutido anteriormente. Nesse sentido, as formas de 

aprendizado apresentaram muitos pontos em comum entre as participantes. A seguir uma lista 

com as formas de aprendizado que surgiram nas falas de todas as participantes, sendo comum a 

todas. 

 

Tabela 8 

Formas de aprendizado para e no trabalho comuns entre as participantes psicoterapeutas 

Formas de aprendizado comuns 

entre as participantes 

Falas elucidativas 

 

Cursos e eventos 

científicos/profissionais 

 

 

Usualmente quando eu encontro, quando eu encontro os colegas 

da área, assim, eu vou para os eventos da área, da minha área, 

usualmente a gente conversa bastante sobre, quem me conhece 

vem me perguntar se eu estou recebendo ou não, e tudo mais, 

pacientes, normalmente a gente troca ideia sobre crianças e 

adolescentes que é o meu público maior, e enfim, de como é que 

tá, das dificuldades, a gente conversa, e do que a gente está 

estudando para crescer enquanto terapeuta, o que é que a gente 

tá correndo atrás, material de leitura, de grupo. (P2_F141, p.21) 

 

Leitura de livros e artigos 

científicos 

 

 

Diálogo com outros psicoterapeutas 

ou analistas – normalmente da 

mesma abordagem 

 

Processo de tentativa e erro 

Eu não sei, acho que eu nunca sei o que de fato dá certo. Assim, 

às vezes eu faço uma intervenção, e penso caramba, não acredito 

que eu falei tal coisa, isso vai estragar todo atendimento, e aí na 

outra sessão a pessoa fala ‘ainda bem que você falou tal coisa’, 

então assim, eu não sei o que de fato, é. (P1_F479, p. 77) 

 

Aprimoramento das ações, afetos e 

instrumentos profissionais com o 

passar do tempo – relevância do 

quesito experiência profissional 

(...)com o tempo eu fui adicionando outros detalhes (...) o contrato 

de psicoterapia é uma adaptação de um artigo que eu tinha da 

mesma ficha e com o passar do tempo, como refinamento de 

algumas coisas né, assim mais claras. (P2_F283, p. 39)  

No início, eu ficava muito frustrada porque eu via o potencial, ‘ah 

meu Deus, estava caminhando, por que não quer continuar?’, e aí 
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você fala ‘mas que, com o tempo, você se frustra, mas não é do 

mesmo jeito mais’ (P2_F612, p.82).  

 

 

Realização de supervisão 

Tinha uma criança que eu atendia que ela sempre usava uma 

mesma ordem de brinquedos, e aí eu levei para a supervisão, que 

eu achava que eu tava com vontade de mexer e aí a minha 

supervisora disse “então vai e mexe, volta do final e tal”, e aí na 

outra sessão a gente começou do último brinquedo para o 

primeiro (...). (P1_F730, p.110) 

 

 

Realização de terapia e análise 

pessoal 

Eu acho que a minha análise pessoal, né. Eu acho que o trabalho 

pessoal o que mais libera a gente sabe, para a gente aprender 

como trabalhar, inclusive aprender a teoria. Porque amadurece 

mais... quando a minha análise, quando eu estava no início da 

minha análise eu tinha dificuldades até de aprender a teoria. 

(P3_F239, p.26) 

Busca em ambientes digitais de 

pesquisa por informações, 

principalmente as de cunho 

administrativo-burocrático 

 

Pesquisando, na internet, ah, quem é autônomo tem que pagar 

ISS, fora INSS, as outras coisas que a gente tem que pagar (...). 

(P2_F289, p.40) 

  

A questão da importância relacionada ao tempo de experiência profissional e de vida para a 

prática psicoterapêutica foi frequente nas falas das participantes, configurando-se como ponto 

fundamental para o aprimoramento na realização da atividade. Esse tempo esteve ligado (nas falas 

das participantes) à construção e aquisição de um repertório de ações, de histórias (casos clínicos), 

bem como ao desenvolvimento de formas de perceber e lidar com os próprios sentimentos e 

pensamentos que vão surgindo sobre os atendimentos, como expectativas, frustrações, receios. 

 (…) é uma coisa nova, eu não tava preparada para aquilo, então assim, a gente vai passando 

pelas situações e vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a reagir, vai compreendendo diferente 

até pelo nosso processo mesmo do que é que é nosso e do que é que é do outro, e aí enfim, essa 

experiência acaba dando para gente uma amplitude maior de comportamento, de respostas 

comportamentais mesmo que a gente tem pra dar e eu acho que por já ter uma base de 

comportamento, a gente ou consegue tomar esse comportamento esperado para a situação, ou 

dentro dele fazer variações, e eu acho que experiência é isso né, você tem uma base que te dá 

mais segurança e aí dentro disso você consegue flexibilizar um pouco mais. (P2_F613, p.83) 
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Como já apontado, a questão da experiência é ponto relevante no campo de trabalho das 

psicoterapias. Além da construção de repertório, conhecimentos e certo “amadurecimento 

emocional”, como anunciado pela participante, mas também, por não perderem a capacidade de 

considerar e estar conscientes do inusitado do trabalho clínico psicoterapêutico, perceptível, por 

exemplo, quando a participante com menos tempo de experiência assume a forma de aprendizado 

“tentativa e erro” e a outra, com o triplo de tempo de experiência, segue na mesma direção, 

reconhecendo que não necessariamente saberá como agir de forma a garantir o acerto. 

(…) mas…é aquela história, a gente sabe da teoria nos livros mas a pessoa que chega aqui 

não está nos livros. (P3_F324, p.40) 

 

Uma das participantes demonstrou especial carinho por uma foto produzida na sua sala de 

atendimento que, segundo ela, era bem ilustrativo do que significa trabalhar como psicoterapeuta. 

Trata-se da imagem de um brinquedo que, durante um atendimento, ficou fixado no teto da sala. 

Quanto ao aprimoramento pessoal para o desenvolvimento da atividade profissional pareceu 

relacionar-se principalmente ao fato de aprender a perceber os sentimentos, cuidar das expressões 

e conseguir separar o que é do psicoterapeuta e o que é do paciente. 

Assim, eu me vejo como uma ferramenta, né, a gente trabalha com a cabeça, e eu me vejo 

muito como ferramenta. Claro que tem os dias que a gente chega, que eu falo “poxa, hoje o 

trabalho não andou tanto”, que a gente fica também, que a gente cria uma expectativa, mas a 

gente tem que tá sempre modulando isso que é pra gente não colocar nossa ansiedade no 

processo (....) a gente vê o potencial que as pessoas têm, mas só que tem coisas que não são 

nossas, não estão no nosso controle, e eu acho que a gente vai tendo essa consciência maior 

de acordo com que a gente vai tendo mais experiência no campo, o que é nosso e o que é do 

outro (P2_F333, p.82). 

 

Cargas e ritmos de trabalho 
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Na realização da atividade e mesmo nos possíveis não realizados, um dos aspectos que 

podem ser notados são as cargas de trabalho. Ao observar as características de trabalho das 

participantes psicoterapeutas, suas representações, prescrições, tarefas, estratégias e formas de 

aprendizado, pôde-se perceber também as cargas e ritmos de trabalho. 

Toda atividade implica em acionar cargas de trabalho, do tipo física, cognitiva e afetiva ao 

mesmo tempo (Abrahão, Sznelwar, Silvino, Sarmet & Pinho, 2011). O movimento dessas cargas 

acionadas na relação entre aquilo que é necessário e a possibilidade de cada um na situação de 

trabalho é crucial para gerar desenvolvimento, saúde (Wisner, 1987) e desempenhar um trabalho 

bem-feito. Conhecer essa dinâmica e suas características, implica em aumentar as possibilidades 

de administrá-las, pensando nos efeitos das sobrecargas, para melhor se desenvolver e para 

melhor desenvolver as prescrições do trabalho.  

Considerando que todas as participantes avaliaram serem elas mesmas o principal 

instrumento do seu trabalho, percebeu-se que, para desenvolverem suas atividades, lançam mão, 

principalmente de cargas cognitivas e afetivas (insistimos, aqui, apenas esquematicamente 

separadas).  

Então quantas vezes eu não tive vontade de dizer assim, ‘levante-se da minha cadeira 

porque a porta da rua é a serventia’ (…). Mas aí na mesma hora eu digo [para si mesma] 

‘vai não… se eu falar qualquer coisa agora, seu olho, sua testa, seu tudo, seu tom de voz, 

(…) então quem me conhece, é um analisando que esteja um pouco mais de tempo comigo, 

sabe disso. (…) E é instrumento de trabalho, entendeu, é limite assim, ‘não, agora não é o 

momento, vamos entender porque você sentiu essa raiva toda’ [falando consigo mesma]. 

(P3_F316 e 318, p. 40) 

 

 

Cabeça pesada, e aí a gente fica mais lento, porque a gente trabalha na verdade com 

processamento da informação que os outros trazem, né, e aí a gente fica mais cansado. 

(P2_F255, p.36). 
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De fato, as atividades apresentaram uma série de aspectos afetivos (ex.: sentimentos) e 

cognitivos (ex.: atenção, memorizações, resolução de problemas) convocados para a realização 

do trabalho, a exemplo do consumo de balinhas utilizadas como estratégias para despertar de 

alguma sonolência ocasional (mencionadas na tabela 5). Tais cargas, ou talvez sobrecargas, se 

apresentaram nas falas das participantes sob diversas formas: sentir-se preocupada, ansiosa, 

frustrada, feliz, assim como, com dores de cabeça, “cabeça pesada”, lentificação, dores 

musculares, fome e sono durante ou após o período de atendimentos.  

Em alguns casos, as participantes precisam lidar com tomadas de decisões em situação de 

risco, por exemplo, pacientes que ameaçam se suicidar. Esse tipo de situação foi relatada por duas 

das participantes, sendo que uma delas precisou tomar decisões difíceis, por exemplo, decidir 

acionar policiais na busca por soluções, diante da situação específica. As falas que remetem a 

essa situação não serão apresentadas para preservar as especificidades do caso/paciente atendido.  

Em outros momentos, as psicoterapeutas se chateiam com algumas situações ocorridas no 

setting terapêutico, mas precisam manter a calma e lidar com as frustrações no processo 

psicoterapêutico, como visto em falas anteriores.  

Não significa dizer que esses fatos, os quais demandam uma carga afetiva e cognitiva 

considerável acontecem a todo momento, todavia, as participantes sentem-se na condição de 

“sobreaviso”, para quando necessário. Esse sobreaviso para urgências diz de poucas ocorrências 

percebidas, mas de uma disponibilidade sabida e aceita por todos esses trabalhadores. 

É porque eu acho que a profissão em si ela já deixa você meio que plantonista. A gente está 

à mercê, por exemplo, de um paciente que tem uma história muito delicada no sentido de, 

sei lá, a gente está lidando com pessoas em sofrimento (...). (P1_F708, p.106)  

 

Nesse sentido, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contempla a prática de 

psicoterapia na psicologia a partir da “Família Ocupacional: 2515 – Psicólogos clínicos e 
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psicanalistas”. Refere-se um “Relatório Tabela de Atividades” (para a perspectiva dessa pesquisa 

consistiria em tarefas) que contemplam uma série de tarefas já abordadas aqui, e inclui 

explicitamente na área “B – Analisar-Tratar indivíduos, grupos e instituições” - as tarefas 

“Propiciar espaço para acolhimento de vivências emocionais (setting terapêutico); prover suporte 

emocional; propiciar a criação de vínculo paciente-terapeuta”.  

Assim, o afeto nesta atividade, é uma carga difícil de lidar, por vezes, com consequências 

ruins para as psicoterapeutas participantes, mas ao mesmo tempo aparece como imprescindível 

para que o trabalho ocorra, como já sinalizado pelas participantes quando falaram do simbolismo 

relacionado à caixa de lenços. Dito de outro modo, afetar-se consideravelmente durante os 

atendimentos é condição para o trabalho. Como pôde ser identificado nas falas de todas as 

participantes. 

 

(…) então eu vou ouvindo, vou ouvindo, vou me interessando pela história, né, porque, não 

é nem como estratégia, é porque eu começo a ficar mesmo, interessada. ‘Tá, mas e aí, como 

é?’ É interessante porque isso, quando eu me interesso, isso gera porquês e quando gera 

porquês, isso tira a pessoa da posição de um discurso fechado, ele vai se abrindo (…). 

(P3_F302, p.33) 

 

 

Todo este envolvimento, mesmo trazendo boas sensações e realização pessoal/profissional, 

precisa ser cuidadosamente acompanhado. Como apresentado anteriormente, alguns estudos 

(Lee, Lim, Yang, & Min Lee 2011; Rakepaw & Miller, 1989; Viveros & Herrera, 2009) 

identificaram ocorrência de esgotamento profissional (síndrome de burnout), relacionado às 

dificuldades de escutar histórias difíceis sobre o sofrimento humano; identificar-se com questões 

dos pacientes, frustrar-se quando não está ao alcance do terapeuta a resolução ou minimização 

do sofrimento; quando veem-se diante das possibilidades de suicídios dos pacientes; quando 
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precisam lidar com algum mal-estar provocado ao paciente necessário ao próprio processo 

terapêutico (Fernandes & Maia, 2008). Corroborando outros estudos, segunda as autoras, “O 

envolvimento prolongado com experiências pessoais exigentes, a contínua exposição ao 

sofrimento e aos limites na sua actuação enquanto profissional, pode causar no psicoterapeuta 

exaustão emocional, física e mental” (p. 51). 

 Dessa forma, ao observarmos as cargas de trabalho da atividade, entre outros aspectos, é 

preciso estar atento aos ritmos, ou seja, à importância e necessidade das pausas e descansos em 

relação ao volume e características do trabalho (Abrahão, Sznelwar, Silvino, Sarmet & Pinho, 

2011; Soares, 2011).  

No caso da psicoterapia, um dos aspectos a serem considerados é o quanto o trabalho 

acompanha o trabalhador para além do seu horário de realização. Duas das participantes 

chamaram a atenção para o fato de que, ao lidar com as histórias e emoções de outras pessoas, 

o conteúdo produzido nas sessões acompanha tanto o paciente quanto a psicoterapeuta para além 

do consultório. Foi o que chamaram de “não desligar” e serem trabalhadoras “vinte quatro horas 

por dia, de sobreaviso”. 

Porque a gente não desliga né, ‘Não, eu saio da clínica, acabou, tirei uma chavezinha, fechei 

um compartimento’ Não é assim. (P2_F662, p.94) 

 

O trabalho em casa também é relatado para tarefas administrativas, organizativas ou de 

estudos. Nesse ponto, não necessariamente o trabalho que extrapola o horário do consultório é 

um problema, todavia é preciso observar a frequência, intensidade e o quanto impacta na saúde 

e na qualidade do trabalho, visto a perspectiva de um trabalho bem-feito. 
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Nesse sentido, o diálogo durante as entrevistas apontou em duas direções acerca dos ritmos 

de trabalho: uma para a quantidade de pacientes (no total, por turnos e por dia), e outra para as 

pausas entre os atendimentos.  

As pausas entre os atendimentos com duração prescrita de 10 minutos, foram trazidas nas 

falas de duas das participantes, que têm suas sessões com duração prescrita para cinquenta 

minutos, organizando suas agendas dessa forma. As duas relataram práticas em comum durante 

as pausas, como se alimentar, ir ao banheiro e organizar a sala para o próximo paciente. Outras 

vezes suas atividades se diferenciaram, inclusive quanto ao objetivo. Para uma delas, durante 

esses 10 minutos é interessante finalizar registros pendentes, responder mensagens, reorganizar 

agenda encaixando pacientes nos horários vagos. Para a outra, a pausa é importante para 

preparar-se para o próximo atendimento sem deixar que sua atenção se volte para outros 

assuntos, além de tentar se recuperar psicologicamente, caso o atendimento anterior a tenha 

afetado de forma mais intensa. 

 

São queixas mais, (…) mobilizadoras pra mim também, enquanto adulta, enquanto pessoa, 

então as vezes eu termino (…) relatar tudo aquilo, eu acabo não cuidando da outra pessoa 

que vai entrar, porque eu saio com a cabeça muito cheia, (…) nesse sent ido, eu termino a 

pessoa, eu me sento, fico respirando pra ver se coloco aquilo em algum lugar e cuido pra 

que não volte agora. (P1_F413, p.67) 
 

 

Às vezes eu tô lá fora [referindo-se à recepção da clínica] (…) às vezes eu fico aqui dentro 

respondendo paciente, às vezes eu faço todo ano atualização em terapia cognitiva, aí eu 

trago (…) alguma coisa pra ler. (…) a gente enfim, a gente vai tentando encaixar, os meus 

intervalos também são pra isso, leio alguma coisa, responder alguém e assim a gente vai. 

É uma característica da clínica [referindo-se ao dinamismo]. (P2_F309 e 311, p. 43) 

 

As duas formas de lidar com as pausas pareceram ser benéficas ao trabalho das 

participantes, sugerindo a necessidade desses pequenos intervalos entre os atendimentos. 
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Todavia, ao mesmo tempo em que relatavam a duração, utilidade e importância de tais pausas, 

apontaram ser comum que elas não sejam realizadas, pela característica do próprio trabalho.  

 

Mexe com o restante do horário né [falando de quando se atrasa cinco minutos], mas de 

modo geral assim, mesmo eu me programando pra ter esses dez minutos entre um paciente 

e outro, eu também tenho uma certa flexibilidade. Então você que tem uma certa 

experiência clínica sabe que às vezes falta cinco minutos pra acabar a sessão, às vezes é 

naqueles cinco minutos que o paciente traz aquele, aquele, aquela questão mais… 

mobilizadora, e aí começa a chorar e aí foi, entendeu? Você não vai dizer assim, acabou, 

tchau, né?! Aí você tem que acolher, é claro que com uma certa limitação, às vezes eu 

passo do horário de acordo com a disponibilidade da pessoa, porque eu acho que a gente 

tem que ter essa sensibilidade mesmo, e enfim, de, de flexibilizar um pouco. Eu às vezes 

tiro do meu horário pra passar um pouquinho. (P2_F265, p. 37) 

 

Vale ressaltar que, em algumas falas das três participantes, o fato de ficar trabalhando por 

várias horas, durante vários dias dentro da sala de atendimentos gerou uma espécie de sensação 

de confinamento. 

Assim, se por um lado, as pausas entre os atendimentos são importantes para a qualidade 

do trabalho e da saúde do psicólogo psicoterapeuta para a realização de um trabalho bem-feito 

considerando as cargas afetivas e cognitivas demandadas. Por outro lado, o mesmo trabalho 

carrega em si a característica de extrapolar o tempo cronológico conforme os conteúdos 

psicológicos surgem, por vezes, como consequência de ter realizado um trabalho bem-feito 

durante a sessão, cuja afetação é condição e por vezes, instrumento de trabalho. 

Nessa direção (dos ritmos relacionados às pausas), seria o caso de realizar um atendimento 

mais curto? Organizar a previsão de pausas mais longas? Tais questões podem ser interessantes 

para um coletivo de trabalho de psicólogos psicoterapeutas ou uma discussão sobre a atividade 

no âmbito da categoria profissional.  



142 
 

 
 

Na segunda direção apontada quanto aos ritmos e cargas de trabalho, estão as questões 

sobre quantidade de atendimentos por dia, turnos ou no total.  

 

Olhe, ultimamente a quinta tem sido o meu dia mais cheio porque eu atendo pela manhã e 

à tarde duas pessoas pela manhã e quatro à tarde. São seis pessoas [no dia], eu me sinto 

muito cansada mentalmente, eu não sei assim se isso é possível, eu me sinto pesada, eu 

chego em casa geralmente com dor de cabeça, com fome, porque dá pouco tempo entre um 

horário e outro, então eu como umas bolachinhas aqui bem rápido. Depois do almoço, eu 

vou ter uma refeição direito no final da tarde, eu como um biscoito, uma fruta ou algo que 

eu trouxer, às vezes não trago, esqueço aí... e aí eu termino mais cansada mesmo. 

Ultimamente eu tenho conseguido, por exemplo, se eu (…) atendia de manhã, à tarde eu 

não atendia, eu ia pra outras atividades. Ou de manhã não atendia e à tarde sim. (…). Acho 

que [dia da semana que atende] é o único dia que atendo os dois turnos. (P1_F417, p.67). 

 

Percebe-se na fala, os efeitos dos atendimentos em termos de cargas de trabalho, bem como, 

a estratégia de não atender em turnos seguidos, reservando apenas um dia na semana em que faz 

isso. Na mesma linha, seguem as falas que indicam efeitos de extrapolar esse limite e a 

relevância de ter uma pausa mais longa entre os turnos para se reestabelecer, no caso, o horário 

de almoço. 

 

(…) quando eu trabalhei no [lugar que trabalhou] que a gente tem que fazer atendimento 

psicoterapêutico também (…) teve um dia que eu cheguei a atender 12 pessoas, foi um dia 

inteiro realmente, e quando eu terminei, eu saí da sala e eu fui chorar. Porque assim, eram 

casos muito, muito complicados e eu estava exausta. Então desde esse dia eu disse ‘não, eu 

tenho limite: vai ser no máximo 5 pela manhã e cinco pela tarde’ ou quatro e quatro, (…) e 

aí eu tinha 2 horas de almoço, e aí não atendia mais ninguém chegando em hora de almoço, 

tomava banho me alimentava dormia um pouquinho e aí eu voltava, me sentia bem. Mas 

esses dez é o limite. (P1_F423, p. 68). 

 

Não, não abro mão do meu horário de almoço, pra ir em casa, antes né, quando eu conseguia 

fazer isso, mas se bem que hoje em dia também eu continuo tendo meu horário de almoço 

preservado. Nunca fiquei nesses meus mais de dez anos como psicóloga atendendo direto, 

almoçando na clínica, nunca (…) eu disse não, não quero isso pra mim, eu trabalho com 

qualidade de vida, então eu quero ter tempo para comer minha comida, mastigar, engolir, 
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tomar um suco se eu quiser, tomar uma sobremesa se eu quiser, e se der tempo, me deitar, 

tomar um banho para voltar para o trabalho. [contando uma vez que abriu mão do horário 

de almoço]. Pois é, e aí eu fiz todo o esforço, comecei a me sentir cansada demais, aí fiz, 

oh, eu tenho que respeitar o meu limite que é pra eu não me desgastar. E aí, porque eu 

atendia de 13h até 19h da noite nessa época, e aí seis pacientes seguidos é demais. 

(P2_F249, 253, p. 35 e 36) 
 

 

A outra participante não mencionou quantidade de atendimentos, mas chamou atenção 

dizendo que com o tempo deixou de atender com a intensidade que atendia, que não abre mão 

do seu horário de descanso. 

Quanto ao número total de pacientes, parece também existir um limite para manter a 

qualidade do trabalho e da saúde.  

Pois é, diante disso, tem uma colega (…) que ela estava atendendo 45 pessoas por semana, 

porque não era um horário de 50 minutos, eram 40, e aí eu, conversando com ela, e aí ela 

disse que estava adoecendo muito, porque fica a carga muito pesada. Eu na época que eu 

tinha mais pacientes (…) eu tava com 33, com horários de 50 minutos, então assim, é 

muita gente e demanda muita energia mesmo, e é bem pesado. (P2_F654, p.93) 

 

De acordo com as falas produzidas, parece ser imprescindível estar atento a esses aspectos 

da atividade de trabalho do psicólogo psicoterapeuta. No caso das participantes da pesquisa, 

houve semelhanças em preservarem pelo menos uma pausa longa durante o dia, evitarem 

trabalhar no consultório em turnos seguidos, sendo que, quando isso ocorre, evitam colocar um 

número grande (avaliado por cada uma) de atendimentos por dia, bem como, limitar o número 

total de pacientes considerando o fato de que todos trarão suas problemáticas e demandarão do 

profissional. Tal fato encontra ressonância no simbolismo sobre o trabalho do psicoterapeuta de 

carregar todas as histórias em si o tempo todo, aludido por uma das participantes.  

Não se pretende assumir a postura de determinar quantos pacientes os psicoterapeutas 

devem atender por dia, no total e assim por diante. Segundo Clot (2013b), o problema não está 
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na intensidade psicológica e social do trabalho, mas nas possibilidades de manejar a situação 

individual e coletivamente de forma a produzir possibilidade de melhorar a atividade e a saúde, 

como foi percebido que as participantes buscam fazer (em parte, pois individualmente), 

preservando seus “horários de almoço”.  

Assim, o que se espera é chamar atenção para o fato de que cada profissional e seus 

coletivos (se houver) precisarão observar e refletir acerca dessa relação entre cargas, ritmos, 

volume, caraterísticas do trabalho e de si mesmos, no intuito de preservar ou promover saúde e 

qualidade de trabalho ao mesmo tempo, ou seja, a possibilidade de um trabalho bem-feito. 

Reconhecimento e resultados no e do trabalho 

Durante as entrevistas, as psicoterapeutas realizaram falas que mostravam quais os efeitos 

das atividades de trabalho que realizam, para pacientes e para elas no que diz respeito aos 

resultados. As falas foram semelhantes e indicaram quais são as características dos resultados 

em psicoterapia, como elas percebem esses resultados, o papel delas nesses resultados e como 

lidam com eles. Em outros momentos, indicaram como se dá o reconhecimento do seu trabalho 

oriundo delas mesmas, pelos pacientes ou parentes deles e por seus pares.  

Quanto às características dos resultados na atividade de trabalho das psicoterapeutas 

participantes, percebeu-se que se dão sob uma expectativa (para a psicoterapeuta e não 

necessariamente para o paciente como vimos) de colaborar com o paciente para uma mudança 

positiva para ele, sem promessas de cura. 

 

Primeiro, a gente não faz promessa de cura, mas o resultado vai aparecendo eventualmente 

no comportamento da criança ou do adolescente (...). (P2_F611, p.82) 
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Não gerar expectativa de cura, está presente tanto nas prescrições quanto na natureza da 

atividade, ou seja, percebe-se recomendação no código de ética do psicólogo, bem como na 

relação que será sinalizada mais adiante de dependência do paciente e de seu contexto para 

promover resultados, sendo assim uma regra explícita e implícita da atividade e compartilhada 

pelas psicoterapeutas. 

Todas as participantes se colocaram como não protagonistas dos resultados produzidos, 

sejam eles quais forem, bem como, de que os resultados são sempre incertos no sentido de não 

poder definir com certa precisão o tempo necessário para as mudanças, nem o que exatamente 

as provocou, quando ocorrem. 

 

Então eu sou parte de uma história de uma pessoa, e eu vou facilitar alguns processos que 

precisam ser trazidos por ela e ela que vai dizer e se disponibilizar a isso, não sou eu que 

vou dar a direção. Eu só vou ajudar a encontrar a chave, eu com certeza não vou ser a peça 

fundamental. (P1_F475, p.76) 

 

Embora as participantes não reconheçam autorias suas nas mudanças (resultados) da 

psicoterapia, e ainda que as características dos resultados em psicoterapia sejam um tanto 

escorregadias, incertas e dependentes do paciente e de seu contexto, as falas mostraram que 

podem e são percebidos e acompanhados de diversas formas pela profissional. 

Assim, os resultados são geralmente percebidos: a) nas narrativas dos pacientes relatando 

como se sentem ou fatos que ocorreram como efeitos de uma mudança; b) quando agradecem e 

falam da importância da psicoterapia para eles; c) quando se percebe mudanças relacionadas à 

queixa durante atitudes na sessão; d) quando narra que outras pessoas do seu convívio 

elogiaram, comentaram sobre a mudança;   
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E assim, pra ela funcionou e foi assim fundamental, e com tempo ela fala muito do lugar da 

terapia, que reconhece a importância que tem esse espaço e aí eu vou sentindo que acontece 

e que eu faço parte. E é muito sutil (...). Sim, no caso dela houve uma mudança significativa 

que é uma coisa difícil saber o que é que muda, porque ela vai pro mundo, ela vem pra você, 

e volta pro mundo de novo. No caso dela, eu vou percebendo como isso muda na terapia, 

com isso muda na atitude dela, assim ela me traz respostas objetivas de como ela parou de 

chorar em público, de conseguir falar em público, que são coisas que na minha abordagem 

são mais difíceis de, ela chegou com essa queixa de falar em público e em nenhum momento 

eu disse vamos falar sobre falar em público, não foi, mas quando eu chamei a atenção para 

a dificuldade dela de falar comigo, só nós duas, isso meio que reverberou fora. Então é 

realmente assim ((risos)) não sei como acontece, mas acontece, é meio mágico nessas horas 

((risos)). (P1_F479 e 481, p.77) 

 

(...) que essa pessoa consiga construir alternativas ao seu sofrimento, saídas né. Aos seus 

sintomas, saídas criativas, ela chega aqui com o maior sofrimento do mundo, tá inviável a 

vida e ela começa a conseguir manter o seu trabalho, conseguir manter as relações com 

estabilidade, as relações afetivas, se for uma criança ela consegue manter o aprendizado 

formal com sucesso, manter relações estabilizada de afeto com os Coleguinhas, com os 

pais, suportar, postergar os prazeres né, ou seja, aprender a conviver com o não, então assim, 

Esses são os indicadores de que aquele momento de análise terminou, né, ela pode 

futuramente(...). (P3_F348, p. 43) 
 

 

(...) eu vejo quando tá acontecendo, a gente nota, e eu gosto muito de ter parâmetros 

realísticos. Então eu peço para os pacientes, de novo, a gente estimula a auto-avaliação, mas 

a gente pede também pra, à parte, observar esses parâmetros, a parte ambiental. Então, por 

exemplo, a paciente muito bagunceira: vá organizando que uma hora alguém vai 

reconhecer, ‘ah, minha mãe me elogiou que o quarto tá arrumado’, então dar esses 

parâmetros ambientais de realidade. E aí quando a pessoa me traz que alguém externo tá 

reconhecendo o processo de mudança dela, isso pra mim também é um parâmetro de que o 

trabalho está funcionando, não só pra pessoa, mas também pra mim. (P2_F337, p.46) 

 

Nesta última fala, é interessante ressaltar uma especificidade desta participante, que utiliza 

adicionalmente instrumentos específicos para avaliar o processo psicoterapêutico, o qual é 

orientado para objetivos (estabelecidos pelo próprio paciente) avaliando o quanto está próximo 

ou distante de alcançá-los. Mas, de modo geral, as participantes percebem e acompanham os 

resultados do processo psicoterapêutico ou analítico.  
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Outro aspecto dos resultados é que, por vezes, nota-se que a psicoterapia teve algum efeito, 

justamente quando o paciente a abandona. Ou seja, o trabalho psicoterapêutico promoveu uma 

reflexão, um movimento por mudança que não pôde ser levado adiante pela pessoa. Nestes 

casos, o profissional psicoterapeuta passa pelo sentimento de frustração pelo abandono do 

paciente, ao mesmo tempo em que percebe que realizou uma atividade adequada. 

 

Eu me frustrava muito no início, das vezes que aconteceu, por vários motivos, pela terapia 

ter, ter tocado muito o paciente, eu que trabalho com [referindo-se a uma temática específica 

de trabalho], é um incômodo, né?… A terapia de um modo geral, mas assim, quando você 

vai pra um aspecto que as pessoas não estão acostumadas a falar também… é incômodo! 

(P2_F512, p.67) 

 

Também foi possível notar nas falas que os efeitos da atuação das psicólogas 

psicoterapeutas podem ser percebidas por longo prazo na vida de seus pacientes. 

 

(...) eu estou com uma paciente que voltou depois de 10 anos, mais de dez anos, para terapia 

para trabalhar outras coisas, tô com uma que voltou faz dois, três meses que também ficou 

me procurando vários anos, disse que ficava martelando na cabeça dela as coisas que a 

gente tinha discutido na época, que não mora aqui e aí, mas teve uma contribuição, ficou 

10 anos afastada desde 2007 e voltou a pouco tempo e estou com outra paciente que eu dei 

a alta, uma adolescente, que eu dei alta há 3 anos e pediu para voltar para trabalhar outras 

coisas – todas elas outros temas. (...). (P2_F613, p.82) 

 

 

Tal fato, além de ser uma forma de perceber resultados, também evidencia outro aspecto 

trazido nas falas das participantes acerca do reconhecimento de seu trabalho. Todas tiveram 

falas emocionadas em algum momento das entrevistas ao falarem sobre sua atividade de 

trabalho. Sentem-se reconhecidas a) por si mesmas, pela satisfação pessoal em perceber que 

contribuíram para a melhora do outro, b) pelos seus pares, quando indicam pacientes para elas 
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e, c) pelos seus pacientes, quando agradecem, falam bem do seu trabalho por onde passam, 

também as indicando para novas pessoas. 

 

Elas vão gostando, elas vão avaliando sua atividade de uma forma que ... qualifica a 

continuar. Por que você lança esses cursos… a sociedade se lança nesses cursos como foco 

de informação, né? Então as pessoas vão avaliando no final se o curso é bom, o que é que 

ficou faltando, o que é que não ficou… aí você lança outro curso, as pessoas continuam, 

formam um grupo de formação. (P3_F342, p. 43). 

 

Mas eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho e aí eu estava dizendo hoje ali fora ‘Ah, 

eu sou muito abençoada, graças a Deus, porque as pessoas me indicam, gostam do meu 

trabalho, falam bem de mim’ E isso é reconhecimento também, reconhecimento social, não 

só reconhecimento pelos pares porque os colegas encaminham para mim também, sabe, 

mas esse boca a boca das pessoas dizerem ‘fiquei melhor, vá pra [nome da participante]’, 

então assim, também é um reconhecimento. (P2_F341, p. 47) 

 

Nota-se nas falas das participantes que os resultados da atividade de trabalho e o 

reconhecimento são percebidos e lida-se com eles de forma parecida.  

Os resultados dizem respeito à percepção de ter realizado um trabalho bem-feito ou não. A 

partir do que foi dito pelas participantes, podemos inferir que os resultados de suas atividades de 

trabalho são escorregadios, demasiadamente dependentes do paciente e de seu contexto, e incertos 

nos prazos e nas possibilidades. O percurso até esses resultados costuma gerar incômodo, em vez 

de bem-estar, mas as participantes parecem suportar os conflitos que se instalam, por exemplo: 

estar na contramão das exigências contemporâneas de curto prazo e eficácia garantida, encontrando 

formas de perceber os resultados que são produzidos, alocando-os objetivamente e subjetivamente 

como parte oriunda de suas atividades. 

Além disso, também se reconhecem no seu ofício, encontram utilidade social e validação 

entre seus pares. Assim, pela análise empreendida, pode-se afirmar que, para essas participantes, 



149 
 

 
 

suas atividades resultam em trabalho bem-feito, por suportarem os conflitos, conseguindo alcançar 

objetivos estabelecidos por elas mesmas, com resultados defensáveis para si (Clot, 2013b). 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a questão mais problemática estaria na relação dessa 

percepção própria sobre os resultados, com a da sociedade em geral e dos pares psicólogos em 

diálogo. 

 

Diálogo com os pares 

São considerados aqui como pares, outros psicólogos psicoterapeutas, ou mesmo 

psicólogos com outras atuações que possam se relacionar direta ou indiretamente com as 

participantes influenciando no seu trabalho. No caso do trabalho dos psicólogos psicoterapeutas, a 

literatura aponta certa fragmentação de grupos e isolamento circunscritos às colegas da mesma 

abordagem teórico-metodológica ou como um trabalho isolado e solitário circunscrito ao espaço 

do consultório (Souza, 2007; Gondim, Luna, Souza, Sobral & Lima, 2010). 

A fragmentação em grupos de abordagem foi confirmada nas vivências das participantes 

por meio das falas. Em nenhum momento as participantes indicaram interagir com pares de outras 

abordagens para lidar com suas atividades de trabalho ou para discutir assuntos profissionais em 

comum. 

É, porque assim, aqui nem... na nossa região nem na nossa cidade a gente tem, costuma 

ter eventos mais gerais, a gente tem mais focados em cada abordagem (...). E aí sobre o 

fazer do outro, eu circulo sempre dentro da minha área, dentro da minha abordagem, eu 

estou sempre indo a palestras, faço atualização online e faço provas e tudo mais, então eu 

estou sempre em contato com o pessoal da minha área. E aí quando eu digo que eu não 

sei é muito sobre o pessoal das outras áreas, tenho alguns amigos próximos que são de 

outras abordagens, porém eu não sei assim sobre os fazeres de outras abordagens 

exatamente por não conviver. ((P2_F672 e 569, p.97 e 75) 
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O “não saber dos outros” foi frequente nas falas de todas as participantes, sendo que “os 

outros” se referiam aos colegas psicólogos de outras abordagens. Mas, dependendo da temática 

dialogada, “os outros”, significavam também os colegas de mesma abordagem. O isolamento nos 

consultórios também foi indicado como existente, mas apresentado como algo que se busca 

combater para ser um bom psicoterapeuta. 

(...) tem muitas coisas que a gente não tem, então por isso que às vezes eu, às vezes não, a 

gente precisa mesmo desse, de tá em contato com os pares para ter esse parâmetro de 

realidade de dizer assim “como é que está acontecendo? O que é que está acontecendo no 

nosso contexto?”, porque se a gente fica só aqui dentro da clínica, a gente fica... não é numa 

realidade alternativa não, é mais assim, a gente fica aqui, é o trabalho de todo dia, você 

entra e sai do consultório, registra a sessão, atualiza a ficha do paciente e é isso. Então a 

gente tem que estar buscando outra coisa. (P2_F575, p.76) 

 

(...) vai se tornando uma prática muito individualizada, você vai ficando muito sozinho, e 

eu acho que com o tempo se não houver esse dialogo a pessoa vai ficando engessado, 

naquilo, naquele espaço, naquela forma de pensar e, o mundo tá acontecendo aí. (...) então 

é importante transitar, é importante perceber como as coisas estão, compartilhar, e aí só 

falando aos outros. (...) e só indo lá fora conversando, interagindo, pesquisando, que as 

coisas vão aparecer, pra não psicologizar demais, acho que é isso. Pra mim compartilhar é 

importante principalmente as angústias (...) (P1_F485, p.78) 

 

O diálogo com os pares não parece ser tarefa fácil a ser incorporada no dia a dia de trabalho 

dos psicoterapeutas, talvez devido às próprias configurações de trabalho (nos consultórios). 

Todavia, parece salutar para alimentar sua prática profissional, visto que além de saber de si nas 

rotinas de trabalho, “só indo lá fora” como dito, é possível se confrontar com as possibilidades de 

ampliação do poder de agir na realização do ofício (Clot, 2008).  

Nos registros a seguir, buscou-se sistematizar como se dá a interação das participantes com 

seus pares no trabalho, a partir de suas falas. 
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Tabela 9  

Tabela sobre as formas de relação entre os pares psicólogos psicoterapeutas 

Forma ou objetivo da interação Falas relacionadas 

Encontram-se normalmente em 

eventos e cursos 

Posso, só se você tiver intimidade e você chegar 

perguntando. Então, por exemplo, na última palestra que eu 

fui mês passado, que eu tava, enfim, sentada com os amigos 

e tal, aí eu fui perguntando algumas coisas, sabe, como é que 

você tá assim, como é que você tá fazendo, como é que você 

tá cobrando, pra gente ter uma ideia de mercado e aí assim, 

para a gente conseguir saber como é que as pessoas estão se 

desenrolando. (P2, F571, p.76) 

Não costumam falar dos detalhes do 

trabalho, é preciso ter intimidade e 

perguntar  

Importante para fazer ajustes na 

prática, tirar dúvidas burocráticas. 

E lá tem pessoa que são do CRP e eu acabo tirando certas 

dúvidas quanto a questões burocráticas, teve um caso, por 

exemplo, em que o cliente queria gravar as sessões e eu não 

sabia como é que eu poderia fazer isso, dizer que sim ou que 

não, com é isso, se isso pode eticamente, e aí eu fui perguntar 

a uma pessoa do CRP para ela esclarecer, com orientação 

de como poderia fazer caso mesmo assim ele quisesse gravar, 

mas depois nem precisou, ele desistiu de gravar. (P1_F483, 

p.78) 

Importante para criar parâmetros 

para tomada de decisões, éticas, por 

exemplo.  

Observam-se quando estão em 

contato, constroem uma reputação a 

partir disso, identificam 

possibilidades de fazer ou receber 

encaminhamentos de pacientes. 

O ideal para mim é que eu conheça o trabalho da pessoa, aí 

eu saber que está fundamentado não só tecnicamente, mas 

também nessa parte em que a pessoa se cuida, tem formação 

e tudo mais. (P2_F129, p.20) 

Por vezes, criam grupos de 

estudos/supervisão ou formam 

coletivos de trabalho quando 

trabalham na mesma clínica. 

(..) aí eu montei um grupo de supervisão de colegas para a 

gente se supervisionar  

a gente não conseguiu retomar, mas a gente fazia supervisão 

um do outro, dos casos um do outro, e aí eu acho que isso 

ajuda muito, ajuda muito a gente a crescer, ouvindo outros 

colegas e tudo mais eu acho que, e assim a minha amiga que 

dividiu sala um bom tempo comigo nesse percurso todo, a 

gente tava sempre trocando experiências. (P2_F104, p.16) 

Auxiliam no aprendizado e no 

desenvolvimento profissional 

 

Pelo exposto na Tabela 9, é interessante notar o paradoxo da atividade de psicoterapeuta no 

que diz respeito à interação com os pares: por vezes sentem-se isolados e solitários nas suas 

práticas, por outro lado, apresentam interação com os colegas de forma ativa e diversificada, 
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inclusive, considerando os resultados dessas interações para a realização de suas práticas 

profissionais. Diante disso, é importante pensar sobre a qualidade e características dessa “solidão 

e isolamento” de forma mais aprofundada e criteriosa, no sentido de perceber o que os falta na 

dimensão interpessoal do ofício.  

Especificamente para a participante da abordagem psicanalítica, as falas sobre os pares 

apresentaram uma organização sistemática nas suas rotinas de trabalho. Se organizam em 

sociedades internacionais, nacionais, regionais e locais, realizando contatos presenciais 

esporádicos previstos e com acompanhamentos frequentes. Assim, por meio de organização 

institucional bem estabelecida, os pares formam, autorizam, acompanham, fiscalizam, validam e 

aprimoram a prática profissional. Para serem autorizadas, as profissionais precisam passar um 

processo longo e criterioso de formação, análise pessoal e estudo de caso. No final, a pessoa é 

avaliada perante seus pares, sendo autorizada ou não, fato marcado por um ritual simbólico.  

A seguir, trecho de uma fala que mostra a força dessa forma dos pares se organizarem, e o 

impacto para a prática profissional. 

(...) há uns anos atrás chegou uma, uma sociedade [nome da sociedade] aqui em Natal que 

prometia um título de analista em 2 anos, eles queriam em até 2000 formar 2000 analistas. 

E aí era um negócio absurdo, eles tinham a medida do divã, eles tinham casos… Eles tinham 

casos que eles atendiam como se fossem roleplay, entendeu, que a gente nem usa isso na 

psicanálise. Era um negócio absurdo e começou a pipocar denúncias nas grandes sociedades 

né? Então foi uma chuva muito grande desse pessoal nos cursos de formação que eram 

aceitos, e nós tínhamos um instituto em Natal na época e deu muita gente, e eles estudavam 

a psicanálise de uma forma muito engessada, e eles começaram a buscar análise nos 

analistas que eram reconhecidos na cidade. (...). Para ela [referindo-se a uma paciente que 

a procurou] ser autorizada como analista, ela teria que fazer um percurso longo como aquele 

que eu estava fazendo e como eu fazia há muito tempo. Eu não ia dar a ela o direito de 

encurtar, porque ela, entenda, ela vinha de um percurso muito curto, em dois anos, e ela 

queria porque queria ser analisada por um analista reconhecida, entrar numa sociedade 

reconhecida, e tudo isso muito rápido. (P3_F408 e 422, p.50 e 52) 
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Percebe-se, ainda que considerando as particularidades da psicanálise, os psicólogos 

psicoterapeutas e analistas, apesar de certo isolamento nas rotinas de trabalho, buscam o diálogo 

com os pares por diversas razões e de diversas maneiras, indicando que, sem esse diálogo a prática 

profissional estaria muito comprometida.  

Como já apresentado no tópico sobre trajetória profissional e na Tabela 9, as psicólogas 

psicoterapeutas buscam contemplar a dimensão interpessoal do ofício de diversas formas: nos 

mecanismos de formação coletiva (eventos científicos, cursos, grupos de supervisão), em encontros 

ocasionais fora do ambiente profissional e com colegas que dividem despesas e espaço de trabalho. 

Consideram essas interações como relevantes e modificam sua realidade de trabalho a partir delas. 

Todavia, percebem que alguns assuntos profissionais demandam intimidade entre os pares para 

que sejam dialogados; as rotinas e ambientes de trabalho não oportunizam coletivos com encontros 

interpessoais e os pares psicólogos de abordagens diferentes não costumam interagir sobre suas 

práticas profissionais.  

Nesse cenário identificado, percebe-se que os psicólogos psicoterapeutas apresentam 

histórias, problemáticas e regras de ofício comuns, sendo identificado “o coletivo no individual” 

(Clot, 2008), mas nos faz refletir sobre a configuração, o alcance e efetividade dos possíveis 

coletivos de trabalho, emergindo questões do tipo: seriam os coletivos de trabalho de psicólogos 

psicoterapeutas tão peculiares em sua forma de se organizar e interagir que seria preciso reformular 

o conceito de coletivo em relação a este ofício? Ou seria o caso de pensar que não se constituiriam 

enquanto coletivos de trabalho?  
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Perfil profissional entre o prescrito e o real  

Foi possível perceber nas falas das participantes a existência de um perfil profissional para 

realizar o trabalho de psicoterapeutas, segundo elas, ora diluído nos relatos sobre como são nos 

seus trabalhos, ora de como é preciso ser. Alguns pontos desse perfil foram frequentes nas falas da 

maioria das participantes como pôde ser observado em diversas passagens já apresentadas: ser 

paciente, flexível, sensível, criativa, acolhedora, incisiva às vezes, ter conhecimentos da teoria de 

base, ter conhecimento de mundo (duas participantes citaram), ter conhecimentos administrativos 

(duas participantes citaram), ter conhecimento de si mesma, conseguir lidar com os próprios afetos, 

suportar frustrações, ter boa memória.  

(...) porque eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo, e enfim, de, de 

flexibilizar um pouco. Eu às vezes tiro do meu horário pra passar um pouquinho. (P2_F265, 

p.37) 

 

Embora esse “perfil” se apresente como prescritivo, observa-se que na atividade real e no 

real da atividade, se as psicoterapeutas não desenvolvem essas características nas situações 

concretas de trabalho, suas atividades correm grande risco de não serem saudáveis/eficazes. Alguns 

estudos vêm corroborando essa afirmação ao longo dos anos (Spilken, et. al., 1969; Faleiros, 2004; 

Freitas & Noronha, 2007; Cruz-Fernández, 2009). Diante disso, ocorre pensar que tipo de formação 

ou desenvolvimento no trabalho, é capaz de promover um perfil como o apontado acima, diante do 

real da atividade.  

O lugar da abordagem teórico-metodológica no trabalho 

Percebe-se que ser psicoterapeuta, além do seu contexto político e econômico mais amplo, 

perpassa fortemente por uma questão pessoal (instância pessoal do ofício profissional), de como a 
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pessoa trabalhadora lida com os outros e de como a relação psicoterapêutica se dá nas situações 

concretas de trabalho. Talvez seja neste campo, onde mora um dos aspectos que compõem a raiz 

histórica da hoje dita psicoterapia (Neubern, 2012; Drawin, 2009), o qual foi trazido nas falas e 

reconhecido pelas participantes nas suas rotinas de trabalho, fazendo parte do processo 

psicoterapêutico, mas que é difícil nomear, sendo às vezes chamado de “bom senso”, “insight”, 

“mágica”.  

(...) mas quando eu chamei a atenção para a dificuldade dela de falar comigo, só nós duas, 

isso meio que reverberou fora. Então é realmente assim ((risos)) não sei como acontece, 

mas acontece ... é meio mágico nessas horas ((risos)). (P1_F481, P.77) 

 

Este inominável no trabalho das psicoterapeutas parece indispensável, senão inevitável, 

porém, não sobrevive, não sustenta sozinho o fazer. Segundo elas (as três), é preciso também um 

arcabouço de conhecimentos, advindos da trajetória profissional e da formação do trabalhador.  

(...) obviamente que não pode ser só isso, porque senão a gente cairia na questão de que, 

‘ah, é o feeling, é apenas o feeling, é apenas o…  eu tive um insight, é apenas o momento, 

né?’ Isso acontece no momento, mas a gente tem que ter a teoria e tem que ter a formação 

pessoal para você saber o que foi produzido naquele momento e a gente só vai saber disso 

no depois, porque na hora não dá tempo de você dizer ‘não, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz 

isso’, na psicanálise não dá. Você tem, não é só bom senso (...) (P3_F316, p. 39) 

 

Assim, adicionalmente, a abordagem teórico-metodológica se fez presente nas falas e sabe-

se que tem forte influência na forma como o campo da psicologia clínica e, consequentemente das 

psicoterapias se organiza, conforme já explicitado (Gondim, Bastos & Peixoto, 2010), bem como, 

na capacidade de fazer os pares se agruparem e interagirem.  

Além de organizar o campo das psicoterapias do ponto de vista científico e institucional e 

agrupar trabalhadores (apesar de também isolá-los ou fragmentar a categoria profissional), a 
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abordagem teórico-metodológica está intimamente ligada às rotinas de trabalho das psicoterapeutas 

participantes. Considera-se, a partir dos resultados apresentados até agora, que alguns pressupostos 

de como trabalhar são compartilhados, mas, quando afunilados à abordagem teórico-metodológica 

de cada psicoterapeuta participante, apareceu como algo que prescreve, dá sentido, finalidade e 

forma à atividade, tendo ainda identificação com o modo de ser das psicoterapeutas, como visto na 

trajetória profissional. Por exemplo, quando prescreve:  

Mesmo que eu esteja querendo saber eu tenho que esperar que ele [paciente] diga. 

(P3_F396, p.49) 

 

De modo geral, as participantes consideraram importante sob a prescrição comum entre 

elas (talvez advinda de um gênero profissional de psicoterapeuta) esperar que o paciente fale, do 

ponto de vista de não ser intransigente, invasiva e de “ir no ritmo do paciente”. Mas neste caso, 

“ter que esperar” é uma prescrição (talvez de um subgênero profissional), uma norma de atuação 

advinda da teoria, a qual nos seus fundamentos e arcabouço geral, oferece razões e finalidades para 

que assim seja. Oferece então, além da norma, um sentido para ser feito daquela maneira e para 

possibilitar que seja analisado a posteriori, considerando que no trabalho das psicoterapeutas, elas 

sabem da teoria, mas não sabem o que está por vir no atendimento (ponto em comum nas falas).  

Isso aí vem da teoria, vem da teoria, e na verdade você não sabe. Assim, na teoria você sabe 

o funcionamento psíquico, mas você não sabe como aquilo, como aquela pessoa, quem é 

aquela pessoa, você não sabe, você vai saber através do discurso, né? Então você conhece 

o que é uma neurose, mas você não sabe como a neurose se instalou com aquela pessoa, 

você só vai saber através da escuta da história de vida daquela pessoa, mas você não vai 

impor para ela o ritmo de relato. Você vai ouvi-la livremente na regra fundamental da 

psicanálise, Associação Livre, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Aí você tem os 

conceitos fundamentais da psicanálise [e continua a fala dizendo como poderia 

compreender o que aconteceu]. (P3_F346, p.43) 
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Provavelmente, a psicoterapeuta participante se submete a esta prescrição da teoria “ainda 

que queira saber, espera”, ou seja, realiza a atividade de modo a atender (nunca totalmente) tal 

prescrição, pois os objetivos, as razões, o sentido da espera, encontra identificação ao modo pessoal 

(e profissional) como ela vê e vive o mundo e as pessoas. Entre seus pares (na instância 

interpessoal) isso é disseminado e realizado com certa constância e consenso, mas também é 

discutido e estilizado no modo como cada um faz sua atividade, fazendo interagir dialogicamente 

as dimensões impessoais, pessoais, interpessoais e transpessoais na atividade, via abordagem. 

É como se a abordagem teórico-metodológica em sendo o próprio modo de trabalhar 

(instrumento genérico, meio coletivo de realização, regulação normativa, apropriação pessoal)  

dividisse lugar com o fazer psicoterapêutico, o qual seria o campo mais amplo deste trabalho, que 

agrega, não sem conflitos, trabalhadores de diversas abordagens e carrega, ele mesmo (o campo 

das psicoterapias), suas próprias prescrições e cultura, acolhendo, de forma dialética, tais 

abordagens e os estilos próprios de cada trabalhador. Emerge daí a percepção de que existiria um 

gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas, mas também subgêneros a ele, em relação às 

abordagens a que se filiam. Então, por exemplo, psicólogos psicoterapeutas cognitivo-

comportamentais, seriam trabalhadores do gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas, 

subgênero de cognitivos-comportamentais.  

Importante ressaltar, que não se trata de criar uma taxinomia no intuito de classificar 

trabalhadores, mas sim, um esforço de compreender o campo das psicoterapias na psicologia, 

pensando formas de colaborar para o desenvolvimento da atividade, para além das fragmentações 

isoladas. Desenvolveremos melhor essa ideia no próximo tópico. 
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4.2 Atividade de trabalho do psicoterapeuta – zonas de desenvolvimento 

A partir do que foi apresentado até agora, é possível pensar que o trabalho bem-feito, nos 

moldes da perspectiva teórica estabelecida pela C.A. (Clot, 2013a; 2013b; Clot & Simonet, 2015) 

seria aquele, para as psicólogas psicoterapeutas, no contexto do qual as atividades conseguissem 

se manter mesmo em face de heterogeneidade e consequentes conflitos no campo das psicoterapias 

como prática profissional. Tal manutenção deveria abarcar os seguintes pontos críticos: a) 

sustentação e problematização teórico-científica da atuação profissional (considerado o lugar da 

teoria e a realidade da formação continuada dessas profissionais, no contexto sócio-histórico de 

referência); b) configuração e apoio institucional (como visto, para poder oferecer serviços, formar-

se, dialogar com os pares); c) liberdade para o estabelecimento de um estilo próprio de trabalhar, 

que contemple o modo de ser e as potencialidades de cada trabalhador, em paralelo com 

referenciamento teórico e outros compartilhamentos extra-individuais.   

Dessa forma, de modo geral, as participantes parecem fornecer depoimentos que apontam na 

direção de realização de um trabalho bem-feito, ou pelo menos na direção da disponibilidade de 

condições para fazê-lo a partir das trajetórias profissionais pregressas e das suas rotinas de trabalho, 

reunindo todos esses elementos e permitindo a manutenção ou mesmo ampliação do poder de agir 

de cada uma.  

E eu acho que pensando agora foi até uma coisa que eu sempre fiz, quando eu escolhia uma 

área eu ia todinha para ela, eu fazia tudo que eu podia fazer e não foi diferente com a clínica. 

Só que o diferente das outras é que na clínica eu não me decepcionei com a clínica, eu  sempre 

vi que era um espaço de potência assim, em que eu podia ser criativa e me questionar, de que 

eu podia escrever sobre aquilo assim, e ter, me sentir congruente com a prática, que não era 

uma coisa que eu estava ali dizendo que o ser humano era potente e chegava a empresa e dizia 

que não era, era assim, sabe, para mim fez muito sentido (P1_F130, p. 19).  
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Neste movimento da busca pela qualidade do trabalho, alguns problemas e tensões no campo 

das psicoterapias enquanto atividade de trabalho das psicólogas psicoterapeutas autônomas 

(participantes) pôde ser observadas. Por exemplo, perceber a necessidade de pausas entre os 

atendimentos e, ao mesmo tempo, que as características do trabalho podem impedir que essas 

pausas aconteçam. Desse modo, considerando que realizar pausas tem relação com a qualidade do 

trabalho, com a saúde do trabalhador e com o contexto maior em que ela se insere (a instituição, 

por exemplo), estamos diante de um contexto de organização do trabalho que pode gerar 

impedimentos à atividade, ou pelo menos, provocá-la a se mostrar, ou seja, permitir que essas 

dificuldades se tornem perceptíveis para os trabalhadores para serem refletidas, discutidas..  

Segundo a perspectiva da C.A., é diante do conflito ou dos impedimentos, quando o 

trabalhador vê o seu poder de agir diminuído ou ameaçado, que o indivíduo pode vir a se colocar 

em movimento de reflexão, de desnaturalização do seu fazer, da sua atividade (do que é realizado 

- a atividade real) e começa a pensar as possibilidades não realizadas da atividade (real da atividade) 

para encontrar saídas para a situação.  

Ocorre que pensar acerca da atividade real e do real da atividade, convoca todas as dimensões 

da arquitetura de ofício profissional (“métier”): suas normas e tarefas (explícitas ou não), a relação 

com os pares e o estilo pessoal de cada trabalhador realizá-la, buscando no gênero profissional 

recursos para o agir, com soluções para a situação de trabalho que o reafirmem na sua memória 

genérica (2008) ou contribua para ampliá-la.  

Muitas vezes, os conflitos e impedimentos, por si só, não provocam essa desnaturalização, 

sendo necessário que o trabalhador seja provocado a isso, ou seja, provocar a atividade para que 

ela se mostre e seja transformada, como é o caso das intervenções em C.A. que utilizam técnicas 
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como a autoconfrontação cruzada e a entrevista de instrução ao sósia, esta última incorporada ao 

método desta pesquisa.  

Neste estudo, zona de desenvolvimento será considerada o campo ou momento em que as 

psicoterapeutas participantes percebem impedimentos ou ameaças à sua atividade, colocando-se 

em movimento de reflexão ou ação concreta para ampliar o seu poder de agir, encontrando saídas 

para realizar um trabalho bem-feito. Tal movimento pode ter sido ou não provocado pela ação da 

pesquisa, durante os diálogos realizados.  

Dessa forma, elegemos duas zonas de desenvolvimento no trabalho das participantes que 

pareceram agregar diversas problemáticas das atividades apresentadas por elas: 1) o viés 

administrativo e o viés psicoterapêutico na atividade; 2) a cultura do caso-a-caso e as generalidades 

do ofício.  

Estas duas zonas de desenvolvimento serão discutidas aqui, a partir do conteúdo empírico 

construído sob temáticas demandadas pelas próprias participantes, na ocasião em que a 

pesquisadora solicitou que elegessem uma atividade ou situação de trabalho que considerassem 

problemática e sobre as quais a análise poderia colaborar para que elas se desenvolvessem. São 

elas: atividade de cobrança e lidar com a presença de tecnologias digitais no processo 

psicoterapêutico. A temática da terceira participante: “receber pacientes crianças na recepção, no 

horário em que não tem recepcionista na clínica”, terá sua discussão realizada de forma incorporada 

à primeira (atividade de cobrança) por se tratar de situação que convocou problemáticas 

convergentes do viés administrativo e terapêutico, mais especificamente, para a atividade de 

elaboração e manutenção do contrato psicológico. 
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4.2.1 Viés administrativo e viés psicoterapêutico 

A partir da análise empreendida, percebeu-se que a atividade de trabalho das psicólogas 

psicoterapeutas autônomas as colocam constantemente na realização de um duplo papel. Além das 

atividades direcionadas à terapêutica (por exemplo, escuta clínica, utilização de técnicas 

psicológicas, registros de sessões), o trabalho também solicita do trabalhador (ainda que possua 

assistência de funcionários ou outros profissionais) esforço de conhecimentos e ações de cunho 

administrativo e gerencial, por exemplo, planejamento financeiro, elaboração de documentos como 

contratos de prestação de serviços, arquivamento de documentos e assim por diante.  

Administradora 24 h por dia! Exatamente! Eu tava conversando com (...) aí ela falando que 

saiu, do (...) tava dividindo sala, aí deixou de dividir e agora vai alugar uma sozinha.  E aí 

lá vai ela fazer essa mudança só, à noite, porque ela já tinha atendido durante o dia (...). 

Então a coitada, dando conta de reforma, de mudança, de não sei o quê, eu disse “esse 

trabalho da gente é muito complicado”, porque até pra fazer reforma a gente tem que se 

programar sei lá quanto tempo antes e quanto tempo depois pra pagar essa reforma. 

(P1_F830, p. 130) 

 

Tem que emitir as notas, é... tem que fazer o carnê leão, dessa parte financeira, tem que 

emitir as notas fiscais, aí você pode ou imprimir ou mandar por e-mail, certo? Tem que 

fazer o carnê leão, que é uma coisa que eu só vim descobrir bemmm depois... (...) que é 

pela Receita Federal, você informa mês a mês os seus rendimentos e os gastos que você 

teve com a sua atividade profissional. A gente não é instruído nada disso, né? E aí você tem 

que fazer esse carnê, preencher mês a mês, eu usualmente não preencho mês a mês, 

normalmente quando chega no imposto de renda do outro ano, na verdade o meu tá 

preenchido até junho mais ou menos, junho ou julho, uma coisa assim...e aí eu passo pra o 

imposto de renda e ele calcula quanto eu to devendo, quanto eu vou pagar ou quanto eu vou 

receber. (P2_F448 e 490, p. 64) 

 

Estar nesse duplo papel movimenta a atividade de trabalho em dois sentidos: um, no qual o 

trabalhador precisa ampliar seu raio de conhecimentos para além de sua formação, aprender uma 

dinâmica de funcionamento gerencial com as especificidades que isso demanda para agir, com 
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questões de ordem fiscal, organizativa e financeira, as quais serão apresentadas na sequência, como 

a questão do “ser autônomo” no campo das psicoterapias. 

O segundo sentido, indica um movimento gerado na atividade de trabalho quando esta se 

coloca em embate, quando se confrontam interesses administrativos (também incluindo a carreira) 

com interesses relacionados a intenção ou ação de “ajudar” ou da terapêutica. Nessa direção, alguns 

desses embates serão apresentados a partir da análise de atividades relacionadas ao: 1) 

estabelecimento e manutenção do contrato psicológico; 2) as que convocam a relação entre 

dinheiro e terapêutica; e 3) as que relacionam gerenciamento da agenda, cargas de trabalho e renda. 

Ser trabalhadora autônoma 

Na primeira direção apontada, percebeu-se nas falas das participantes que elas foram se 

dando conta das necessidades de conhecimentos e de ações administrativas (também de suas 

problemáticas) para realizar o trabalho, conforme foram trabalhando, por estarem na condição de 

autônomas. 

Aí, foi a prática (risos) porque eu comecei a pensar, a pensar... como autônoma. (P1_F198, 

p.33) 

Alguns elementos foram apontados nesse “dar-se conta” dessa faceta do trabalho, tais 

como, de que há períodos ou situações de baixa financeira, as diversas obrigações fiscais, a 

possibilidade de ter flexibilidade de horários (como ponto positivo).  

(...) e sobre a parte burocrática, de novo a gente não tem orientação, eu não tive, voltando né, 

orientação no curso sobre o que a gente precisava, sobre quais os impostos que a gente tinha 

que pagar, além do CRP, então eu vim descobrir anos depois, eu acho que foi em [dizendo o 

ano], cinco anos depois que eu me formei, em [ano em que se formou] que eu vim descobrir 

que tinha que pagar ISS. (...). Pesquisando [respondendo a como descobriu isso], na internet, 

ah, quem é autônomo tem que pagar ISS, fora INSS (P2_F287 e 289, p.40) 
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Como já discutido, o psicólogo psicoterapeuta autônomo é um profissional liberal prestador 

de serviços que trabalha “por conta própria”. Assim, quando se insere no mercado nessa condição, 

adentra um universo até então normalmente desconhecido por ele, submetendo-se (ciente ou não 

disso) a um sistema de registros, fiscalização e tributação específicos, no caso, impostos sobre 

serviço (ISS), de previdência social (INSS), sobre a renda (IR), além das taxas referentes à 

categoria profissional (anuidade de conselhos e sindicatos4), conforme informações sinalizadas 

pelo sistema conselhos (CRP/RN, 2017), bem como, das leis e regulamentações do país, como o 

Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor (Bodin de Moraes & Guedes, 2015). 

Adicionalmente, lidar com conhecimentos e ações em relação ao gerenciamento financeiro e 

organizacional, tais como, realizar compras, pagar despesas, resolver problemas ocasionais quanto 

ao ambiente. 

 (...) esperando a pessoa ir ao banheiro (...) aí, teve um dia que esse cano quebrou e a gente 

não tinha como lavar a mão, e foi dar um jeito de lavar a mão, e aí um tempo pra lavar a 

mão com o cano quebrado e eu ia atender a pessoa. (P1_F439, p.71) 

 

Nesse sentido, para as participantes buscar conhecimentos administrativos e aprender a 

dinâmica da clínica se apresentou como uma atividade solitária e, por vezes, em desamparo 

(principalmente no período de inserção no mercado de trabalho) quanto à formação básica e 

orientações de suporte.  

Hoje eu tô assim, hoje eu percebo (...), eu tô agora, a clínica tá começando a ser o lugar em 

que eu estou me ancorando (...) a clínica era uma coisa muito incerta. Como estou vendo 

que a clínica está caminhando apesar de ser um terreno muito assim... muito... eu ia dizer 

                                                             

4  Segundo informações do CRP/RN, há a instituição referente ao sindicato dos psicólogos, mas não 

encontra-se em funcionamento, pois não há profissionais interessados na gestão e na filiação ao mesmo 
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infértil, mas não, é instável eu comecei a perceber que há uma dinâmica específica da 

clínica, então se você tiver controle (...). (P1_F196, p.33) 

 

De fato, é possível que o trabalhador sinta-se solitário e desamparado profissionalmente em 

relação a essa faceta do trabalho, sob diversos pontos. Percebeu-se na trajetória profissional que as 

participantes dependem inicialmente na sua carreira de auxílios financeiros externos, passam por 

um momento de espera e paciência, e que os pares parecem evitar falar dessas questões abertamente 

uns com os outros, sendo necessário algum tipo de intimidade para um diálogo dessa natureza, 

conforme foi já explicitado em tópicos anteriores, revelando assim que o viés administrativo da 

atividade não encontra (ou encontra muito pouco) interlocutor genérico e nem prescritivo 

disponível para os psicólogos psicoterapeutas, o que dificulta a entrada no ofício profissional e 

trazendo um sentimento de desamparo. Na fala ilustrativa trazida pela participante (P1), na qual 

ela estava sinalizando as dificuldades que encontrou no período de inserção no mercado de 

trabalho, o medo e a questão do desamparo são aludidas. 

Pronto, que era outra coisa que eu sempre tinha... Medo assim, que eu não tinha onde me 

amparar. (P1_F190, p.31) 

 

A situação pode ser mais relevante se considerarmos os resultados dos estudos de Mourão 

e Pantoja (2010), no qual a maioria dos psicólogos ingressantes no mercado de trabalho, com até 

dois anos de atuação, estavam na condição de trabalhar apenas como autônomos. Esses dados 

podem apontar na direção de que é preciso considerar esse aspecto na formação de psicólogos 

psicoterapeutas. 
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Outro ponto relevante nas falas das participantes quanto a serem trabalhadoras autônomas, 

esteve relacionado à instabilidade financeira, ou seja, por vezes têm rendas “x” e em seguida têm 

renda “x-2” (metade), outras vezes têm renda “x+2” (o dobro). As instabilidades e variações quanto 

aos ganhos/renda estiveram relacionadas a diversos aspectos, gerando o desenvolvimento de 

estratégias específicas realizadas pelas participantes. 

Tabela 10 

Relação entre aspectos de instabilidade financeira e estratégias desenvolvidas pelas psicólogas 

psicoterapeutas 

Aspecto de instabilidade Estratégias desenvolvidas Falas relacionadas 

Períodos sazonais de 

baixa financeira pela 
diminuição no número de 

atendimentos (parte do 

mês de dezembro, janeiro 

e fevereiro inteiros; parte 
de junho e julho, por 

festas de final de ano, 

carnaval, férias) 
 

Por vezes, nestes períodos 

alguns pacientes não 
retomam seu processo 

psicoterapêutico após o 

recesso 

 

1- Realiza pausas/recessos 

nos atendimentos; 
 

2- Suspende por até um mês 

os atendimentos de um 

paciente que solicite, sem 
cobrar os honorários; 

 

3- Faz reservas de dinheiro 
para compensar períodos de 

baixa financeira;  

(...) aí muitas pessoas, olhe, como já está na 

época do Natal, que isso acontece todos os 
anos, só que quando eu tô trabalhando mais 

sistematicamente eu digo ‘Olhe, nosso 

recesso é do dia x ao dia y, que é 

normalmente quando entro’, só que a 
pessoa: “Olhe, eu tô saindo logo agora 

porque eu tô indo viajar e volto depois do 

carnaval’. E eu: ‘Você vai viajar agora e só 
volta depois do carnaval?’ Né, enfim... (...) 

eu digo: ‘Bem, então você tá liberando seu 

horário, quando retornar você procura e aí... 
há normalmente, eu reservo um lugar pra 

você, mas o seu horário não. Não posso 

reservar o horário’ (...) [sobre cobrar o 

recesso] Não, aí é o meu recesso, a pessoa 
não vai pagar, lógico. (P3_F517, 519 e 521, 

p.66) 
 
Felizmente eu consegui encaixar, certo, mas 

nem todo mundo consegue, né, e assim, a 

gente que é autônomo. Nem sei se a gente 

chegou a conversar sobre isso em algum 
outro encontro, mas... a gente tem que ter 

algum reserva, não tem pra onde correr! Pra 

os meses de baixa e pra uma eventualidade 
dessas. (P2_F442, p.59) 
 

Suspensão, altas ou 

abandono de processo 

psicoterapêutico. 
 

4- Idem a 2 e 3 
 

5- Tenta lidar com 
sentimentos de frustração e 

preocupação para aceitar 

quando o paciente abandona 

o processo psicoterapêutico 
por questões financeiras; 
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Com essa saída, essa desistência. É 

frustrante pra gente também, né. Eu tô me 

lembrando dessa paciente que (...). Na TCC, 
a gente normalmente fala dessa sessão de 

fechamento e sei que nas outras abordagens 

é sugerido, mas não em todas, é... e aí ela só 

veio deixar um livro que eu tinha emprestado 
pra ela ler. Só! Nada mais!! Tentei ligar, a 

secretária conseguiu, ela disse “Não, ela 

disse que não vai poder mais não”. Mas eu 
sabia porque ela não ia poder. (P2_F514, 

p.67) 

Faltas, desmarcações ou 

cancelamentos de 
atendimentos. 

6- Elege regras de pagar 

faltas apoiada na “cultura 
profissional” e no contrato; 

 

7- Elege regra de avisar com 
antecedência para realizar 

substituições sem deixar 

horários vagos; 
 

8- Mobiliza e acorda 

previamente com pacientes 

de horários flutuantes para 
que utilizem as vagas 

liberadas por desmarcações;  

É bem assim, a gente tem enquanto terapeuta 

o contrato de psicoterapia, ele inclui 
desmarcações feitas com menos de 24 horas 

de antecedência serão cobradas 

normalmente, né, porque o nosso horário 
fica ocupado, nem sempre a gente consegue 

colocar outra pessoa no horário, e aí eu já 

encontrei essa dificuldade algumas vezes, 
mas lá atrás, eu acho que a última vez que 

isso me aconteceu, de uma paciente 

reclamar, eu acho que faz três ou quatro 

anos por aí, e aí lá atrás um paciente fez ‘ah, 
mas duas sessões eu não vim’, eu fiz ‘sim, 

mas você lembra do contrato?’, e aí a gente 

volta para o contrato, né, e a última vez foi 
bem estressante e isso  pode acontecer com 

qualquer terapeuta, certo, normalmente 

acontece uma vez na nossa carreira” 

(P2_F552, p. 72) 
 

(...) eu estou, tô conseguindo encaixar os 

pacientes que estavam flutuantes, eu tô 
conseguindo colocar em alguns horários 

nem que seja alternando com outros…  

pacientes que eu dei alta e tudo mais, mas 
usualmente eu tenho os pacientes para 

encaixe – aquela que eu te falei que trabalha 

por escala e tudo mais(...) (P2_F557, p. 73) 

Descansos ou recessos 
necessários à 

psicoterapeuta e não 

remunerados; 

9- Realiza planejamentos 
com muita antecedência, 

quando possível; 

 
10- Idem ao 3  

Eu estava até orientando (...) [falando sobre 
uma pessoa que se tornaria autônoma] aí eu 

fiz “Bom, você vai ser autônoma, você sabe 

como é ((risos)) todo mês tem que guardar 
alguma coisa”, e ela disse: “Não, eu já 

entendi, já entendi!” ((risos)), (...) então 

assim já sabe que tem que ter isso. 

(P2_F706, p.) 
Paciente não paga pelo 

serviço, “calotes” 

11- Tenta receber 

realizando cobranças por 

“Olha, aqui é fulano...”, no caso da 

recepcionista que eu disse como era pra ela 
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ligações ou mensagens 

telefônicas, sendo bem 

cordial; 
 

12- Assume o ônus da 

dívida do paciente para 

evitar maiores transtornos, 
sente-se sem respaldo 

jurídico para cobrar. 

 

fazer na época, “Olha aqui é a secretária de 

..., estou ligando pra cobrar as sessões tal, 

tal e tal...”, “Não, tá bom, eu vou ligar pra 
combinar com ela, dia tal eu recebo um 

dinheiro”, e... nunca mais! (P2_F400, p.55) 

 

 

 

Tal instabilidade, faz com que o trabalhador precise aprender a gerenciar sua renda de 

acordo com as necessidades do que chamaram “contas básicas”, tais como, aluguel, energia, 

condomínio, terapia pessoal (para duas das participantes incluídas como contas básicas), 

investimentos extras (como aprimoramentos no ambiente, compra de novos instrumentos de 

trabalho, realização de cursos), eventualidades que gerem custos (algum equipamento quebrar) e 

ter uma reserva financeira para suprir necessidade de afastamentos e os períodos de queda na renda. 

Esse aspecto ou viés administrativo da atividade, talvez por não guardar uma relação tão 

próxima com a atividade fim (caráter psicológico e terapêutico do serviço), não recebe nos 

coletivos e na “cultura profissional” a atenção necessária para amparar, munir o trabalhador para o 

desenvolvimento de sua atividade. De toda forma, as participantes, diante das exigências advindas 

da forma de trabalhar autônoma, ou seja, diante do real não previsto nas suas atividades, foram 

desenvolvendo o que uma delas chamou de “aprender a pensar como autônoma”.  

Assim, esse aprendizado quanto ao “ser autônoma” alocado aqui dentro do viés 

administrativo do trabalho das psicoterapeutas, acontece ao longo do tempo de forma um tanto 

solitária e conforme surgem as necessidades. Vale salientar que as atividades no viés administrativo 

se comportam favorecendo (ou não) de forma coadjuvante, as atividades no viés psicoterapêutico. 

Por exemplo, lidar com as faltas dos pacientes às sessões, as quais, ao mesmo tempo que impactam 



168 
 

 
 

na renda, também podem impactar na qualidade do processo psicoterapêutico. Evitar faltas exige 

ações coordenadas na direção do viés administrativo e psicoterapêutico do trabalho. 

No caso, eu tive uma pessoa que faltava muito e era terrível porque assim, eu via, e no caso 

era uma criança também. Eu via a menina a cada duas semanas, três semanas porque a mãe 

desmarcava, só que ela tinha o cuidado de desmarcar muito antes, não era assim uma 

questão que implicava burocraticamente porque ela avisava com antecedência, quando ela 

vinha ela pagava a sessão, entendeu, mas era falta, muita falta. E não é só pagar, não é só 

avisar, né, existe um processo ali. E então chama a mãe: “olha estão acontecendo muitas 

faltas (você mostra um controle) [referindo-se a protocolo criado por ela mesma], (...) se 

não tem uma continuidade nisso vai ter uma implicação. E aí tentar estabelecer esse 

contrato, tá bom esse horário, você quer trocar, você quer outro dia, tá tendo dificuldade 

por conta de quê exatamente? Entender o contexto ali da situação pra ver o que pode trocar, 

ou ver o que pode fazer pra que isso diminua, essas faltas.  (P1_F660, p. 98) 

 

Percebe-se nessa primeira direção do viés administrativo como zona de desenvolvimento 

da atividade de psicoterapia, que suas especificidades, quase ausência de orientações, trocas 

interpessoais e genéricas do ofício profissional, movimentam o trabalhador diante das dificuldades 

para a busca de mecanismos que ampliem o seu poder de agir, diante das situações concretas 

vivenciadas no trabalho. De qualquer maneira, isso parece ocorrer com algum êxito. 

No entanto, outras atividades ou situações no trabalho, carregaram em si aspectos tanto do 

viés aqui chamado de administrativo, quanto do psicoterapêutico de forma concorrente entre eles 

e, por vezes, dilemáticas para as psicoterapeutas participantes na realização de seus trabalhos.  

Alguns desses conflitos puderam ser identificados, e, sobre eles, realizar um diálogo, 

principalmente no que diz respeito ao contrato psicoterapêutico, as relações entre dinheiro e 

psicoterapia ou desejo e ação de ajudar e, por fim, àquelas que relacionam cargas de trabalho, 

gerenciamento da agenda e renda.  
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Quanto ao contrato 

No campo das psicoterapias, o contrato diz respeito ao acordo verbal ou escrito realizado 

entre psicoterapeuta e cliente/paciente, no intuito de regular o serviço prestado quanto a diversos 

aspectos de natureza psicoterapêutica, como resultados esperados, características do atendimento, 

e de natureza administrativo-financeira, como honorários, data de pagamento e assim, por diante. 

No âmbito prescritivo, a Resolução CFP nº 010/05 que aprova o código de ética do 

psicólogo, recomenda com relação às responsabilidades do psicólogo:  

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos: e) Estabelecer acordos de prestação de 

serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia; f) 

Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações 

concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional; 

 

Em especial, a resolução CFP nº 00/10 que especifica e qualifica a psicoterapia como prática 

do psicólogo se posicionou quanto a isso no seu “Art. 2º - Para efeito da realização da psicoterapia, 

o psicólogo deverá observar os seguintes princípios e procedimentos que qualificam a sua prática: 

VI – estabelecer contrato com a pessoa atendida ou seu responsável;”. Assim, no âmbito normativo, 

tal documento ou pacto verbal, precisa não infringir leis gerais (civil e do consumidor) que regem 

os serviços, além de contemplar e respeitar o que está previsto nos sistemas conselhos. 

 Embora esteja prescrita a tarefa de realizar contrato, nesta pesquisa, o contrato verbal ou 

escrito foi trazido pelas participantes sem que a pesquisadora precisasse provocar a temática. As 

falas sinalizaram-no implícito ou diluído nas atividades, como recurso (enquanto documento), 

como estratégia de trabalho (forma adicional de fazer com que a pessoa se sinta comprometida com 

o acordo e possa ser retomado quando a pessoa não o cumpre) e, por fim, como item que precisa 
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ser melhor discutido, clarificado e desenvolvido pela categoria profissional, principalmente quanto 

ao seu formato, legalidade, validade e aceitação.  

 

Mas assim, aos pouquinhos tem dado certo. As últimas pessoas que entraram foi a primeira 

coisa que eu fiz assim, e aí a pessoa lê eu leio junto, mostro a importância, explico direitinho 

como é que funciona, e assim, tem funcionado mais do que não funcionado, então isso tem 

me dado mais segurança de estabelecer, pelo menos um número x de pessoas que aceitam 

esse contrato para me dar uma certa segurança, de que esse dinheiro aqui vai me dar a 

oportunidade de ser flexível com quem eu precisar ser mais flexível. E aí isso ajuda. 

(P1_F375, p. 61) 

 

(...) Fiquei esperando esse cheque e... nunca apareceu. (...) E aí… você pode, pode passar 

por isso, certo? E aí… numa situação dessas o que a gente faz? Nada. Né? Porque... a gente 

arca com o prejuízo, infelizmente... Eu tenho relatos de colegas que fazem contrato e 

firmam no cartório e aí eu não faço isso, mas acho que até seria interessante. (...) Pra ver se 

pode cobrar na Justiça depois. Cobrar legalmente. Não é um contrato, não seria um contrato 

com validade, mas aí, como eu nunca fui atrás de... de um embasamento legal para isso. 

Tenho uma colega que faz isso, mas... não sei até que ponto é legal assim mesmo, tem 

validade para fazer cobrança, entendeu? E aí... eu não sei. Acho que é mais uma falha, 

assim, a gente não é orientado sobre isso, então acaba que, a gente fica sem saber o nosso 

respaldo né? (P2_F402, 404 e 406, p. 55) 

 

As questões de formato, validade, legalidade e aceitação, parecem ser pontos críticos, pois 

muitos aspectos do contrato precisam estar coerentes com aspectos normativos do ofício 

profissional, mas também precisariam encontrar coerência na forma pessoal e genérica quanto às 

características do trabalho psicoterapêutico, considerado mais eficiente. Todavia, nem sempre há 

sintonia entre esses dois pontos, por exemplo, o cliente precisa saber o preço e todas as condições, 

antes de realizar o serviço (Resolução CFP nº 00/05; Lei nº 8.078 de 1990), mas é comum que o 

psicoterapeuta precise fazer pelo menos um atendimento com o cliente (também com os 

responsáveis no caso de crianças ou adolescentes) antes de estabelecer frequência, preço de sessão, 
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necessidades e possibilidades terapêuticas para viabilizar, negociar da melhor maneira para as duas 

partes.  

 

Então eu explico um pouco, primeiro, chega cheio de coisas, eu escuto, no finalzinho eu 

digo olha, eu sempre digo uma costurazinha assim, o mínimo que seja, “Olha, você falou, 

foi muito difícil, você foi muito claro em relação ao seu sofrimento, a gente vai conversar 

mais, claro que não daria para você falar tudo numa sessão só, né, vamos marcar para um 

pouquinho mais perto, para você continuar conversando e aí eu vou explicar como eu 

trabalho”, “Mas eu já acerto hoje?”, “Não necessariamente, você pode acertar da próxima 

vez, eu vou conversar sobre o horário, sobre nosso horário, dias, todas as nossas regras de 

convivência”, porque faz muito tempo que eu não uso a palavra contrato…  eu acho que 

regras de convivência porque a gente vai conviver entendeu, e tem acordos que são meus e 

da pessoa. (P3_F324, p.40) 

 

Para a realização de reajustes no preço de honorários, a mesma flexibilidade ou negociação 

ocorrerá e será diferente de um cliente para outro, configurando-se como regras implícitas do 

ofício, em conflito com o que pode ser esperado legalmente das participantes.  

Quando a gente faz o contrato a gente fala que vai ter reajuste, usualmente é anual, mas tem 

pacientes, por exemplo, que eu nunca reajustei. (P2_F452, p.60) 

 

Outro ponto de tensão que se estabelece diz respeito aos resultados. É esperado, pelas 

normas civis e de regramento das situações de venda de serviços e consumo já apresentadas, que o 

cliente tenha clareza dos resultados (ou dos produtos) esperados a partir da prestação de serviço 

que contrata. Todavia, o mais comum no trabalho das psicoterapeutas, apresentado como 

característica da psicoterapia (conforme já discutido) é que não é possível saber como e qual será 

o resultado, como cada pessoa vai reagir ao processo psicoterapêutico, considerando também as 

mudanças no seu contexto de vida que podem ajudar ou atrapalhar nesse processo.  
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Embora sejam identificados esses conflitos, as participantes não os mencionaram 

diretamente, o que sentem é uma espécie de “dúvida sobre a validade” sem necessariamente 

associá-la a alguma regra específica. Algumas categorias profissionais como médicos e advogados 

já encontraram saídas com diálogos entre a legislação e os seus conselhos de classe, sendo uma 

dessas soluções a elaboração de legislação especial que contemple as especificidades de seus 

trabalhos (Bodin de Moraes & Guedes, 2015). 

Outros procedimentos como cobrar faltas dos beneficiários dos serviços (clientes) são 

igualmente complexos em termos do estabelecimento de diálogo entre exigências legais, de 

mercado e entendimento do cliente, o que gera dificuldades para as psicoterapeutas ao firmá-los e 

para fazer com que se cumpram.  

É, escolhi. Porque eu escolhi esse contrato? No primeiro dia, a pessoa topa tudo pra poder 

entrar, pra poder, principalmente se for essa questão de um preço mais acessível, então a 

pessoa não, digo “Olha, a gente vai fechar assim, será assim, a sessão de falta é paga”, a 

pessoa “Não, tudo bem”, e aí às vezes no meio do processo a pessoa começa a atrasar 

pagamento, começa a desmarcar sessão em cima da hora, aí eu digo “Olha, primeiro dia a 

gente fez esse contrato”, aí a pessoa “Ah, eu não lembro, não sei o quê, não sei o quê”, e se 

vira contra mim essa forma de negociação que a gente fez no início. (P1_F340, p.56) 

 

A situação apresentada pela participante foi relevante quanto ao impacto na qualidade da 

terapêutica e da administração financeira, sendo mencionada de forma parecida pelas outras duas 

psicoterapeutas. A questão de cobrar faltas, pode configurar-se para além do conflito entre questões 

normativas e regras implícitas do ofício profissional. É como se tal ação fosse ponto comum entre 

os pares, historicamente (e genericamente) incorporado ao ofício e reforçado no dia a dia de 

trabalho, porém com pouca aceitação pelo outro (clientes/pacientes) a quem também se dirige a 

atividade. Parece que esse ponto do ofício merece um diálogo entre os pares, uma sincronização 
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mínima com a norma e, posteriormente, com a sociedade para que possa ser revisto (mantido ou 

transformado) pelos trabalhadores psicoterapeutas, a bem da qualidade do trabalho e oxigenação 

do seu interlocutor genérico. 

Na mesma direção, ter que retomar com o cliente algo não cumprido do contrato, pode, em 

alguns casos, gerar dificuldades na relação terapêutica, quando, por exemplo, o paciente não 

reconhece que deveria pagar algo conforme procedimento com o qual já havia concordado.  

Pode, pode sim, com certeza. [respondendo à sósia/pesquisadora se poderia acontecer de 

algum paciente não reconhecer que deveria pagar uma sessão] (...) E aí lá atrás [referindo-

se a tempo passado] um paciente fez “Ah, mas duas sessões eu não vim...”. Eu fiz “Sim, 

mas você lembra do contrato?” E aí a gente volta pro contrato, né? E a última vez foi bem 

estressante, isso pode acontecer com qualquer terapeuta, certo? Normalmente acontece uma 

vez na nossa carreira ((risos)). A última vez, a paciente era tipo uma hora da tarde e ela 

queria desmarcar o horário das [horário “x”] porque ia pra um [local “x”] e aí eu fiz “Ok, 

mas você sabe...” e aí ela disse “Ah, me mande logo as sessões do mês”. Aí eu mandei, 

mandei com a do dia, naturalmente né? Aí ela fez “Eu não vou pagar a de hoje não” Eu fiz 

“Mas, porquê?”. Ela fez “Não, porque eu não vou, eu estou desmarcando com você”, aí eu 

“Sim, mas o nosso combinado não era esse?” (...) E aí eu expliquei pra ela, e aí ela não 

pagou, eu fiz “Não, não pague não, vai ficar de cortesia pra você”. Aí ela ficou com raiva 

... mandou um bocado de coisa... ((risos contidos)). (....) não deu continuidade, suspendeu 

a terapia por isso. (P2, F382 e 386, p. 53) 

 

Como visto, o afeto, sentimentos, emoções, são condição e instrumento de trabalho para 

desenvolver bem o trabalho psicoterapêutico. Assim, caso a relação entre psicoterapeuta e paciente 

seja prejudicada, isso pode impactar negativamente ou até inviabilizar a continuidade de um 

processo psicoterapêutico com bons resultados.  

Do mesmo modo, ações realizadas pelos pacientes (ou seus responsáveis) contrariando o 

acordo/contrato realizado, podem impactar no tratamento psicoterapêutico de outra pessoa ou 

mesmo na reputação profissional do psicoterapeuta. Foi o caso, por exemplo, de uma participante 
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que acordava com os responsáveis pelos seus clientes crianças, que não os trouxessem em horário 

“x”, pois não haveria alguém (funcionária atendente) para recebê-los.  

Eu atendo criança aí vai que o pai chega mais cedo, tô atendendo, não tenho como receber, 

eu digo isso, nos meus acordos de convivência né, tudo isso (...) “Olhe, de [horário x] às 

[horário y] eu não tenho atendente, então…as crianças vocês não deixem sozinhas aqui 

porque eu não tenho quem olhe (...) essa é uma das situações em que...  já aconteceu mais, 

e eu fui aprendendo a firmar mais essa parte do acordo. (P3_F477, p,58) 

 

Quando esse acordo não era cumprido pelos responsáveis dos pacientes crianças, a sessão 

que a psicoterapeuta estava realizando com outro paciente era interrompida para que ela fosse 

receber a crianças que chegara, gerando prejuízos para o momento terapêutico de quem estava em 

atendimento, ocasionando cancelamento de sessões em andamento, dificuldades de remarcação se 

já estivesse com a agenda cheia.  

 

Você escuta uma pessoa chamando. Se for uma conversinha baixa você não escuta não. 

Aí... já aconteceu isso, mesmo eu tendo firmado, tendo dito, que era por eu neste momento 

não poder fazer aquilo (...)  Se eles me deixam um pouco antes, e eu até entendo que às 

vezes seja necessário, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não posso me 

responsabilizar nem a abrir a porta porque eu estou aqui em cima, já cuidando de outra 

pessoa ou estou lá na salinha com outra criança, eu não posso me ausentar, né?!  Porque eu 

quebro um…  tem um nomezinho que seria melhor, mas... eu quebro um acordo, que 

naquele momento, naquela hora, é dessa pessoa. E me atrapalha. (...) Eu vou encerrar a 

sessão aqui em cima. Eu vou dizer... eu…  eu não estou pedindo que você goste, nem que 

você compreenda, mas eu lhe peço desculpas, porque vou precisar fazer isso. (...) Não, 

porque eu já tenho... a não ser se eu tenho um horário vago que é raríssimo porque organizo 

minha agenda toda ((fazendo gestos com a mão de que é tudo bem justinho)) para funcionar 

né?! Então o máximo que eu posso é dizer assim, “você se incomoda de aguardar, eu vou 

mexer na minha agenda e eu vou encontrar um outro horário para você”, significa que eu 

vou desmarcar o dele, prejudica a pessoa mas… “ou se eu não conseguir fazer isso hoje, 

amanhã você vem?”, e ele, “Aí depende…” (P3_F481, 487 e 489, p.59 e 60) 
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Caso isso viesse a acontecer por mais de uma ou duas vezes, a própria reputação sobre a 

qualidade do serviço prestado pela profissional poderia ficar comprometida, conforme foi relatando 

nas sequências de sua fala. Diante disso, sua estratégia principal era fortalecer o momento do 

acordo verbal inicial (sua forma de firmar contrato era verbal e denominava de “acordo de 

convivência”), o que não a livrava de que os descumprimentos ocorressem.  

Diante de tantas variáveis (aqui apenas algumas mencionadas) a atividade de elaborar e 

manter o cumprimento do contrato é um desafio que todas as participantes perceberam como pouco 

orientado durante todo o processo de formação. Por exemplo: Como elaborá-lo? A partir de qual 

modelo? Como contemplar num texto escrito, sua legalidade e validade, do ponto de vista das leis 

de serviços e do código de ética, quando se lida com questões tão complexas como é o caso dos 

resultados em psicoterapia?  

(...) e aí eu vi um artigo de gestalt que fala de contrato, e assim, eu bolei esse aqui, é a 

mesma coisa que eu falo verbalmente só que por escrito, e aí tem a hora da sessão, a forma 

de pagamento, em todos tem assim “esse contrato pode ser restabelecido”, isso aqui, a 

pessoa pode dizer “Não, eu não vou pagar no dia que está aqui não, vou pagar em outro 

dia”, tudo é flexível, mas tá dentro de um padrão. (....) Aí eu fui pesquisar. Faz muito tempo 

já, acho que foi no iniciozinho quando eu comecei a atender, eu joguei no Google mesmo 

e só achei esse artigo que é de Gestalt-terapia, que fala sobre a questão da... na psicanálise 

isso é mais, mais forte assim, pelo que eu ouvi de uma antiga professora minha assim, eles 

têm uma forma de tempo estabelecido, algumas coisas. Na humanista, eu não vi. Só vi 

assim, que a pessoa faz os acordos com o outro mas não tem nada... firmado. (P1_F342 e 

348, p.47) 

 

(...) eu já tinha e com o tempo eu fui adicionando outros detalhes, e aí [referindo a uma 

pessoa que trabalha junto] chegou e diagramou de um modo diferente e aí o contrato de 

psicoterapia é uma adaptação de um artigo que eu tinha da mesma ficha, mas de um artigo 

que eu tinha, e com o passar do tempo, como refinamento de algumas coisas né, assim mais 

claras. Tô pensando em modificar, já faz uns dois anos que eu não parei pra fazer isso. 

(P2_F283, p.39) 
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Percebe-se que o contrato de prestação do serviço psicológico envolve uma série de 

atividades para que seja elaborado e executado, convocando aspectos administrativos e 

psicoterapêuticos nessa dinâmica de funcionamento, sendo relevante para o trabalhador 

psicoterapeuta. Ao mesmo tempo que firma um acordo entre ambas as partes, o contrato 

comumente não é cumprido em alguns detalhes importantes ou até questionado no decorrer da sua 

vigência, ao ponto em que o próprio trabalhador se sente solitário, com poucas referências 

normativas e culturais do ofício a que recorrer sobre sua validade, legalidade, respaldo e aceitação, 

tanto para os clientes, quanto para o âmbito judicial, ou mesmo dentro da própria categoria 

profissional, pelos seus pares psicólogos.  

É possível que essa atividade seja um híbrido (administrativo e psicoterapêutico) no 

trabalho do psicoterapeuta, aceito e recomendado, porém com pouca circulação na instância 

transpessoal do ofício, pois também pouco discutido entre os pares. Percebe-se também a 

necessidade de que existam parâmetros, mas também que haja condições de flexibilidade para que 

possam se posicionar diferente, a cada situação, conforme as possibilidades e necessidades de cada 

caso. 

Quanto à relação entre dinheiro e terapêutica ou desejo/ação de ajudar  

No tópico em que foram abordadas as diversas representações que as participantes têm 

sobre a psicoterapia, foi discutido que não reconheciam ou evitavam associar o trabalho 

psicoterapêutico à lógica de mercado (lei da oferta e da procura) ou mesmo associá-lo a uma oferta 

de “venda de serviço” ou como “produto”, fato corroborado também nos estudos de Souza (2007).  

Eu estou atendendo uma pessoa que está até passando por uma crise financeira terrível, 

terrível, terrível, terrível. Eu trabalho por que, por mercantilismo? Não, eu trabalho porque 

eu preciso, né?! Mas… ela foi pega numa situação tão difícil. (P3_F334, p. 41) 
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É. Por isso que eu não gosto de relacionar a comercialização, por mais que a gente esteja 

no contexto de mercado, que eu ofereço uma hora do meu tempo, uma sala que eu pago 

aluguel, então preciso cobrar por isso, é cansativo, eu penso em dinheiro sim, mas eu não 

posso pensar sempre no dinheiro ou nessa logística porque não cabe nem a isso. Então, por 

exemplo, eu não deixo de atender uma pessoa que não pode pagar, mas se eu já estiver com 

um número x de pacientes, que eu acho que aquele é suficiente, eu encaminho. Também 

não vou ser madre Teresa e dizer que estou aqui que não é por dinheiro. Hoje eu estou com 

uma pessoa que eu atendo gratuito, eu parto do ponto assim que eu também posso fazer 

algo pela sociedade, algo assim, que eu acredito nisso. E aí tendo um número x de pessoas 

que me ajudem a pagar minhas contas, eu posso me disponibilizar a atender uma ou duas 

pessoas que precisem por alguma razão específica (P1_F317, p.51). 

 

Se o paciente não está podendo pagar de jeito nenhum eu faço gratuito, eu não vou deixar 

de tá fazendo atendimento da pessoa né deixando de atender num momento que a pessoa tá 

precisando. Às vezes o paciente está desempregado… a paciente que eu recebi, 

desempregada, foi demitida dos dois empregos, acabou o noivado ((risos)) ficou assim, 

sabe, eu vou deixar de atender uma pessoa dessa? (...) Eu não vou fazer isso, eu acho que 

seria uma responsabilidade e antiético, entre outras coisas. Então eu sempre deixei essa, 

uma parcela dos meus atendimentos, 10% pelo menos, pra esse público [referindo-se a 

pacientes que ela oferece um preço bem mais baixo que o usual, pela necessidade dos 

mesmos em relação ao perfil socioeconômico] (P2_F70 e 72, p.9). 

 

Percebe-se que as participantes sentem que realizam um trabalho pautado no interesse, 

desejo, compromisso ou ação de “auxiliar, ajudar”, sendo difícil negar atendimento (do ponto de 

vista ético) quando percebem que alguém precisa, as convoca, e as mesmas têm competência para 

realizar “tal ajuda”.  

O chamado aparece para elas como irresistível, e encontra inscrição na história profissional 

genérica do ofício em diversos aspectos das instâncias pessoais, interpessoais e impessoais: as 

escolhas particulares por psicologia na trajetória profissional das participantes estiveram 

relacionadas a esse sentido (ajudar); os perfis profissionais para esse trabalho tendem a contemplar 

empatia e sensibilidade com o outro; a reputação profissional do psicoterapeuta é também 
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formulada pela sua postura ético-política atentamente observada pelos seus pares e pacientes; para 

muitos (como foi o caso das participantes), a formação insiste na responsabilidade social do 

psicólogo diante dos contextos econômicos de vulnerabilidade, e, por fim, o próprio código de ética 

profissional, em quatro dos seus sete princípios fundamentais sinaliza:  

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, 

da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e 

das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a 

realidade política, econômica, social e cultural. 

... 

V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às 

informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da 

profissão.  (grifo nosso) 

 

Ocorre que, também está inscrito na história do ofício profissional de psicólogos 

psicoterapeutas, que as características dessa prática fizeram com que apenas pessoas de camadas 

sociais mais abastadas pudessem realizar tratamentos psicoterapêuticos ou análises (Dimenstein & 

Macedo, 2012), sinalizando uma prática não acessível a boa parte da população. 

Adicionalmente, no outro lado (administrativo) da questão, está o fato de que a psicoterapia 

é um serviço estabelecido a partir de uma relação profissional de venda desse serviço, na qual é 

preciso estabelecer preços, regras de pagamentos e reajustes, eventualmente realizar cobranças e 

suspender o atendimento na ausência da contrapartida (pagamento). Se o profissional é autônomo, 

muitas dessas atividades serão realizadas por ele, seja por não possuir um funcionário que o faça, 

seja por preferir estrategicamente fazê-lo, como é o caso de estabelecer preços e realizar cobranças.  
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Como muita gente ia para a primeira sessão porque, como a negociação era com a secretária 

era uma coisa que eu não gostava, porque a pessoa…  E com ela era 160 reais e a pessoa 

“Não e não sei o quê”, e ela dizia “aí você tem que ver com a doutora”, me chamavam de 

doutora e aí a pessoa não queria mais falar comigo e aí eu disse “Olhe, deixa aberto. Não 

feche não”. (...) Aí a pessoa ligava para ela, ela dizia o que a clínica dizia e ao mesmo tempo 

dizia o que eu dizia. E aí a pessoa vinha para mim e comigo eu fazia o negócio que dava 

certo. E aí as coisas começaram a mudar (...). (P1_F170, p.26) 

 

É o problema é esse, que você deixa com a recepção a responsabilidade disso. Você não 

discute isso, porque quando você chega na clínica privada como é que vai ser, é a sua 

atendente que vai cobrar? Quem vai discutir o preço da sua sessão porque o valor do seu 

trabalho não vai ser discutido pela sua atendente, né?! Por isso que aí quando meu cliente 

vai discutir comigo assim “Ah, mas eu queria rever esse valor”, eu digo “Não, eu não posso 

discutir o valor do meu trabalho com você, porque isso é inegociável, eu só posso discutir 

o preço(...)” “É tanto, certo?”  “Não, me diga quanto é que você me negocia”, “Diga o 

quanto que você pode pagar aí eu lhe digo se é possível ou não para mim, aí a gente vai 

entrar em negociação.” é você que está me pedindo, é você que está me dizendo que não 

pode pagar esse preço, eu não estou lhe dizendo que eu não posso lhe cobrar esse preço, eu 

fiz um levantamento aqui. Aqui entra a minha formação pessoal, aqui entra luz, água, o 

preço que eu pago minha atendente, meus impostos, né, meu INSS, tudo isso, porque o 

preço da minha sessão requer isso aqui, (...) Me proponha dentro, faça um planejamento e 

me traga e a gente vai discutir, mas eu estou disponível para discutir, mas eu não vou lhe 

colocar na posição de devedor porque senão eu não posso lhe atender, eu não posso ser 

injusta com você nem comigo, e o acordo que nós fizermos a gente trabalha assim seis 

meses, se alguma coisa mudar pra você, você me traz, se alguma coisa mudar pra mim, aí 

eu lhe trago, porque é um jeito mais justo de trabalhar, já pensou você fazer um acordo que 

você não suporta? (P3_F237, p.26) 

 

Percebe-se que a cobrança de honorários faz parte da atividade de trabalho em psicoterapia 

de tal forma, que pode ser problemático deixá-la nas mãos de outra pessoa que não seja o próprio 

psicoterapeuta, tanto pelo viés administrativo de renda, quanto para o bom andamento da relação 

psicoterapêutica. Nesse sentido, seria importante tratar dos temas financeiros e burocráticos com a 

devida importância desde a formação.  

Outro ponto chamou a atenção quanto ao conflito entre “dinheiro” e a “postura de ajudar”.  

embora seja esperado que se cobre pelo serviço prestado, não foi incomum nas falas, as 
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participantes relatarem para a pesquisadora ou para seus clientes, justificativas para cobrar pelo 

serviço, como se estivessem fazendo algo que precisa ser de antemão justificado, o que também 

pode ser percebidos nas falas acima aludidas.  

O dilema e o conflito se instalam quando o profissional, ao mesmo tempo que nega ou 

estranha vender seus serviços psicológicos, de escuta por exemplo, para não se regular pela lógica 

comercial, também precisa formular o preço da sessão utilizando alguns critérios específicos (além 

de seus custos), ainda que não os perceba. 

Então, por exemplo, minha sessão é mais cara que a de [referindo-se a outra 

pessoa/psicoterapeuta], certo, porque eu tenho uma demanda maior que de [tal pessoa] (...) 

porque [tal pessoa] tem mais horário na agenda do que eu. Tem épocas que [tal pessoa] tá 

bem cheio, e aí tem épocas que tem menos, (...), aí enfim, sempre tem aqueles pacientes 

que você não reajusta porque você sabe que a pessoa só tem condições de pagar até ali, aí 

tem pacientes que você faz um esforço pra dar um desconto grande, por exemplo, eu tenho 

uma paciente minha que tá pagando menos, (...) porque é uma paciente bem antiga, tipo foi 

uma das cinco primeiras pacientes, ela voltou depois de mais de dez anos de terapia, 

pedindo ajuda, e eu não quis recusar, poder recusar a gente pode, qualquer pessoa, mas eu 

não quis recusar porque estava precisando, e assim, eticamente eu não ia deixá-la sem 

atendimento, seria errado, como voltou uma outra minha agora, mas enfim, essa minha 

primeira que voltou eu atendo mais barato porque é o que ela pode pagar, e a gente faz 

essas, esses esforços(...). (P2_F277 e 279, p.29) 

 

Percebe-se na fala, a construção de uma estratégia com estreita relação na lei da oferta e da 

procura, além de estabelecimento do preço conforme as possibilidades de pagar ou o perfil 

econômico do cliente, perfil este que só pode ser percebido após, pelo menos, um atendimento. 

Mas, se por um lado a psicoterapeuta se pauta (ainda que sem perceber) em uma lógica 

mercadológica que não lhe agrada eticamente para estabelecer seu preço, por outro, é esta mesma 

estratégia utilizada (preço, conforme as possibilidades de quem vai pagar e conforme sua 

disponibilidade em agenda) que permite a ela, vez ou outra, diminuir seu preço, ou até mesmo, 
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atender gratuitamente às pessoas que estão em condição econômica precária, mas precisando de 

auxílio, como já foi visto em fala anterior da mesma participante, corroborado por mais uma das 

psicoterapeutas.  

Até então, observou-se que as psicólogas psicoterapeutas dão sentido ao seu trabalho pelo 

compromisso, desejo e ação de ajudar, tentam se afastar da lógica de mercado em seu trabalho, ao 

mesmo tempo em que a adotam, inclusive para facilitar a própria possibilidade de ajudar, recebendo 

dos que podem pagar, para flexibilizar para os que tem menos posses. Ocorre que a questão se 

torna ainda mais complexa quando é incluída a preocupação terapêutica. Por exemplo, nas falas 

das três participantes, foi aludido o fato de que pode ser prejudicial para o processo psicoterapêutico 

que o paciente se sinta devedor. 

Inclusive o psiquiatra dela veio falar comigo, “você não vai deixar de atender ela não né?” 

Eu já tinha dito pra ela, e eu atendi, fiz um preço bem, bem pequenininho mesmo, só pra 

ela sentir que não estava vindo por favor, né, à base de favor ...é.... e ela ficou em terapia 

até ela se estabilizar, arranjou outro emprego, estava bem, saiu bem da terapia. (...) É porque 

senão ela fica achando que está devendo alguma coisa. Eu, pelo menos, penso assim, como 

eu te disse, para as pessoas médias, isso é importante. De dar uma satisfação. Mas ela 

pagava muito contente, o dinheirinho, o dinheiro que ela dava, mas era bem, sabe, era 

importante pra ela, por mais que seja pouco, mas é... importante. (P2_F528 e 530, p.69) 

 

No caso citado, a estratégia desenvolvida está no rol das amortizações ou flexibilizações 

quanto ao preço, forma e prazo de pagamento. Todavia, em fala anterior citada, a participante se 

disponibiliza em casos mais extremos, a atender gratuitamente. Nesse outro tipo de caso, para 

decidir como agir diante da situação de estar diante de alguém que precisa, mas não pode pagar 

(sendo já paciente da profissional, ou sendo a primeira consulta), além da questão de renda, instala-

se o dilema que confronta o “ajudar a quem não pode pagar” e de “qualidade do trabalho” (paciente 
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não se sentir devedor). E seguem os dilemas de tentar driblar ou ampliar seu poder de agir, diante 

de uma atividade de trabalho que, vez por outra, confronta ajuda e dinheiro.  

Seria interessante então, desvincular culturalmente, pouco a pouco, a prática profissional 

psicoterapêutica das questões relacionadas ao “sentido de ajudar” dando-lhe um caráter mais liberto 

(sem culpas ou satisfações a dar) ou seria liberal, para ampliar as possibilidades de renda e carreira? 

A resposta não parece simples, pois, como já foi discutido nos resultados, as psicoterapeutas 

atribuem sentido e se reconhecem em suas práticas por sentirem que ajudam às pessoas e ao mundo 

a se melhorarem e se frustram quando pessoas que não podem mais pagar desistem do processo 

psicoterapêutico. Assim, quanto mais podem ajudar, mais se reconhecem em seus ofícios e 

potencializam a ampliação de seu poder de agir (Clot, 2008). 

De fato, parece não ser possível abrir mão, nem do dinheiro e nem da terapêutica no ofício 

de modo geral (mesmo considerando algum percentual de situações filantrópicas). Parece ser da 

natureza genérica do ofício que este tenha uma relação de compra e venda de serviços e uma relação 

afetivo-profissional de auxílio ao mesmo tempo, sob pena de degenerar o lastro de ofício, caso uma 

delas se sobreponha com frequência (Thieme & Ewald, 2007). Por outro lado, também parece 

existir um movimento genérico de rechaçar ou contornar o conflito sobre as questões de mercado, 

adotando soluções eficazes, mas solitárias e pontuais, não se sabe a que custo ao longo da história 

do ofício de psicólogos psicoterapeutas autônomos, que está sendo construída. Segundo Nicaretta 

(2009),  

Olhar para o mercado não é um ato de bravura, mas de ética com o próprio psicólogo, que 

cultiva, em seus sonhos, o desejo de ser respeitado como um profissional, assim como o 

médico, e ser bem remunerado por isso. (...). Caso contrário, os psicólogos correm o risco, 

como o doutor Frankenstein, de serem vítimas daquilo que criaram, entrando para a história 

como a grande piada do século XX. 
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Se a contradição e o conflito podem ser molas propulsoras para a ampliação do poder de 

agir de cada trabalhador, também é preciso que a atividade seja provocada, se mostre e possa ser 

dialogada nos coletivos de trabalho, por meio do seu interlocutor genérico (Clot, 2008, 2013a).  

Relações entre carga de trabalho, agenda e renda 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, quanto as tensões e conflitos gerando reflexões ou 

ampliando o raio de ação das psicoterapeutas, encontramos a questão das relações entre cargas de 

trabalho, agenda e renda.  

Conforme já discutido, as análises até então empreendidas, indicaram que as atividades de 

trabalho das psicoterapeutas as demandam afetivamente e cognitivamente de tal forma que estas 

começaram a notar um limite na quantidade de atendimentos por turno, dia e no total de pacientes, 

para preservar sua saúde e a qualidade de trabalho.  

Foi, eu passei por isso assim [referindo-se ao cansaço, dores na cabeça, fome e sono], 

porque enquanto eu conseguia separar os dias e os horários eu não percebia isso com tanto 

facilidade, e também porque foi aumentando aos poucos o número de pacientes então eu 

fui percebendo isso à medida em que foi aumentando. (...) quando eu trabalhei no 

[referindo-se ao local que trabalhou], que a gente tem que fazer atendimento 

psicoterapêutico também, porque é uma demanda muito de interior, e há ainda um modelo 

muito presente de que psicólogo faz psicoterapia. (...) E aí o que eu fiz, eu organizei um dia 

inteiro para clínica, e outro dia para as atividades do [tal local]. Então teve um dia que eu 

cheguei a tender 12 pessoas, foi um dia inteiro realmente, e quando eu terminei, eu saí da 

sala e eu fui chorar. Porque assim, eram casos muito, muito complicados e eu estava 

exausta. (P1_F419 e 423, p.69) 

  

O ritmo de trabalho em relação às cargas também foi identificado quanto à necessidade de 

pausas curtas entre os atendimentos e de pausas longas entre os turnos. Dessa forma, podemos dizer 

que o limite estabelecido na quantidade de atendimentos terá relação direta com a renda 

conseguida, com a carreira das psicoterapeutas e com a forma como gerenciam suas agendas, pois 
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quanto maior o número de atendimentos, maior a renda, pois uma quantidade maior de horários 

fora disponibilizada na agenda e vice-versa.  

A forma de orquestrar a agenda das psicoterapeutas se apresentou como peça chave para 

garantir que elas mantenham o atendimento das demandas de horários requisitados pelos pacientes, 

deem conta da dinâmica de remarcações e cancelamentos, preenchendo horários vagos e realizem 

marcações de pacientes que solicitam pela primeira vez, quando, por exemplo, estes perguntam o 

preço da sessão para poder agendar, ou quando é preciso saber se há urgência no agendamento do 

paciente.  

(…) eu tenho recepção, a gente tem recepção aqui na clínica, mas nem eu nem [pessoa com 

quem trabalha] a gente usa, pra fazer nossa agenda, pra fazer pagamento, nem cobrança 

nem nada. E aí por quê? (...) Tinha uma que cuidava da minha agenda, bem orientada, que 

teve, bem bacana, cuidava da minha agenda, mas aí quando veio pra cá eu até deixava a 

agenda ali fora e tal, mas aí eu comecei a ver que tinha muita gente, muita gente, muita 

gente passando [ligava, mas não marcava], aí não vou mais deixar aí, e a parte financeira 

nunca foi com recepcionista. (...) Às vezes é falta mesmo de traquejo, e aí ela já havia tido 

todas as orientações (...), mas não ficou, mas enfim. Essa situação de divulgação de dados 

pessoais, e também a questão de… enfim, de ser mais prático. Então, às vezes acontece, há 

duas semanas atrás a paciente estava com a filha doente, isso eram dez horas a noite, 

mandou a mensagem, está certo, e aí imediatamente eu mandei a mensagem pra outra 

paciente, já encaixei no horário dela, das 14 horas. (P2_F297 e 301, p.41 e 42) 

 

O gerenciamento da agenda parece ser tarefa importante do psicoterapeuta relacionando-se 

à sua renda/carreira, mas também ao gerenciamento de suas cargas e ritmos de trabalho, 

diretamente envolvidos na questão terapêutica. Por exemplo, a decisão de agendar um atendimento 

no horário de almoço (que foi sinalizada por duas das participantes como inegociável para que 

descansem) significa abrir mão do descanso para conseguir mais renda, fazer com que “seu nome 

circule mais” (todas as participantes sinalizaram que a divulgação do trabalho é no boca a boca) 
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em favor de sua carreira, mas, em contrapartida, comprometendo a qualidade de seu trabalho e de 

sua saúde, o que consequentemente também atrapalharia sua carreira.  

Pois é, e aí eu fiz todo o esforço, comecei a me sentir cansada demais, aí fiz, oh, eu tinha 

que respeitar o meu limite que é pra eu não me desgastar. E aí, porque eu atendia de 13h 

até 07h da noite nessa época, e aí seis pacientes seguidos é demais (...) - Cabeça pesada, e 

aí a gente fica mais lento, porque a gente trabalha na verdade com processamento da 

informação que os outros trazem, né, e aí a gente fica mais cansado. Isso, isso foi menos de 

dois meses, mas aí eu disse (...) esse esforço de atender de uma hora da tarde, de comer 

correndo, não rola. (P2_F253, 255, p.36) 

 

Assim, considerando as cargas de trabalho e o gerenciamento de horários e pausas na 

agenda, é preciso estabelecer um limite em nome do viés psicoterapêutico (qualidade da terapêutica 

ligada às condições do terapeuta) ainda que isso não seja interessante do ponto de vista do viés 

administrativo (renda e carreira). Indicando a necessidade de que os trabalhadores psicoterapeutas 

estejam atentos a perceber quais seus limites ao orquestrar suas agendas. 

E consiga respeitar esses limites. (...) F658.T2 - Pra não comprometer a qualidade do 

trabalho. Eu penso muito nisso. (P2_F656 e 658, p. 94). 

 

aí ela faz “Ah, mas você não queria ter mais não pacientes?” Chega um tempo, sei lá. ... Aí 

que fico, “Mulher, eu já não sei mais, porque com mais gente mais responsabilidade e 

problema e mais tenho que lidar com cobrar, com não sei o quê”. Então, assim, hoje eu 

percebo que ter um limite de atendimentos pra mim, sabe, dá 15 pessoas, 15 pacientes fixos. 

Até hoje eu, assim, quando chegou a quinze eu fiquei meio que “Não sei se dá pra passar 

disso não!”, pelo movimento que é, assim… remarcar, aí tem feriado, a sala é dividida, não 

é só minha. Mas aí quando chegou por exemplo a seis [pacientes] eu disse “Ah, saudades 

dos 15”, porque eu tinha dinheiro, eu tinha como fazer diferente. Então é muita coisa 

envolvida, sabe? Muita coisa mesmo. Eu fico... acho que ainda bem que eu não sou muito 

ambiciosa pra não querer ampliar demais uma coisa que eu vá sofrer pra dar conta. Mas 

também é lógico que eu quero me manter, viver bem com a clínica pra poder ter uma relação 

bacana com eles[pacientes]. Aí é esse malabarismo. (P1_F826, p.130) 

 

O “malabarismo” aludido pela participante mostra esse “caminhar na corda bamba” entre 

renda e trabalho bem-feito. É interessante notar que, nas falas das participantes, talvez pela 
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questão de se perceberem como sendo seu maior instrumento de trabalho, parece existir algo 

implícito no ofício que liga diretamente como sinônimos: saúde e qualidade do trabalho, 

corroborando a perspectiva da C.A. 

Por fim, retomamos a questão conflitante entre “a questão do ajudar e o dinheiro” no 

trabalho dos psicoterapeutas, relacionando-a também às questões de agenda, cargas e ritmos do 

trabalho. Vejamos: quanto mais as pessoas estão em dificuldades sociais e econômicas, maiores 

as chances de estarem em sofrimento ou com demandas psicológicas, e menores as chances de 

pagarem pelos atendimentos. As psicoterapeutas apontaram na direção de que ajudar o 

cliente/paciente (e o mundo) dá sentido ao seu trabalho e, por vezes, entra em conflito com as 

possibilidades que seus clientes têm de pagar pelo serviço. Para manterem-se saudáveis e com a 

qualidade de atendimento que o paciente precisa para ser ajudado, necessitam limitar o número 

de atendimentos. Para limitar o número de atendimentos e progredir (ou manterem-se) 

financeiramente em suas carreiras é preciso atender menos pessoas cobrando um preço mais alto, 

correndo risco de reforçar a lógica de mercado.  

De qualquer forma, na nossa sociedade, as pessoas parecem demandar os serviços do 

psicoterapeuta e este parece ser capaz de contribuir para a saúde e desenvolvimento dessas 

pessoas que os procuram. Então, como desatar esses nós que se fazem entre o viés administrativo 

e psicoterapêutico da atividade de trabalho?! Será que o ofício de psicoterapeuta precisa ser 

excludente para manter a qualidade da “ajuda” profissional?  

Seria uma questão de convocar agências de saúde públicas e privadas a pensarem uma 

forma de ampliar a oferta desses serviços com pagamentos e quantidades de horários dignos de 

respeitar a qualidade do serviço, a saúde do psicoterapeuta e a necessidade da população a esse 
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atendimento singularizado? Ou estaríamos falando de uma incompatibilidade entre o sentido que 

as participantes atribuem ao seu trabalho (a forma de reconhecer-se no trabalho - como ajuda, e 

a todos que precisam) e as possibilidades reais de que o ofício exista de forma coerente com tal 

sentido? Não é possível arriscar respostas simples a questões tão complexas, as quais precisam 

ser respondidas, menos pelos experts consultores e mais pelos próprios trabalhadores 

psicoterapeutas em diálogo. 

 

4.2.2 Cultura do caso-a-caso e leis gerais 

Nos resultados apresentados até agora, foi possível perceber que a atividade de psicoterapia 

demanda de seus trabalhadores que tomem suas decisões, reflitam e ajam conforme cada paciente 

e cada situação que se apresenta, ou seja, no caso-a-caso.  

No caso, essa pessoa foi encaminhada do [local de onde a pessoa veio] e não tinha como 

pagar de jeito nenhum, é uma criança de uma casa de acolhimento, então por que não, 

entendeu. Acho que vai tudo de, vai de caso a caso ((risos)). (P1_F317, p.51) 

Geralmente as sessões extras com os pais elas são pagas. E aí deu certo também, então é 

meio que no caso-a-caso. (P1_F361, p.60) 

É caso-a-caso, mas é caso-a-caso, exatamente! (...) Isso. E aí no caso-a-caso, você teria que 

avaliar de acordo com o que for acontecendo. (P2_F532 e 538, p.69 e 70) 

 

Em diversas falas estava presente a ideia de que trabalhar como psicoterapeuta é saber ter 

flexibilidade e responsabilidade para agir conforme as possibilidades e necessidades de cada caso 

nas situações clínicas, ainda que existam padrões, que se saiba profundamente das teorias e que 

já se tenha adquirido um considerável repertório de conhecimentos e ações nos anos de 

experiência profissional.  
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Essa conduta indicou uma espécie de cultura do caso-a-caso no trabalho, o que é 

compreensível, pois a situação clínica ou o processo psicoterapêutico está muito ligado à figura 

(ou jeito) de cada psicoterapeuta e da abordagem teórico-metodológica que embasa seu trabalho, 

à relação que estabelece com o paciente e à condição de vida da pessoa que é atendida a cada 

momento.  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que as participantes reivindicam a liberdade de 

trabalhar tomando decisões com cada caso, também se queixam da falta de padrões norteadores 

no campo ético e administrativo, ou seja, de prescrições advindas da norma ou de um consenso 

profissional dialogado e explicitado de alguma maneira. Muitas falas nesse sentido, estiveram 

relacionadas ao sentimento de desamparo ou solidão, de não saber onde buscar determinadas 

informações, de perceber que muitas angústias ou dificuldades vividas entre as paredes do 

consultório são veladas, não são ditas, nem discutidas abertamente entre os pares para que 

compartilhem soluções e sintam-se acolhidos.  

(...) fica tudo... vai ficando tudo muito velado. É... e eu me lembrei com a história do 

Facebook... dessa da entrevista ainda não, mas eu acho que recentemente eu escutei de uma 

colega que ela disse assim... mas eu não escutei assim ela dizendo que tinha ou não no 

Facebook, mas ela falou assim “Ah, eu vou tentar remarcar.... não consegui falar com ela, 

eu vou mandar mensagem pelo Facebook”, só que aí ela tava falando com outras pessoas, 

a gente tava... é... tavam muitas pessoas juntas... eu só olhei assim, mas eu... não comentei 

porque eu não ia falar no meio de todo mundo ((risos)). Mas eu fiquei assim, “então 

acontece”, sabe? Existe, deve existir, com certeza. Só não tenho como abarcar isso, mas eu 

fico bem... porque eu não vejo as pessoas se mobilizando pra questionar algumas coisas, 

conversarem sobre isso. (P1_F808, p.27) 

 

O trecho de fala acima, alude à análise de uma problemática trazida por uma das 

participantes: como lidar com o uso de tecnologias digitais no processo psicoterapêutico, tais 

como redes sociais e outros recursos de comunicação e acesso digital? Mais especificamente, a 
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questão foi quanto ao uso do aplicativo de comunicação WhatsApp utilizado pelos pacientes, de 

forma a interferir no processo psicoterapêutico ou convocar dela uma disponibilidade excessiva, 

para além do seu horário de trabalho e do setting terapêutico.  

A partir da análise, diversos pontos foram trazidos sobre a atividade de trabalho, muitos 

deles presentes nas falas de outras participantes, principalmente quanto à questão dos limites: 

entre a vida profissional e pessoal do psicoterapeuta e de seus pacientes; da disponibilidade (de 

horário e local) para realização do atendimento; de afetar-se (no sentido de envolver-se) e de, ao 

mesmo tempo, não afetar-se demasiadamente para poder realizar um bom trabalho. Tal análise, 

também evidenciou que realizar transgressões se apresentou como um imperativo na realização 

da atividade de trabalho do psicoterapeuta, mas com qual o limite para tudo isso?  

A prestação de serviços no que diz respeito ao trabalho dos psicoterapeutas, no início dos 

diálogos, parecia claramente circunscrita ao atendimento de pacientes em consultório, em um 

determinado horário e com duração específica entre quarenta minutos e uma hora cada um (no 

caso de atendimentos individuais), com pagamentos por sessão como já vimos. Todavia, outras 

falas das três participantes apontaram que a psicoterapia que o paciente realiza perdura no tempo 

e no espaço para além do horário do consultório, podendo, inclusive, ecoar ao longo dos anos. 

(...) estou com uma paciente que voltou depois de 10 anos, mais de dez anos, para terapia 

para trabalhar outras coisas, tô com uma que voltou faz dois, três meses que também ficou 

me procurando vários anos, disse que ficava martelando na cabeça dela as coisas que a 

gente tinha discutido na época (...). (P2_F613, p.82) 

 

Eu acho que foi no sentido de que quando a terapia funciona, não é só no setting, a pessoa 

está em terapia, ela tem aquele compromisso semanal, mas não há uma quebra, tipo, a gente 

tá em relação o tempo inteiro, então, como eu também já fiz terapia, por exemplo, então 

diversas vezes durante a semana eu pensava na minha psicóloga “Eita, eu não falei isso, 

mas eu queria falar isso” (...). (P1_F776, p.120) 
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Pronto, a gente escuta, né, e aí aquele repertório que a gente vai juntando junto com o 

conhecimento que a gente vai tendo daquela história né, a gente vai aproveitando e vai 

dizendo “Mas olhe, você tá ouvindo, você me disse isso, isso e isso mas agora fiquei 

pensando: será que não faz sentido dentro do que você está me dizendo hoje, aquilo que 

você me disse em tal momento?” Aí a pessoa diz “Não, não acho”. Tá… A gente vai vendo 

se aquilo fez sentido ou não. Na próxima sessão ela diz “Eu fiquei pensando...”, porque a 

análise acontece também fora da sala. (P3_F368, p.46) 

 

Nesse sentido, as psicoterapeutas, de alguma forma em maior ou menor grau, também estão 

com seus pacientes e suas histórias 24 horas por dia, todos os dias, tanto no sentido de que o 

envolvimento emocional (no caso profissional, considerando que os afetos são instrumentos e 

condição na relação psicoterapêutica) faz com que carreguem as histórias das pessoas atendidas 

o tempo todo, conforme foi observado em falas apresentadas, quanto aos simbolismos da prática 

profissional, o que tem efeitos para si mesmas (na vida pessoal) e para as decisões terapêuticas 

(nos atendimentos), quanto pelo compromisso de suporte psicológico assumido quando assume a 

posição de psicoterapeuta de alguém.  

Eu acho que é muito terapêutico, atender é muito terapêutico assim, eu percebi que eu mudei 

muito, não só por conta da minha terapia, mas assim, em contato com outras vivências eu 

pude perceber como eu funciono e isso, assim, me ajuda “Olha, realmente a pessoa não tem 

controle nenhum sobre a vida, a gente precisa ser mais flexível, você precisa refletir sobre 

tal coisa”, eu tinha uma cliente que ela tinha um cuidado muito grande com a beleza, e eu 

a admirava assim, ela dizia “Ah eu fiz tratamento no dente”, ela era bem animada, não sei 

o quê, aí eu pensei “Pôxa, vou voltar pra academia”, eu achei tão legal, me inspira... e assim, 

essas coisas também me acompanham, sabe, “Eu achei tão legal essa atitude, vou pensar 

isso também na minha vida”. (P1_F431, p.70) 

 

Fora os casos que a gente tem de paciente, enfim, as crises familiares. Teve época em que 

eu estava com um adolescente que a mãe adorava me ligar de 11h, 11h30 da noite, aí é 

complicado. Nesse caso, como eu sabia que não tinha risco de suicídio nem outro tipo, aí 

às vezes eu nem atendia. Se eu tivesse, como (...), se eu tivesse disposta a atender, eu 

atendia. Mas assim, adolescente que tem risco de suicídio, eu atendo sempre, se eu tiver 

acordada, se eu tiver, eu atendo. (P2_F603, p.80) 

 



191 
 

 
 

É esperado que no encontro entre a pessoa trabalhadora (com seus repertórios, história 

pessoal, hábitos) e o real do seu trabalho em todos os âmbitos, ambos se transformam, se 

modificam em algum grau (Clot, 2008). De fato, alguns estudos ao redor do mundo mostraram 

que trabalhar como psicoterapeutas tem considerável impacto positivo e negativo na vida 

pessoal do terapeuta, no contato com as histórias, sofrimentos e conquistas dos pacientes, os 

quais são acompanhados pelos psicoterapeutas nas suas “entranhas emocionais, cognitivas e 

sociais” (Fernandes & Maia, 2008; Rabu, Moltu, Binder, & McLeod, 2016; Watrin & Canaã, 

2015). Do mesmo modo, a experiência pessoal desses profissionais parece impactar 

positivamente na melhora do trabalho como psicoterapeuta (Slaterry & Park, 2007). 

Seja pelo envolvimento emocional, salutar ao trabalho, seja pelo compromisso profissional 

de apoio e suporte, parece que a atividade de trabalho das participantes, assim como a relação 

psicoterapêutica (também parte da atividade) carregam fortemente a marca pessoal do 

profissional e se estendem para além do horário e do local circunscrito na norma. Esse fato, ao 

mesmo tempo que é benéfico ou necessário, é também um campo escorregadio quanto ao limite 

entre a vida pessoal e profissional do psicoterapeuta em relação aos seus pacientes, à 

disponibilidade psicológica e de horário para serem acessados, principalmente no contexto atual, 

no qual existem diversos mecanismos digitais que intensificam e diversificam as formas de 

acesso entre as pessoas. 

(...) teve dois casos na verdade, que, em geral... porque assim, em geral essa questão de 

WhatsApp tá sendo assim, abrindo muitas portas, mas, é... dá uma ideia de disponibilidade 

muito grande. Já teve caso de uma paciente, por exemplo, mandar mensagem no domingo, 

à noite, dizendo que estava com vontade de morrer, etc. Mas aí, quando eu fui né, perguntar 

o que estava acontecendo, era só uma ideia, ela estava pensando. Assim, não, eu sei que 

não era hora de mandar mensagem, mas é que eu fiquei pensando muito aqui. Aquela ideia 

de “Ah você está no WhatsApp, eu posso mandar mensagem” [“eu” representando o 

pensamento do paciente]. (...) E teve um caso de uma mãe de paciente que foi muito mais 
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assim, difícil de lidar. Porque ela vivia pedindo intervenção via WhatsApp para o 

atendimento do filho. (P1_F510 e 512, p. 81) 

 

Por outro lado, a presença de tecnologia digital na atividade de trabalho das psicoterapeutas 

surgiu também como algo positivo, no sentido de viabilizar e agilizar a comunicação e o registro 

de tarefas, como agendar e remarcar horários, realizar cobrança, receber comprovantes de 

pagamento ou recebimento e assim por diante, sendo dispositivos já incorporados ao ofício, os 

quais conseguem dar conta em tempo real do dinamismo da clínica psicoterapêutica.  

Então é o seguinte, a situação de cobrança usualmente para mim é como: final do mês, eu 

começo a fazer as cobranças, eu usualmente faço… é... começa com os pacientes da 

segunda-feira e vou até os pacientes da sexta né, do primeiro horário até o último horário, 

e aí eu mando por mensagem as cobranças, eu não utilizo… fichinhas nem nada disso, nem 

correspondência... física, eu faço a cobrança pelo WhatsApp, pelas redes sociais mesmo, 

porque hoje em dia todo mundo usa… Só pelo WhatsApp [referindo-se a atividade de 

agendar, remarcar, encaixar pacientes em horários que vagam]. Eu não ligo mais para as 

pessoas, é só pelo WhatsApp. (P2_F368 e 470, p.51 e 62) 

 

No meu caso que tenho atendente. Porque hoje em dia não é muito comum as pessoas 

terem atendente porque hoje em dia ninguém mais tem, e celular não sei o quê (…). 

(P3_F477, p.58) 

 

(...) e geralmente eu coloco assim que a gente pode resolver algumas pendências, tipo 

depositou o dinheiro, manda o comprovante, pelo WhatsApp., ou remarcar a sessão, pode 

remarcar pelo WhatsApp, é porque eu confio, meio que confio que eu vou dar uma 

olhadinha, e aí deixo bem estrito a isso assim, à questões burocráticas. (P1_F616, p.96) 

 

O conflito se instala, quando a psicoterapeuta sente-se demasiadamente demandada pelos 

pacientes ou seus parentes quanto à forma (frequência, intensidade, horário) de acessar e o 

objetivo do acesso (interferir no processo psicoterapêutico, por exemplo). Nesse sentido foram 

trazidas três situações diferentes por uma das participantes (a que requisitou esse tema específico 
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para análise) que foram exploradas no diálogo com a pesquisadora se desdobrando em insights 

diferentes a cada caso, quanto aos impedimentos percebidos e reflexões realizadas para a ação. 

Um remetia-se ao fato da mãe de um paciente enviar mensagens com frequência para a 

psicoterapeuta para contar coisas que aconteceram, perguntar sobre o processo psicoterapêutico do 

filho e fazer sugestões – o impedimento na atividade de trabalho, esteve relacionado ao excesso de 

interferência da mãe, dificultando o processo de autonomia do filho, ameaçando a relação de 

confiança entre a psicoterapeuta e o paciente e forçando atendimentos via WhatsApp, quando 

deveriam ocorrer no setting psicoterapêutico. A psicoterapeuta realizou intervenções realizando 

ligações para a mãe do paciente, pedindo que ela agendasse um horário para conversarem sobre o 

processo psicoterapêutico do filho e, na oportunidade, reestabelecendo um limite de acesso a ela 

[psicoterapeuta]. Tudo sob o conhecimento e autorização do seu paciente e arcando com as 

consequências disso.  

Mas realmente assim, me fez ser mais direta, então isso é uma afetação, “Olha eu preciso que 

você tenha limites”. Aí eu acho que isso aí é pagar o preço assim, da pessoa também se irritar 

de eu tá colocando limites. No caso da mãe de [fala inicial do nome de seu paciente], ela 

passou um tempo sem procurar saber, ela deixou ele mais na terapia assim, só mandava foto 

do comprovante do depósito das sessões e pronto. Não apareceu mais! aí eu não sabia se ela 

não estava mais implicada no processo ou porque ela estava chateada comigo, mas também 

não fui procurar saber… Eu? Fiquei [respondendo que ficou bem com sua atitude e as 

consequências] ((risos)) assim, desde o início o objetivo dela pra ele era outro, e assim, e 

acho que é até bacana que ele seguisse sem essa intervenção dela, entendeu? [referindo-se à 

oportunidade de trabalhar a autonomia do paciente] (...) Isso diz muito da pessoa, né, de como 

que ela se relaciona com os outros, se ela não tem limites comigo que sou a psicóloga do 

filho dela, não vai ter limites com o filho dela. Então isso aparece como pano de fundo assim. 

(P1_F648, 650 e 652,  p.97) 

 

O outro caso era relacionado ao mesmo paciente, que muito ocasionalmente a acessava via 

WhatsApp para sinalizar algo que julgava importante – o impedimento percebido na atividade era 

no sentido de que, apenas depois que ela olhava a mensagem (fora de seu horário de trabalho no 
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consultório, por vezes à noite) é que percebia não ser alguma urgência. Nesse caso, a psicoterapeuta 

decidiu suas ações com certa tranquilidade, respondendo às mensagens com respostas curtas do 

tipo “compreendi”, “ok”. Acredita que não há problemas, pois a interação não se configurou como 

atendimento, não gerou prejuízo ao processo psicoterapêutico.  

 

Aí eu acho que cabe, não o WhatsApp, cabe por ligação. Acho que pelo WhatsApp, não 

consigo imaginar um atendimento pelo WhatsApp até mesmo de urgência. Cabe até mesmo, 

por exemplo, ah, aconteceu com [referindo-se ao paciente] de ele assistir uma série 

específica e ele ficou muito mexido, muito mobilizado porque trazia umas questões de 

suicídio e tal, e aí ele me mandou uma mensagem bem tarde da noite, e me mandou assim 

“Acabei de assistir tal série, fiquei muito mobilizado, queria só deixar registrado pra gente 

conversar na sessão, se você puder”, porque ele tem muito isso de esquecer do que iria falar, 

então “Se você puder me atentar a isso, puder me orientar”, eu disse “ok”, que a gente fala 

sobre isso na sessão, e pronto. (P1_F608, p. 91) 

 

No terceiro caso, com relação a outra paciente, a psicoterapeuta passou por dois momentos 

no diálogo com a pesquisadora, um de contar como uma queixa de que às vezes o dispositivo digital 

dá a impressão que ela está muito disponível e tem obrigação de responder, mesmo quando não há 

risco de morte ou urgências. Inclusive como visto na fala acima, sinalizando que não imagina 

realizar um atendimento via WhatsApp.  

 

(...) dá uma ideia de disponibilidade muito grande. Já teve caso de uma paciente, por 

exemplo, mandar mensagem no domingo, à noite, dizendo que estava com vontade de 

morrer, etc. Mas aí, quando eu fui né, perguntar o que estava acontecendo, era só uma ideia, 

ela estava pensando. Assim, não, eu sei que não era hora de mandar mensagem, mas é que 

eu fiquei pensando muito aqui. Aquela ideia de “Ah você está no WhatsApp, eu posso 

mandar mensagem” [“eu” representando o pensamento do paciente]. (...) (P1_F510, p.81) 

 

E outro momento em relação a mesma paciente, após ser provocada com a fala da 

pesquisadora a partir dos detalhes do caso mencionado, de que talvez tenha realizado um 

atendimento de urgência com tempo e espaço diferentes do habitual (sessão no consultório) e que 
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talvez, tal atendimento, tenha sido crucial para que a paciente não fizesse algo muito ruim contra 

si mesmo no momento em que se sentiu necessitada de falar e de ouvir algo.  

É... Eu acho que no caso dela pode ter sido, não sei... É que eu não sei, não diria um 

atendimento porque foi uma coisa bem rápida... e bem assim, específica. Mas acho que foi 

um atendimento, um pronto-atendimento, né... Enfim... Sei lá, talvez se eu não tivesse 

disponível naquele momento ela também tivesse passado [referindo-se a não levar adiante 

o desejo de se matar relatado pela paciente na mensagem], mas... Talvez não. Então de certa 

forma, sim... (P2_F780, p.121) 

 

A interferência da pesquisadora no sentido de provocá-la a pensar sobre a questão de ter ou 

não realizado um atendimento psicoterapêutico, emergiu a partir da fala da participante sobre sua 

vivência ao ser acionada pela paciente.  

Eu me lembro que quando eu vi a mensagem... Eu tenho muito assim com cuidado de não 

falar por falar, por exemplo dizer “Ah, não pense nisso não agora”, mas eu não faria isso 

em lugar nenhum ((risos)), então vem muito de mim, assim. (...) A diferença, eu acho que 

é por tá escrevendo, (...) e aí assim, vendo o que eu estava escrevendo eu elaborei melhor a 

resposta, tentei responder assim de uma forma... não abri muito... e aí se realmente 

precisasse abrir aí eu iria passar pro telefone [referindo-se a ação de ligar para a paciente], 

então acho que veio muitos pensamentos na mesma hora, mas muito relacionado a isso 

assim, a como é que eu vou responder. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter esse cuidado 

e aí, dependendo da minha resposta o que ela iria responder. Aí eu iria pensar no depois, 

sabe? Então, eu realmente... um momento que eu paro assim. Eu me lembro até onde era 

que eu estava, eu tava na cozinha, fazendo minha janta ((risos de ambas)), e eu lembro que 

parei em frente ao micro-ondas, olhei a hora, olhei o telefone e aí parei ... Assim, me sentei, 

aí fui entrar em contato com isso [referindo-se à situação da paciente e o que estava 

sentindo], ver o que eu poderia falar e tal. Não tive a urgência também de responder 

exatamente na hora que.... mas eu vi que ela tava online então ela tava vendo que eu 

visualizei e aí foi que eu fui começando a responder. (...) E pensando que esse texto poderia 

tomar outras proporções né? Porque enfim, tinha alguma coisa ali [escrita na mensagem] 

que ela poderia usar pra qualquer outra. (P1_F792 e 794, p.124) 
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Percebe-se na vivência da psicoterapeuta, o movimento de pensar as possibilidades de ação 

atravessada pelos seus afetos, relacionando-os ao caso em questão, pensando nos limites de sua 

prática: no que poderia fazer e de que forma fazer, adequando-se à escrita de uma mensagem, ao 

invés da fala, à distância ao invés da presença concreta no consultório, para realizar sua atividade 

de trabalho. Ao final, a psicoterapeuta percebe que a forma como agiu parece ter colaborado com 

a paciente e com o processo psicoterapêutico, fazendo-a se sentir satisfeita do ponto de vista ético 

do “ajudar”.  

Mas, caso a psicoterapeuta realmente considere que realizou um atendimento de urgência 

ou pronto-atendimento, este deveria ser cobrado? Sua atitude deveria ser acolhida pela norma da 

categoria profissional já que cumpriu com seu dever ético de apoio psicológico e acolhimento? 

Mas, e se a própria norma não vir “com bons olhos” tal atendimento? O tema já vem sendo 

discutido pelo CFP ( ver ) e, ao que parece, merece ser dialogado para além das prescrições 

formais, de forma a alimentá-la de informações oriundas do real da atividade do profissional 

psicoterapeuta nas suas situações concretas de trabalho.  

Interessante notar que, a partir das análises realizadas, para as psicoterapeutas trabalharem 

pautadas no caso-a-caso com certa liberdade de ação, a transgressão, considerada aqui a atitude 

do psicoterapeuta em não cumprir, se desviar ou confrontar com o que é prescrito - preconizado 

por documentos da categoria profissional, pela sua abordagem teórico-metodológica, ou mesmo 

uma norma que ele mesmo criou – parece ser constante, seja para estabelecer preços, cobrar faltas, 

manter relações psicoterapêuticas apenas presenciais e assim por diante. Por vezes, transgredir é 

condição para realizar bem o diálogo entre o que se espera do psicoterapeuta e o que é adequado 

para cada caso, conforme vimos na situação discutida.  
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(...) por mais que dê para estabelecer limites eu acho que isso acontece na maior parte do 

tempo, a gente sempre corre risco de precisar ultrapassar isso. (...) E assim, que eu gosto 

muito de pensar porque sempre tem algum aspecto que escapa por mais que a gente tente 

amarrar, coloque contrato, tal, não sei o quê, às vezes não dá pra ser com todo mundo da 

forma como a gente imagina que tem que ser. Dá pra criar um padrão assim, mas sempre 

tem uma pessoa que escapa. (...) A gente tem limite pra quebrar! (P1_F710, 881 e 883, p. 

106). 

 

A não ser nos momentos de, em que... começo de crises muito grandes, momentos em que 

o analisando está em situações de riscos onde você tem que ser mais incisivo, é assim que 

eu entendo. Alguns analistas vão dizer que é um absurdo, certo?! Eu não entendo assim, e 

eu sou incisiva mesmo: “Não, a gente vai analisar melhor isso aqui, não vai tomar decisão 

nenhuma, não está em momento de fazer isso.” Porque na minha primeira análise meu 

analista fez isso comigo, e foi fabuloso porque eu ia fazer a maior besteira da minha vida, 

entendeu, e eu lembro que ele falou “Não vai fazer isso”. E eu olhei assim pra ele e ele disse 

“Não vai. Você vai vir aqui amanhã e a gente vai conversar mais sobre isso”. E foi a coisa 

mais... mais mágica que ele pôde fazer comigo. (P3_F243, p.27) 

 

E aí... inclusive eu era uma pessoa assim, eu era não, eu sou uma pessoa que para alguns 

pacientes eu abro exceções, porque? Essa paciente tinha enxaquecas, então, no dia que ela 

estava com enxaqueca, que é uma coisa imprevisível, eu abria mão de cobrar a sessão. Não 

cobrava... por motivo de doença, uma doença imprevisível, realmente... e eu já trabalhei 

com alguns pacientes que tinham enxaqueca, nessa época eu estava com três! (P2_F382, 

p.53) 

 

Do mesmo modo, a presença ou utilização de redes sociais promove desafios também 

quanto aos limites na relação psicoterapêutica, no sentido de acessarem ou não a vida pessoal de 

ambos, pois parece existir um entendimento genérico de que não é interessante, mesmo sob 

justificativas diferentes, que o paciente tenha acesso à vida pessoal do psicoterapeuta. 

(...) aí Natal... é uma aldeia (...) eu sempre fui muito discreta, eu tenho analisando de 10 

anos, que não sabia nem que eu era casada, entendeu, brincava assim, “imagino que você 

não seja solteira”, mas não sabiam nada de filhos meus né? (...) Porque quebra um pouco 

aquilo com o que a gente trabalha, com a fantasia. Muitos desmarques por parte do 

profissional, você tem que entrar com um dado de realidade (...) eu nunca deixei de sair  

com a turma, os casais e tudo mais e vez por outra eu estava lá e via meu analista e aí ficava 
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aquele buchicho, aquela coisa e não sei o quê, ou então eu tava lá e já via analisandos meus, 

depois eu entendi que aquilo ia ser resolvido no setting... primeiro era a fantasia, “O que é 

que você imagina?”, “Eu imaginava que jamais ia lhe ver...”, depois isso vai passando.” (...) 

Pra essa preservação, então, quando as coisas [referindo-se a informações sobre ela] saíam 

era mais o plano intelectual, mais do que de fofoquinhas e não sei o quê (...) (P3_F493, 531 

e 535, p.61, 68 e 69. 

 

(...) depois eu conversei com ela [referindo-se a uma secretária que forneceu dados pessoais 

da psicoterapeuta para um paciente], disse olhe, você primeiro não era pra ter dado o 

telefone, certo? (...) Às vezes é falta mesmo de traquejo, e aí ela já havia tido todas as 

orientações da síndica da clínica, mas não ficou, mas enfim. Essa situação de divulgação de 

dados pessoais, e também a questão de… enfim, de ser mais prático. (P2_F301, p.42) 

 

Olha, já aconteceu de uma paciente me adicionar no Facebook e aí eu deixei uns dias lá 

pendente a solicitação, mas depois eu excluí, mas eu não falei com ela, mas também [isso] 

não apareceu na sessão, aí pronto. Acho que ela percebeu que não era. Mas se um paciente 

lhe perguntar que solicitou amizade e você não aceitou, por quê? Aí você pode explicar que 

o Facebook é uma rede social particular sua não é uma rede voltada para o profissional, são 

coisas pessoais que você vai compartilhar com pessoas que você convive, e que não é um 

espaço assim, que você vai ficar disponibilizando conteúdo, ou coisas que, enfim, pra ele 

específico, que o lugar de comunicação de vocês é aqui, no consultório, assim, né, no 

consultório, da relação terapeuta-paciente (...). (P1_F620, p. 93) 

 

O mesmo parece válido para a psicoterapeuta em relação ao seu paciente, segundo uma das 

participantes. 

 

(...) Mas essa nova do WhatsApp de postar foto e aparecer na historinha, quando eu vi, me 

preocupou porque apareceu deles também, porque eu tenho o WhatsApp deles, então eu 

cancelei tudinho, assim, eles são bloqueados dessa historinha (...) Eu não olho [referindo-

se as redes sociais dos pacientes]. Já é uma opção de você ocultar todas as histórias de um 

cliente, pra não ver, o que ele fez no final de semana, essas coisas, porque não interessa (...) 

Acho que de não entrar demais, assim, de estar olhando as fotos dos meus pacientes no fim 

de semana, das histórias deles, assim, eu acho que não... ele vai ver que eu visualizei, por 

exemplo, se ele quiser trazer, olha no fim de semana eu fui, tá aqui as fotos, tudo bem; se 

não, não acho que é o meu lugar, entendeu? (...), mas você pode se afetar de coisas que não 

são úteis, ou... que não vão ajudar no processo[psicoterapêutico]. Por exemplo, se você, sei 

lá, vamos dizer que você é de esquerda e ele é de direita, ele não trouxe isso nunca na sessão, 

e um dia você entra no Facebook dele e tá lá, “Bolsonaro 2018”, entendeu? E aí você, não 

sei, dependendo da pessoa, isso pode ser um incômodo. E aí assim, “Ah tá aqui na sessão 
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falando de tal e tal coisa e tá lá na rede social mostrando [outra]” (P1_F626, 628, 630 e 634, 

p.94 e 95) 

 

Percebe-se que o trabalho de psicoterapia se dá a partir de uma relação psicoterapêutica 

repleta de afetos e envolvimento das duas partes, mas numa via de mão dupla, em que, ao mesmo 

tempo que é preciso envolver-se para realizar bem o trabalho, é preciso não envolver-se a ponto de 

que se misturem a vida pessoal e profissional do psicoterapeuta de forma prejudicial ao processo 

psicoterapêutico. A questão é: como realizar isso? Como se dá essa medida?  

Eis um conflito trazido na memória genérica do ofício: em diversos momentos das falas das 

participantes, a impressão que se teve é que o psicoterapeuta precisa ser, ao mesmo tempo, humano 

e não-humano (todas as participantes em algum momento de suas falas, se consideraram 

instrumento de trabalho). É preciso ser humano para sensibilizar-se, envolver-se emocionalmente 

com a história do paciente, se afetar para ajudá-lo na sua mudança [resultado e expectativa], mas é 

preciso não ser humano para, por exemplo, suportar qualquer coisa que o paciente possa revelar 

sobre si (apesar de que o psicoterapeuta pode encaminhar pacientes com demandas que ele não 

suporte, mas o desejável é que ele suporte) sem julgá-lo, não discutir com o paciente ainda que 

tenha opiniões divergentes da dele, e assim por diante. De certa forma, é como se os pacientes 

sentissem que o psicoterapeuta tem uma capacidade “sobre-humana” para estar ali no atendimento 

oferecendo tal serviço.  

Acho, acho que devem ter sentindo [referindo-se à reação dos pais de uma paciente em uma 

situação que se sentiu mal/doente durante o atendimento], “Ah, ela é humana também, né!”  

Porque eu escuto muito isso “A impressão que eu tenho é que você não é humana, que nada 

atrapalha sua vida.” (P3_F495, p.62) 

(...) e ela [referindo-se a uma paciente] começou a dizer que se parecia comigo e aquilo 

começou a me irritar profundamente porque eu não me achava parecida com ela (...) 
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Começou a dar tudo errado, e eu levava para a supervisão e dizia “Meu Deus...”, (...) e 

depois aquilo começou a parecer hilário, porque eu dizia [para si mesma], (...) essa mulher 

não se olha no espelho? Como assim?  Eu comecei a ter muita raiva dela. (P3_F410, p.50) 

 

(...) e chega um paciente sofrendo, né, e na TCC a gente usa a autorrevelação, não como 

um modo de fofocar, claro, mas como um modo de contribuir para a história do paciente de 

algum modo. E aí eu falo sempre que a gente trabalhar com o que a gente não gosta é um 

sofrimento muito grande porque no trabalho a gente expressa quem a gente é, a gente se 

coloca ali, a gente não sai e deixa de ser, eu não entro ou saio e deixo de ser aquela pessoa 

que está trabalhando, mas faz parte de algo que nos constitui também. (P2_F50, p.6) 

 

 (...) eu tenho minhas crenças, claro que isso não me afeta no meu trabalho, afeta de algum 

modo, porque afinal de contas a gente não é separado mas a gente tem essa isenção de não 

se deixar influenciar, criar preconceito (...) Assim, eu me vejo como uma ferramenta, né, a 

gente trabalha com a cabeça, e eu me vejo muito como ferramenta. Claro que tem os dias 

que a gente chega, que eu falo “Pôxa, hoje o trabalho não andou tanto”, que a gente fica 

também, que a gente cria uma expectativa, mas a gente tem que tá sempre modulando isso 

que é pra gente não colocar nossa ansiedade no processo, né?! (P2_F94 e 333 e , p.13 e 46) 

 

Caminhar na linha tênue de ser humano e parecer ou sustentar um ser não-humano ou sobre-

humano é tarefa delicada (Silva, 2009) e pode incorrer em armadilha sobre o limite da atuação que 

preserve a saúde e qualidade do trabalho. 

Considerando todas essas particularidades repletas de tensão, conflitos e confrontos, quanto 

às diversas questões discutidas envolvendo o viés administrativo e terapêutico da atividade de 

trabalho, bem como a cultura profissional do caso-a-caso para o agir no trabalho das 

psicoterapeutas, é possível que se tenha gerado a impressão de que o trabalho dos psicoterapeutas 

é por demais árduo ou talvez impossível. De fato, é uma atividade complexa, repleta de detalhes 

importantes e conflituosos, mas que, curiosamente, proporciona às participantes sentimentos de 

felicidade e realização em seus trabalhos, conforme já apontado.  
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As participantes conseguem imprimir um estilo próprio em suas atividades, percebem 

resultados positivos de suas ações profissionais e se reconhecem no que fazem, demonstrando um 

lado saudável do trabalho.  

No entanto, há uma parte da atividade que apresentou reivindicações, explícitas ou não, 

relacionadas a se sentirem solitárias, sem norteadores claros e discutidos abertamente em relação 

aos dilemas e problemáticas que percebem. 

Agradeço também essa troca, certo, e agradeço também os resultados que você vai trazer 

com certeza não só pra mim, mas para a categoria de um modo geral, se o Conselho já está 

buscando essa aproximação, para ter essas informações para tentar fazer alguma coisa, pra 

mim já é um alívio porque com certeza não é só eu que reclamo, não sou só eu que me 

movimento para tentar mudar, para tentar... que o nosso contexto seja diferente, da 

profissão, e eu acho que as informações que você vai trazer são muito importantes. 

(P2_F718, p.104) 

 

É, uma questão minha, eu não sei se tem psicólogo que tem paciente na rede social, não sei 

como é que funciona, mas na minha visão eu acho que não é bacana. É bom restringir. (...) 

Assim, eu sei que a profissão da gente tem diversos furos, né? Alguns bons outros ruins, 

mas assim, cada um age muito da forma como acredita que deve agir. Então, não me 

incomoda não saber se eles têm ou se não tem [os pacientes no Facebook]. É... eu acho que 

eu tenho um pouco de curiosidade de saber de quem tem se isso mexe [se é positivo ou 

não]. Mas não no sentido de “Ah, é errado, você não tem que ter não, ou tem que ter”, sabe? 

(...) normalmente eles [pares] dizem quase a mesma coisa: que não falam dessa questão do 

limite, mas que usam muito [WhatsApp] pra desmarcar a sessão, receber comprovante do 

banco, as transferências, mas não aprofundam muito. E aí eu fico... eu sei que a pessoa não 

quer falar muito, então ok, mas eu fico curiosa assim “Mas será que nunca aconteceu uma 

emergência assim, de uma pessoa falar pelo WhatsApp? Foi só comigo?”. Acho que não, 

sabe? (P1_F640, 798 e 804, p.95, 125 e 126). 

 

Esse “não falar” entre si sobre problemáticas “da cozinha” do trabalho no dia a dia, pode 

ter estreita relação com a necessidade dos psicoterapeutas de manter uma boa reputação para os 

pares, pois, em muitos casos, são eles que encaminharão pacientes, e, como vimos, os pares se 
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observam quanto ao desenvolvimento pessoal, à realização de formações e assim por diante. 

Todavia, parecem estar sofrendo com a necessidade de dialogar sobre diversas questões, justamente 

para manter a qualidade de suas práticas profissionais. Assim, acabam procurando uns aos outros 

de forma difusa em oportunidades eventuais, ou discretamente entre colegas mais próximos.  

Posso [referindo-se à questão de como faz para falar sobre sua prática e se pode fazer 

diversas perguntas], só se você tiver intimidade e você chegar perguntando. Então, por 

exemplo, na última palestra que eu fui mês passado, que eu tava, enfim, sentada com os 

amigos e tal, aí eu fui perguntando algumas coisas, sabe, como é que você tá assim, como 

é que você tá fazendo, como é que você tá cobrando, pra gente ter uma ideia de mercado e 

aí assim, para a gente conseguir saber como é que as pessoas estão se desenrolando. 

P2_F571, p. 76) 

 

Eu fiquei mais curiosa pelo WhatsApp. Aí eu pergunto aos colegas: como é que vocês lidam 

com o WhatsApp? Você usam? Num sei o quê... mas, Facebook eu nunca nem comentei. 

(...) É. As meninas daqui, as minhas sócias, a gente tem mais abertura, então a gente fala, 

não tem problema. Quando uma sei lá: “Mulher, eu respondi uma mensagem de onze horas 

da noite!”, já teve casos de uma chegar pra outra e falar e a gente “Não, mas foi um caso 

específico, né?!” (...) Aí depois eu fiquei pensando “Meu Deus, será que tá certo, que tá 

errado?. Porque a pessoa vai achar que pode sempre mandar mensagem na hora que quiser”. 

Então a gente conversa sobre isso mas a gente... a gente conversa que é difícil ver nos outros 

profissionais acontecendo. (...) Ah, aí a gente rasga mesmo! ((risos)) Conversa todas as 

dificuldades que tem. Eu acho que é um momento bem terapêutico. É tanto que quando a 

gente faz reunião pra resolver as coisas da sala, a gente sempre, sempre fala dessas questões 

da clínica. Que tem uma frase que é em comum, entre nós que é: “ô clínica véa doida!”, 

tudo no mundo acontece! ((risos)). Mas a gente só tem esse espaço pra comentar porque 

quando vai falar com outras pessoas já é diferente. Parece que você tem que ou ter muita 

intimidade pra o outro falar sobre a prática dele ou não vai falar, sabe? (P1_F800, 810 e 

812, p.126 e 127) 

 

Embora as participantes falem com tranquilidade sobre seu estilo próprio de trabalho e a 

cultura de trabalhar no caso-a-caso durante todas as entrevistas, percebe-se a necessidade de 

encontrarem espaço para se perceberem num coletivo de trabalho que as instrumentalize, e que se 

referencie a partir de um interlocutor genérico, aceito profissionalmente.  



203 
 

 
 

Dessa forma, as problemáticas que envolveram as zonas de desenvolvimento aludidas nesta 

pesquisa, parecem clamar por uma arena de discussão e de elaboração que permita o espaço para 

singularidades e generalidades da prática profissional capazes de manter o ofício vivo (Clot, 2008; 

Clot, 2013a). Talvez, apenas na configuração de um “rascunho profissional acessível” o 

psicoterapeuta possa preservar sua liberdade do caso-a-caso, realizando as transgressões 

necessárias no seu trabalho - singularizadas no seu estilo próprio diante do real da atividade – mas, 

no limite das bordas maleáveis e plásticas de um gênero profissional que o ampara, pois ambos se 

reconhecem. 

 

4.3 Gênero profissional de psicoterapeutas e contribuições para a psicologia 

 

Como já discutido, a prática de psicoterapia guarda algumas relações com o campo da 

psicologia, tanto no seu processo de profissionalização, quanto por adotar a psicoterapia como 

prática profissional na área clínica. Também observou-se que tanto o campo das psicoterapias 

quanto o da psicologia tem características históricas de dispersão e fragmentação na forma como 

se organizam, gerando dificuldades para o diálogo profissional mais amplo.   

A proposta desta pesquisa posicionou a psicoterapia enquanto atividade de trabalho, 

abordando tal ofício desde a sua trajetória profissional, representações sobre o trabalho e suas 

rotinas, bem como problemáticas, tensões e estratégias de desenvolvimento realizadas pelas 

participantes da pesquisa. A análise apontou que, na arquitetura de ofício profissional (“métier”) 

o ofício de psicólogo psicoterapeuta apresenta dificuldades quanto à circulação de problemáticas 
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vivenciadas entre os pares no nível interpessoal, poucos esclarecimentos no nível impessoal e 

necessidade de observar a consistência (talvez mesmo a existência) de um gênero profissional, pelo 

qual seja possível dialogar sobre a atividade de trabalho na categoria de psicólogos, apesar de (e 

incluindo) sua diversidade.  

Neste tópico, serão realizadas reflexões relacionadas às falas e análises já apresentadas, 

acrescentando-se algumas, no esforço de perceber se há um gênero profissional de psicólogos 

psicoterapeutas, e, se sim, o que o configura e de que forma isso pode contribuir com o campo da 

psicologia. 

 

4.3.1 Psicoterapia a partir do gênero profissional 

Identificar e compreender o gênero profissional de um determinado ofício profissional pode 

colaborar para circunscrever um campo de diálogo comum que suporte as diferenças e os conflitos 

(sempre presentes, pois constitutivos do gênero). O gênero serve de sustentação profissional 

simbólica para construir, rever ou modificar desde as prescrições explícitas como normas e tarefas, 

até as mudanças e desenvolvimento singulares, realizadas por cada profissional em seus 

consultórios, portanto, constituindo-se também como uma zona de desenvolvimento. Percebeu-se 

que as psicólogas psicoterapeutas sentem a necessidade de um campo de diálogo circunscrito no 

gênero profissional, no qual seja possível compartilhar experiências. 

Os resultados da pesquisa sinalizaram que as psicólogas psicoterapeutas passam por 

situações, realizam ações e vivem problemáticas em comum nas suas trajetórias profissionais, 

perspectivas sobre a o ofício e nas suas práticas do dia a dia, ainda que trabalhem em abordagens 

teórico-metodológicas distintas. Além disso, a diferença de tempo de experiência entre duas das 
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participantes foi de 30 anos (considere-se que a regulamentação da profissão de psicólogos no 

Brasil tem 55 anos) e mesmo assim, compartilharam de diversos aspectos do trabalho. Isto posto, 

alguns pontos serão apresentados como passíveis de constituírem um gênero profissional de 

psicólogos psicoterapeutas, pois foram persistentes, suportando as diferenças de cada abordagem, 

profissional e contexto histórico de épocas diferentes. 

Vale salientar que todas as participantes foram psicólogas psicoterapeutas atuantes como 

autônomas, fato que não nos autoriza incluir no gênero profissional a ser apresentado, psicólogas 

psicoterapeutas que não trabalhem nessa condição.  

Outrossim, conforme já apresentado, a questão da abordagem teórico-metodológica tem 

papel tão relevante na prática psicoterapêutica, com história e linguagem profissional específica, 

normas próprias e intensa penetração no modo de ser do psicoterapeuta, configurando em grande 

medida a forma como realiza sua atividade de trabalho, não nos autorizando a considerá-la apenas 

como item de estilo, variações ou coletivos na questão do gênero profissional.  

Da mesma forma, se cada abordagem teórico-metodológica for considerada como um 

gênero profissional, a fragmentação e dispersão, ponto aludido como problemático no campo das 

psicoterapias seria reforçado, a tentativa de diálogo recairia sobre as incompatibilidades nos modos 

de trabalhar, estabelecendo-se como inviável promover uma abertura dialógica para compartilhar 

dificuldades e desenvolver a atividade. Na direção de considerar cada abordagem como um gênero 

profissional, seria ainda necessário que não assumíssemos os resultados que sinalizaram existirem 

pontos em comum entre abordagens diferentes, quando posicionadas como atividade de trabalho.  

A solução encontrada foi considerar, a partir do conteúdo analisado, que a afiliação a 

determinada abordagem teórico-metodológica se configuraria na atividade de trabalho como um 



206 
 

 
 

subgênero dentro do gênero maior que seria de psicólogos psicoterapeutas autônomos, pois não foi 

encontrado nas falas dos diálogos com as participantes divergência nas abordagens teóricas que 

não possam ser acolhidas sob o gênero psicoterapeutas se assim o considerarmos.  

 A perspectiva dialógica torna possível pensar o ser como ao mesmo tempo único e igual 

aos outros. O pensamento dialético é capaz de compreender que a realidade histórica comporta 

sempre as contradições, conflitos, singularidades e generalidades em processo de mudança. É 

possível, então, do ponto de vista da arquitetura do ofício (métier) (Clot, 2008), e a partir do diálogo 

com as participantes, assumir a possibilidade de existência de um gênero e subgênero profissional 

do ofício de psicólogos psicoterapeutas autônomos, ainda que estes guardem divergências.  

Perceber um gênero profissional relacionado a um ofício e suas atividades, permite 

identificar aspectos da memória genérica do trabalho, aquilo que os trabalhadores de certo ofício 

nas suas realidades concretas conhecem, veem, esperam, reconhecem, apreciam ou temem, 

segundo Clot (2008) com relativa estabilidade. É conhecer as “fronteiras móveis do aceitável e não 

aceitável, traço de união e possibilidade de diferenciação” (Clot, 2006, p.49) no desenvolvimento 

da atividade. Dessa forma, o gênero profissional traz consigo também as problemáticas comuns 

que se apresentam como impedimentos, mas também como motores para gerar desenvolvimento, 

ampliação do poder de agir e trabalho bem-feito.  

 

4.3.2 Aspectos que configuram o gênero de psicólogos psicoterapeutas autônomos  

Conforme já aludido, os aspectos que configuram o gênero profissional são pontos em 

comum entre as participantes que as reúnem culturalmente em relação às suas atividades de 

trabalho, tais como normas implícitas, instrumentos utilizados, problemáticas éticas, modos de 
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aprendizado e assim por diante, dando-lhes a impressão de que sabem de algo, sem saber de onde 

veio aquele saber-fazer. 

É... isso é uma coisa que eu me sinto muito provocada a pensar, assim, como... é... quem é 

que diz que tem que ser assim, sabe? Onde foi que eu aprendi a responder dessa forma? 

Esse limite que eu fico percebendo é... alguém chegou pra mim e disse “[nome da 

participante], “Olha o limite do WhatsApp é...”? Não! Sabe? Mas ao mesmo tempo me 

surge. E... ta aí na minha prática, tá dizendo de alguma coisa que eu tenho que fazer, (...) E 

parece que só tá acontecendo comigo mas já aconteceu com outras pessoas, então não é 

novidade. (P1_F836 e 840, p. 131) 

 

As falas que aludem a um gênero profissional dizem sobre a atividade de trabalho, sem 

necessariamente dizerem respeito a uma prescrição formal e comumente não encontram um autor 

claro da fala, sendo mais comum que se diga “a gente sabe”, “todo mundo faz”, sinalizando que 

advém de algo construído ao longo do tempo a partir dos próprios trabalhadores, os quais foram 

realizando suas atividades e constituindo uma cultura do ofício psicoterapia, algo que tem uma 

existência simbólica, mas com desdobramentos concretos para a atividade e está sempre em 

movimento. 

(...) E aí… é... na verdade eu sabia que ia levar um tempo, mas, enfim... é paciência. A gente 

sabe que esse início, até dois anos de formado a gente... a gente sabe que ainda é pra fazer 

a clientela. Então assim, foi um tempo que eu... a gente fica com mais tempo livre, né, 

fazendo outras coisas, mas que eu já comecei atender mais ou menos aqui... vou botar aqui 

clínica particular. (P2_F12, p.2) 

 

Além disso, o gênero profissional sustenta as decisões dos psicoterapeutas, ainda que 

comportem diversificações que sempre se dão no momento em que o trabalhador, a partir de algo 

do gênero, constrói sua ação que é própria, que é também sua e do gênero ao mesmo tempo, como 

na situação em que uma das participantes encontrou dificuldades para que a paciente reconhecesse 

que precisava pagar pelas sessões que falta, ainda que tivesse assinado um contrato.  
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Pois é, aí ela ficou com raiva, mandou mensagens, dizendo que era um absurdo! Eu fiz “Fique 

à vontade, pode procurar qualquer outro colega, que todos trabalham desse modo… assim é..., 

cobrando a sessão que foi desmarcada no mesmo dia, porque é natural da gente, é... tá no nosso 

contrato, né, e é uma das poucas coisas que é ensinada na faculdade, que a gente faz...((riso 

breve)), pelo menos no estágio em clínica que dizem pra gente fazer, né.  E… é... e aí pronto. 

Ficou por isso mesmo! Eu até encontrei com ela no início desse ano num velório, estava até 

meio assim, ela... (P2_F384, p.53) 

 

Como vimos nas discussões anteriores, a participante pensa e questiona sobre a validade do 

contrato escrito que firma com seus pacientes, mas não questionou em momento algum a norma 

implícita, um previsível genérico que diz sobre cobrar honorários dos pacientes que faltam às 

sessões, sendo este um de seus maiores respaldos na situação apresentada, para agir e manter sua 

decisão. Percebe-se ainda que esta regra do gênero já foi incorporada nas formações acadêmicas.  

Este é um exemplo interessante também para percebermos que nem todas as prescrições 

formais são acolhidas pelo gênero profissional e nem toda regra de gênero está em consonância 

com as regras formais.  

Ressalte-se ainda que nenhuma participante sequer citou o CDC, ainda que, em diversas 

entrevistas tenham trazido temáticas administrativas sobre o ofício. Uma reflexão é que, por vezes, 

as normas e tarefas prescritas estão distantes das situações reais de trabalho, e, portanto, podem 

estar em desarmonia com as necessidades e possibilidades reais da atividade, sendo o próprio 

gênero profissional, a depender de seu movimento nos coletivos de trabalho, capaz de modificar 

prescrições para que se adequem à atividade.  

Dito isso, seguem tabelas com diversos pontos em comum, relatados por duas ou todas as 

participantes, quanto à psicoterapia como atividade de trabalho. É importante ressaltar que as 

tabelas que se seguem, apesar de mostrarem uma lista de aspectos em comum passíveis de serem 

considerados de um determinado gênero profissional, precisam ser relacionados e situados ao seu 
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contexto histórico e temporal, pois uma das características do gênero profissional é estar aberto e 

não ser estático, dito de outra forma, é relativamente estável, pois sempre em movimento, em seus 

conflitos e contradições, os quais são motores para que se amplie e se modifique. 

 

Tabela 11 

Aspectos comuns no trabalho das psicólogas psicoterapeutas quanto à trajetória profissional 

Aspecto do 

trabalho 

Pontos em comum 

Trajetória 

Profissional 

o Influência dos Professores e disciplinas específicas na escolha de abordagem 

teórico-metodológica de trabalho; 

o Escolha ou mudanças de abordagens relacionadas a identificação com o 

próprio modo de ser; 

o Juntar-se com colega para alugar sala ou montar clínica; 

o Contar com apoio financeiro externo (parentes) para “montar” a clínica ou 

sala de atendimento; 

o Clínica-escola como primeiros ensinamentos levados para a prática 

profissional dos consultórios, e para inserção no mercado encaminhando os 

primeiros pacientes e permanecendo encaminhando por mais de dois anos; 

o Busca por renda fixa no início da inserção profissional – emprego paralelo a 

atuação no consultório, por vezes, para poder pagar as contas do consultório; 

o Busca por formações contínuas e de forma intensa em cursos, eventos 

científico-profissionais, supervisões, grupos de estudo, psicoterapia ou 

análise pessoal, leitura, diálogo com os pares 

o Cursos de especialização e eventos profissionais também como estratégias 

para permanência no mercado de trabalho pela interação com os pares, 

fazendo o nome profissional circular; 

o Cuidado constante com o aprimoramento pessoal e com a reputação para 

qualificar o trabalho e permanecer no mercado, recebendo encaminhamentos 

– os pares se observam e elegem quais são confiáveis para encaminhar 

pacientes; os pacientes também observam para fazer propaganda boca a boca;  

o Estabelecer-se como autônomo como um desafio, principalmente no período 

de inserção. 
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Percebe-se na trajetória profissional talvez os primeiros contatos com a apropriação de um 

gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas. Como já demonstrado neste texto, muitos desses 

resultados foram corroborados nos estudos da literatura científica. 

 

Tabela 12  

Aspectos comuns no trabalho das psicólogas psicoterapeutas quanto as representações sobre 

psicoterapia 

Aspecto do 

trabalho 

Pontos em comum 

 

 

Representações 

sobre a 

psicoterapia 

 

o A psicoterapia é conhecida, mas pouco compreendida pela sociedade; 

o É difícil falar de forma ampla para a sociedade sobre a psicoterapia, inclusive, 

elaborar uma definição geral e respostas à perguntas básicas; 

o As pessoas têm muito preconceito com o trabalho do psicoterapeuta, muitos 

pares psicólogos também; 

o As pessoas têm expectativas (resultados, duração) dissonantes com a prática 

psicoterapêutica;  

o Elas (participantes) conseguem perceber com clareza o que é psicoterapia (o 

que fazem), para que fazem; 

o Sentem-se realizadas e coerentes em suas práticas quanto ao que pensam que 

fazem e que realmente realizam; 

o O sentido do trabalho de psicoterapeuta ligado a auxiliar, ajudar as pessoas e 

ao mundo se melhorar; 

 

 

Os resultados encontrados (agora agrupados em torno de um gênero profissional) corroboram 

com a sistematização feita em relatório (CFP, 2009) resultante dos encontros e diálogos entre mais 

de 6.000 psicólogos ao longo de mais de três anos sobre a psicoterapia, deliberando acerca da 

divulgação da psicoterapia: 

1.Ampliar, pelo Sistema Conselhos de Psicologia, a divulgação para a sociedade sobre a 

prática psicoterápica no campo da Psicologia, por meio de organização de fórum de discussão 

permanente, ocupando espaços na mídia; incentivando a categoria a participar dos espaços de 

controle social em âmbitos nacional, estadual e municipal, garantindo a discussão constante 
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do lugar do psicólogo no campo das psicoterapias; 2. Cuidar da clarificação e construção 

adequada da representação social da Psicologia e da psicoterapia para a sociedade por meio de 

campanhas publicitárias e pesquisas; (...) 4. Que sejam realizadas campanhas na mídia e outros 

meios de comunicação, esclarecendo o objetivo da psicoterapia, minimizando os preconceitos 

em relação à prática, tornando mais acessível o serviço à população.  

 

Decorridos mais de uma década desde tais encontros, essas ações estão atuais e urgentes quanto 

à sua necessidade e impacto na atuação profissional dos psicólogos psicoterapeutas. Em muito, as 

expectativas e representações da sociedade em relação à psicoterapia podem se tornar ainda mais 

dissonantes e problemáticas, por exemplo, com o surgimento de atuações ditas profissionais (por 

psicólogos ou não) de cunho psicológico, sem regulamentação de conselho profissional, realizando 

abertamente nas mídias promessas de sucesso com prazos definidos, testemunhos/depoimentos 

emocionados de “clientes” e, assim, conquistando montantes significativos de renda para os que se 

aventuram oferecer tais serviços.  

(...) é aí que entra o poder transformador do processo de Coaching, onde mesmo irá ajudar o 

Coachee (cliente) profissional que deseja alcançar sempre melhores resultados para se 

manter vivo na selva de pedras que vivemos. Passando por um processo profissional de 

Coaching a pessoa conseguirá: 

 Desenvolver melhor sua autoconfiança; 

 Ter mais iniciativa profissional; 

 Usar melhor sua imaginação; 

 Ser muito mais autodisciplinado em suas tarefas diárias; 

 Ter mais foco e concentração no que precisa ser feito; 

 Se sentir mais inspirado para os desafios que precisa enfrentar; 

 Saberá esperar o tempo certo da “colheita”; 

 Será o ator principal da sua própria existência. 

Num processo de Coaching, que dura em média 10 sessões, o profissional passará por uma  

profunda mudança nos seus costumes e ainda mais desenvolverá novas habilidades que o 

ajudarão a ser muito mais determinado naquilo que deseja alcançar. 

E para que tudo isso aconteça a pessoa precisará também estar com o seu “radar” ligado para 

captar novos caminhos a seguir, evitando assim desperdiço de tempo e de esforço, afinal de 

contas, só vamos mais longe quando sabemos aonde queremos chegar e passamos a usar toda 

nossa força interior com maestria e segurança. 
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E você, está preparado para passar por um processo de Coaching para melhorar sua vida 

como um todo?  

 trecho de propaganda, acessado em 15/05/2018 

http://www.eugeniosales.com.br/index.php/coach/212-eugenio-sales-queiroz-querer-todo-

mundo-quer-fazer-sucesso-mas-nem-todos-estao-preparados-para-pagar-o-preco-de-se-

atingir-o-exito-profissional-e-ainda-mais-nos-tempos-de-hoje-que-a-competicao-e-

simplesmente-estratosferica-e-preciso-entao-de-uma-dinamica 

 

Para além da discussão sobre reserva de mercado, é preciso estar atento às práticas de serviços 

psicológicos que possam banalizar a complexidade desse tipo de trabalho e reforçar uma 

expectativa social estereotipada do ofício de psicólogo psicoterapeuta, por influência que anúncios 

como esses podem provocar. Somente se mostrando e abordando seus conflitos entre os pares, e 

“para fora” dialogando com a sociedade sobre serviços dessa natureza, enquanto trabalhadores, é 

que o ofício de psicoterapia poderá ser melhor compreendido socialmente. 

Com relação às rotinas de trabalho:  

Tabela 13 

Aspectos comuns no trabalho das psicólogas psicoterapeutas quanto as rotinas de trabalho 

Aspecto do 

trabalho 

Pontos em comum 

 

 

 

 

Rotinas de 

trabalho 

o As principais tarefas e estratégias de trabalho foram semelhantes (ver págs. 123-

130) 

o Consideram-se principal instrumento de seu trabalho relacionado à escuta, fala e 

observação– é preciso investir em si próprias;  

o Percebem um limite de atendimento por dia, turno e no total de pacientes 

relacionados às cargas de trabalho – sintomas parecidos; 

o Percebem necessidade das pausas entre os atendimentos, (muitas vezes não é 

possível) e de pausa longa entre os turnos, na hora do almoço (inegociável); 

http://www.eugeniosales.com.br/index.php/coach/212-eugenio-sales-queiroz-querer-todo-mundo-quer-fazer-sucesso-mas-nem-todos-estao-preparados-para-pagar-o-preco-de-se-atingir-o-exito-profissional-e-ainda-mais-nos-tempos-de-hoje-que-a-competicao-e-simplesmente-estratosferica-e-preciso-entao-de-uma-dinamica
http://www.eugeniosales.com.br/index.php/coach/212-eugenio-sales-queiroz-querer-todo-mundo-quer-fazer-sucesso-mas-nem-todos-estao-preparados-para-pagar-o-preco-de-se-atingir-o-exito-profissional-e-ainda-mais-nos-tempos-de-hoje-que-a-competicao-e-simplesmente-estratosferica-e-preciso-entao-de-uma-dinamica
http://www.eugeniosales.com.br/index.php/coach/212-eugenio-sales-queiroz-querer-todo-mundo-quer-fazer-sucesso-mas-nem-todos-estao-preparados-para-pagar-o-preco-de-se-atingir-o-exito-profissional-e-ainda-mais-nos-tempos-de-hoje-que-a-competicao-e-simplesmente-estratosferica-e-preciso-entao-de-uma-dinamica
http://www.eugeniosales.com.br/index.php/coach/212-eugenio-sales-queiroz-querer-todo-mundo-quer-fazer-sucesso-mas-nem-todos-estao-preparados-para-pagar-o-preco-de-se-atingir-o-exito-profissional-e-ainda-mais-nos-tempos-de-hoje-que-a-competicao-e-simplesmente-estratosferica-e-preciso-entao-de-uma-dinamica
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o Elaboram preços e reajustes relacionando a disponibilidade na agenda, tempo de 

experiência como psicoterapeuta, perfil socioeconômico e necessidade de 

atendimento do paciente; 

o Percebem uma série de atividades administrativas aprendidas ao longo do tempo 

e conforme as necessidades vão surgindo;  

o Observam e acompanham os resultados do processo psicoterapêutico, 

principalmente pela narrativa do paciente e mudanças percebidas durante a as 

sessões;  

o Não se consideram protagonistas dos resultados percebidos durante o processo 

psicoterapêutico;  

o Estabelecem contrato verbal ou escrito, cobrando faltas não avisadas com 

antecedência de 24h e realizam recesso nos finais de ano; 

o Fazem o próprio gerenciamento da agenda, ou acompanham de perto, para lidar 

com a dinâmica de desmarcações, encaixes, agendamentos de primeiras 

consultas. 

 

 

 

Configurando as rotinas de trabalho, percebe-se que as participantes compartilham muitas 

semelhanças em suas situações concretas de trabalho. É possível que temáticas como a percepção 

de resultados possam ser desenvolvidas em coletivos de trabalho para valorizar de forma realística 

a qualidade do trabalho dos psicoterapeutas, elencando parâmetros compartilhados, os quais, mais 

adiante podem ser melhor desenvolvidos, ampliados e transformados.   

 

Tabela 14 

Aspectos comuns no trabalho das psicólogas psicoterapeutas quanto às zonas de 

desenvolvimento da atividade 

Aspecto do 

trabalho 

Pontos em comum 

 

 

 

 

 

o Precisam aprender a pensar como autônomos em relação a pagamentos 

fiscais, estimativas de despesas, declarações de renda, elaboração de 

documentos e lidar com a instabilidade financeira, associado ao aprendizado 

de uma “dinâmica da clínica”; 
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Problemáticas - 

Zonas de 

desenvolvimento 

da atividade 

o Ações e situações que conflituam interesses administrativos e 

psicoterapêuticos na elaboração, estabelecimento e manutenção do contrato; 

na relação entre dinheiro e terapêutica ou sentido de ajudar, quando pacientes 

precisam de atendimento e não podem pagar e quando precisam limitar 

atendimentos relacionados às cargas de trabalho, colocando assim também, 

um limite de renda.  

o Ações e situações que conflituam a liberdade de realizar a atividade de 

trabalho no caso-a-caso e sentir necessidade de que haja entendimentos ou 

orientações gerais para limite na relação psicoterapêutica e de acesso às redes 

sociais; ter de estabelecer e transgredir limites; perceber que as 

problemáticas são veladas nos discursos dos psicoterapeutas – querer 

dialogar mais abertamente sobre problemas em comum: não sentir-se só na 

prática profissional 

 

 

As zonas de desenvolvimento apresentadas nesta pesquisa, podem sinalizar problemáticas 

profissionais que a memória genérica do ofício teima em mostrar por meio de seus trabalhadores, 

como forma de convidá-los a se ocupar em pensar seu trabalho coletivamente, desenvolvendo-o. 

Dessa forma, caso essas problemáticas também sejam enfrentadas por outros psicólogos 

psicoterapeutas nas suas atividades, será preciso pensar formas de lidar com tais conflitos.  

A partir da análise, também foi possível elencar algumas prescrições de gênero, ou seja, o 

que o gênero profissional espera de um psicólogo psicoterapeuta em determinado período histórico 

e contexto concreto, com alguma margem de modificação na apropriação por cada trabalhador:  

Tabela 15 

Prescrições do gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas autônomos, a partir das 

psicólogas psicoterapeutas participantes 

Prescrições do gênero profissional implícitas na atividade de trabalho 

Os psicoterapeutas iniciantes devem cobrar mais 

barato que psicoterapeutas experientes; 

Não é interessante que o psicoterapeuta faça 

autopropaganda e nem que busque pelos 
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clientes/pacientes, é preciso esperar que eles 

venham até o psicoterapeuta; 

 

O psicoterapeuta precisa cuidar da sua reputação 

pessoal para que seus pares encaminhem pacientes 

para ele; 

 

Deve-se evitar que o paciente saiba da vida pessoal 

do psicoterapeuta 

Para realizar um bom trabalho o psicoterapeuta 

precisa estar sempre estudando e dialogando com 

seus pares; 

 

Deve-se evitar que o paciente realize um 

julgamento sobre o psicoterapeuta que possa 

prejudicar seu processo psicoterapêutico; 

É preciso que haja regras e parâmetros para a 

prática psicoterapêutica, mas estas não podem ser 

rígidas ou fechadas; 

O compromisso ético do psicoterapeuta é auxiliar 

aqueles que precisam, principalmente em situações 

de urgência ou crise, ainda que essas pessoas não 

possam pagar; 

 

É preciso primeiro ouvir um pouco o paciente ou 

seus responsáveis, para depois tomar alguma 

decisão terapêutica ou administrativa a depender de 

cada caso; 

O psicoterapeuta deve aprender a separar seus 

sentimentos dos sentimentos dos pacientes, por 

exemplo, não colocar sua ansiedade no processo 

psicoterapêutico. 

 

O psicoterapeuta não deve deixar que questões 

financeiras com o paciente interfira no seu processo 

psicoterapêutico; 

Para poder realizar sua prática considerando a 

situação de cada caso, o psicoterapeuta terá de 

realizar transgressões a algumas normas, por vezes, 

normas que ele mesmo se impôs; 

 

O psicoterapeuta deve respeitar o ritmo de cada 

paciente; 

O psicoterapeuta não pode demonstrar tudo que 

sente para o paciente e nem “bater boca” com ele; 

 

O psicoterapeuta deve ser flexível nas situações, 

mas precisa não ceder demais às demandas dos 

pacientes; 

O paciente deve avisar que não virá à sessão 

agendada com antecedência (habitualmente de 

24h), se não deve pagar pela sessão que faltou. 

 

O psicoterapeuta não pode ser o protagonista dos 

resultados percebidos no processo psicoterapêutico 

 

O psicoterapeuta precisa providenciar que as 

sessões não sejam interrompidas durante os 

minutos de atendimento; 

 

O psicoterapeuta precisa investir em si mesmo, na 

sua saúde física e emocional, pois é, ele mesmo, o 

principal instrumento de seu trabalho; 

 

O insight, feelling e bom senso são fundamentais na 

prática psicoterapêutica, mas não dão conta 

sozinhos, é preciso também uma boa teoria, para 

que a atividade se sustente. 
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A elaboração dessa lista considerou o conteúdo empírico já apresentado e discutido nesta 

pesquisa, principalmente aqueles que sinalizavam, em suas falas, certa “voz do gênero” falando 

por meio deles, como se fosse sua própria voz. Por exemplo: 

 (...) se o terapeuta for esperar que, sei lá, ele vá ser o protagonista da história, ele não está 

fazendo psicoterapia porque tem que ser o outro, na minha visão. (P1_F475, p. 76) 

 

Por outro lado, há prescrições para a prática de psicoterapia por psicólogos autônomos que 

estão formalizadas e disponíveis para os profissionais, mas que, por alguma razão não foram 

incorporadas pelo gênero profissional, conforme já discutido. Algumas puderam ser percebidas, 

como as leis que regulam as relações de compra e venda de serviços; registros fiscais para prática 

de profissionais liberais, como cadastros nas prefeituras, por exemplo. Resta o diálogo sobre a 

pertinência de revisar o gênero em inciativas que incorporem ou não tais aspectos. 

A relação entre ciência e profissão na prática dos psicoterapeutas chamou a atenção 

como um possível aspecto do gênero profissional. A construção de conhecimentos parece alimentar 

a prática quando se apresenta como transversal à formação continuada, participação em eventos 

científicos e em grupos de estudo e/ou pesquisa. Sendo o contrário também verdadeiro, a prática 

profissional parece sinalizar pontos a serem considerados para realizar construção de 

conhecimentos por meio de livros, artigos científicos, organização de associações específicas de 

abordagens ou temas.  

Além disso, sinto ter o potencial para ajudar academicamente, estudando e talvez 

contribuindo para o crescimento do meu campo de psicoterapia. (Trecho retirado do registro 

de divulgação hipotética sobre o trabalho de psicoterapeuta, P2) 
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(...) o estudo me possibilita pensar formas de trabalho e o trabalho me possibilita estudar e 

pensar esse trabalho, enfim (risos) é um ciclo no final das contas [sinalizando também seu 

interesse e entrada no mestrado]. (P1_F176, p.26) 

 

Sim, bem, o cansaço era de tudo, por exemplo... da clínica como um todo né, da clínica 

como um todo porque a clínica pra mim se sustenta em três lugares... a teoria, que aí são os 

cursos que eu atualmente mais ministro do que participo, mas tem as coisas que eu participo 

da [citando associação], os grupos clínicos, que continuo na minha formação, lógico, por 

mais que eu participe como coordenadora eu continuo estudando, não tem como né, oficina 

de leitura aqui em Natal, então que eu tenho que me preparar, que eu tenho que estudar, as 

supervisões clínicas, tanto a que eu me submeto quanto as que eu dou. (P3_F525, p.66) 

 

Essa relação estreita entre construção do conhecimento e prática profissional começou a se 

fazer presente desde a formação básica na trajetória profissional das três participantes. Seja na 

década de 80 ou em anos 2000, a diversidade na formação acadêmica e o acesso à pesquisa como 

alunas bolsistas, ou nas disciplinas de construção dos conhecimentos, apresentaram-se como 

pontos importantes na formação das psicoterapeutas. Além disso, parece que as próprias 

necessidades da atividade fazem estreitar as relações entre teoria e prática na psicoterapia de forma 

explícita. 

No entanto, embora a clínica seja o campo que mais aproxime teria e prática, Drawin (2009) 

alerta para algumas possíveis incompatibilidades entre ciência (enquanto racionalidade moderna) 

e psicoterapia, e entre filosofia (pensamento metafísico) e psicoterapia, a colocando em um campo 

que não pertenceria nem a um nem a outro. A discussão entre ciência e psicoterapia é tema que 

merece uma discussão capaz de contemplar, não somente as abstrações sobre o trabalho, mas a 

atividade, nas situações concretas do ofício.  

Por fim, outro ponto chamou atenção na análise dos resultados como possível característica 

do gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas autônomos. Durante as falas, foram 
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transversais as preocupações e inquietações no campo ético-político da prática profissional 

com todas as participantes. Observa-se três principais pontos de inquietação com desdobramentos 

para a trajetória profissional, representações da prática profissional e rotinas de trabalho. 

O primeiro ponto, como pôde ser observado nas discussões sobre as zonas de 

desenvolvimento da atividade de trabalho, diz respeito às participantes passarem por dilemas e 

conflitos nos seus ofícios, principalmente quanto às questões de acesso das pessoas com menor 

condição financeira ao atendimento psicoterapêutico. A problemática é tão presente e incômoda, 

que as três participantes desde o início das suas trajetórias profissionais encontram formas de 

realizar o atendimento quando a pessoa não tem condições de pagar, ainda que isso gere prejuízos 

ou diminua as possibilidades de renda e aumente a quantidade de trabalho. O que isso sinaliza da 

prática psicoterapêutica? O que o gênero profissional quer dizer com essa postura no 

desenvolvimento de sua atividade? 

O segundo ponto diz respeito a uma questão complexa, muito cara a Yamamoto (2007, 

2012): a que serve a psicologia, no caso, a que serve a psicoterapia? Observou-se que as 

participantes sentem-se realizadas por atuarem em uma prática que pode ajudar as pessoas e o 

mundo a se melhorarem, mas sob quais limitações e possibilidades de contribuição? Nessa direção, 

o autor chama a atenção de que sempre haverá uma intervenção parcializada, na qual os graus de 

liberdade não são tão largos quanto se pensa, mas que é preciso permanecer no exercício de ampliar 

os limites da dimensão política de uma ação profissional.  

Essa tarefa, já sinalizada como ponto de pauta pelas participantes pareceu relevante, mas 

desafiadora, pois, considerando as críticas de décadas que essa prática ora refuta, ora reforça (Melo 

& Jacó-Vilela, no prelo), questiona-se: realizar uma prática clínica que serve para adaptar e manter 
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sob controle as pessoas ou trabalhar para libertá-las, despertá-las, inquietá-las para questões mais 

amplas da sociedade como as lutas sociais e políticas? Como realizar um trabalho clínico 

psicoterapêutico para despertar, mobilizar politicamente e estimular as pessoas à mudança social, 

se um dos pressupostos da prática sinalizado, é que é preciso seguir o ritmo das pessoas, respeitar 

suas religiões e convicções, dar conta de ajudá-las a sentirem-se melhor? A questão entre ajudar o 

mundo a melhorar por meio dos atendimentos psicoterapêuticos e realizar uma prática que respeite 

as convicções do cliente apresenta tensões que colocam em discussão questões robustas sobre 

reconhecimento do ofício em todas as suas instâncias. 

O terceiro ponto, sinaliza uma inquietação do gênero profissional em relação ao 

descompasso entre a prática que realiza e os preconceitos e estigmas da profissão.  

Tá bem. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir, eu acho que, eu sou muito 

participativa, eu me meto assim nas coisas, mas eu acho que o principal, a principal 

motivação como eu falei antes é refletir sobre o que está sendo feito e a partir disso a gente 

tentar alguma mudança social e, como eu disse lá no início, eu acredito muito no nosso 

papel de mudança social, nem que seja pessoa por pessoa, porque eu acho que a gente tem 

como mudar... mudar o panorama social, mas mudar também como nós terapeutas nos 

inserimos socialmente, eu acho que a gente já tem um trabalho de muitos anos de quebrar 

preconceitos com transtornos mentais, mas ainda existe, sempre tem infelizmente, e aí 

outras mudanças a gente pode ajudar para a sociedade e consequentemente para nós. 

(P2_F617, p.83) 

 

E eu acho que está mais acessível o que é psicologia, psicoterapia, apesar de algumas 

pessoas chegarem com alguns preconceitos enraizados já há uma abertura maior (...) 

(P1_F227, p.38) 

 

Duas das participantes dizem que alguns pacientes não vêm para a psicoterapia, mesmo 

sentindo que precisam e que podem ser ajudados, pelo preconceito de que quem vai fazer 

psicoterapia seria tachado de louco. Adicionalmente, percebeu-se que no diálogo sobre a 

elaboração do registro de divulgação da psicoterapia para a sociedade, uma das participantes 
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alertou que deveria evitar termos relacionados a transtornos mentais para não contribuir para o 

preconceito que já existe relacionado à psicoterapia. Outra participante teve dificuldades e acabou 

desistindo de iniciar atendimentos clínicos psicoterapêuticos quando morou em uma cidade na qual 

o preconceito com psicólogos era mais acentuado. 

Por outro lado, pessoas diagnosticadas com transtornos mentais também são pacientes de 

psicoterapia. Como assumir esse lugar (de profissional que acolhe pessoas com transtornos 

mentais), sem se resumir a ele na perspectiva da sociedade? Estar impregnado com os estigmas da 

loucura parece ser uma vivência percebidas pelos pacientes e pelos profissionais. 

 

 

4.3.3 Contribuições para psicologia a partir da perspectiva de gênero profissional de 

psicólogos psicoterapeutas  

Como visto, o gênero profissional alude a um rascunho da atividade de trabalho sempre 

aberto e em movimento, de proporções culturais em relação ao ofício, contemplando desde os 

menores detalhes das atividades até as discussões ético-políticas mais amplas. Também foi 

sinalizado que diversos pontos configurados como do gênero profissional de psicólogos 

psicoterapeutas são oriundos da própria psicologia, como os preconceitos e a forma de escolha 

profissional.  

Adicionalmente, as discussões em torno da fragmentação no campo das psicoterapias têm 

apontado a necessidade de estratégias que favoreçam o diálogo profissional entre psicólogos para 

além delas. Pois bem, caso seja identificado um gênero profissional, capaz de reunir diversos 
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psicólogos em torno de temas de interesse, necessidades e problemáticas compartilhadas na prática 

psicoterapêutica, acredita-se que é possível contribuir com a psicologia em quatro pontos. 

1. Incluir as inquietações ético-políticas presentes na prática psicoterapêutica dos psicólogos para 

pensar a questão do(s) projeto(s) ético-políticos da psicologia por dentro da realidade concreta e 

especificidades de trabalho desses profissionais.  

2. Estimular a discussão aberta (entre os pares psicólogos) sobre problemáticas vivenciadas pelos 

psicólogos psicoterapeutas tendo como pontapé inicial, aspectos já identificados na pesquisa e na 

literatura, considerando que entre os psicólogos muitas questões são abordadas velando algumas 

problemáticas e fazendo com que tais profissionais se isolem. A explicitação de angústias, dilemas, 

dúvidas e preocupações quanto a temas como: cargas de trabalho, uso das redes sociais no processo 

psicoterapêutico e formato de contrato, por exemplo, podem ser elucidativos para não calar aquilo 

que teima em aparecer no trabalho, ampliando-o ou limitando-o, e, quem sabe, possibilitando a 

ampliação do poder de agir da categoria profissional de psicólogos. 

3. Refletir sobre possibilidades de incluir aspectos do gênero profissional percebidos, na formação 

básica em forma de discussão de temas ou em disciplinas específicas, bem como, nas supervisões 

de estágio nas clínicas-escola. Por exemplo, para atuar em atendimento psicoterapêutico ficou 

evidenciado a necessidade de desenvolvimento pessoal, aspecto que pode ser melhor desenvolvido 

em disciplinas vivenciais. Inclusive a própria escolha de abordagem foi apontada pelas 

participantes também como um processo de descoberta de si mesmas; percebeu-se que alguns 

conhecimentos e ações administrativas têm relação e impacto nas questões psicoterapêuticas, dessa 

forma, alguns temas poderiam ser mais explorados, como o contrato, o estabelecimento de preços 

e assim por diante. 
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4. Por fim, considerando o delineamento de um gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas, 

é possível colaborar com o trabalho de orientação realizado pelo sistema conselhos e incentivar 

algumas práticas para os conselhos regionais, as quais promovam a ampliação do diálogo entre 

psicoterapeutas, em torno de temáticas demandantes (de desenvolvimento), conforme suas 

realidades locais. 

 

4.4 Reflexões sobre a teoria-metodologia-método após realização da pesquisa 

 

A elaboração da pesquisa projetou um método (caminho) a partir de uma metodologia 

(pressupostos sobre a construção do conhecimento em uma determina perspectiva de “ser”) que se 

pretendeu clínico-desenvolvimental, direcionado a compreender/transformar a psicoterapia como 

atividade de trabalho. Após a realização da pesquisa, ou seja, depois de vivenciar o real na atividade 

como pesquisadores nesta perspectiva, percebeu-se a necessidade de apresentar algumas reflexões 

sobre o caminho e as estratégias propostas, em relação ao que foi realizado e o que preconiza a 

metodologia e principal lente teórica utilizada. 

Conforme afirmado anteriormente, esta pesquisa apoiou-se metodologicamente em preceitos 

da dialogicidade que possibilitassem a consideração simultânea e cogenética de sujeitos singulares 

e, ao mesmo tempo, imersos e atravessados pela sociedade, cultura e história. Por esse prisma 

teórico, indivíduo e sociedade se constituem mutuamente, numa relação que Valsiner (2001) 

chamou de separação inclusiva. Esta pesquisa se amparou também em princípios da dialética 

(Konder, 1981/2004), como exercício do pensamento, na forma de compreender historicamente a 
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coexistência do singular e do geral/social nas suas contradições, mudanças e permanências sempre 

relacionadas ao seu momento econômico, político e cultural.  

A perspectiva clínica e desenvolvimental com foco na atividade de trabalho (Vygotsky, 

1927/2014; Leontiev, 1984/1965; Clot & Leplat, 2005) se inseriu na forma como se buscou 

desenhar o caminho a percorrer, considerando que é preciso inclinar-se sobre a complexidade e 

integralidade da psicoterapia a partir dos próprios trabalhadores. Buscou-se então, por meio de uma 

interação entre pesquisadores e trabalhadores pautadas no diálogo (Dafermos, 2018; Marková, 

2006), proporcionar reflexões sobre o agir e sobre as possibilidades de ampliar seu raio de ação nas 

situações concretas. Dessa forma, apostou-se que, por meio do diálogo e utilizando estratégias de 

acesso a aspectos também subjetivos do trabalho, tal movimentação e construção do conhecimento 

sobre a atividade de trabalho seria possível. 

Nesse sentido, serão apresentadas algumas reflexões sobre diversos aspectos do método e da 

sua execução, tais como estrutura, estratégias e resultados em diálogo com as perspectivas aludidas. 

Tais reflexões também visam posicionar-se quanto à coerência e exequibilidade do que foi proposto 

em relação ao que foi realizado. 

 

4.4.1 O ofício psicoterapia 

O primeiro ponto a ser aludido trata de um “dar-se conta” da pesquisadora, após realizar a 

pesquisa, de que seu objetivo esteve relacionado à esfera do ofício, mais do que da atividade. 

Outrossim, de fato, realizou-se análise da atividade de trabalho dos psicoterapeutas e esta recebeu 

foco importante na pesquisa, daí a decisão de manter seu objetivo inicial. No entanto, apenas diante 

da reflexão sobre o método já realizado é que percebemos o interesse exploratório (mesmo 
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mantendo seu caráter clínico-desenvolvimental), sobre compreender a psicoterapia, enquanto 

métier, ofício.  

Parte-se do pressuposto que ofício e atividade não se confundem. O ofício ou métier, diz 

respeito à circunscrição de um trabalho com arquitetura composta em quatro dimensões (pessoal, 

interpessoal, impessoal e transpessoal) que o constituem, dizem de sua finalidade e de suas 

transformações (Clot, 2008). Assim, o ofício psicoterapia tem uma finalidade, ao que apontou na 

pesquisa, de auxiliar as pessoas e ao mundo a se melhorarem por meio de atendimentos 

psicológicos que promovam mudanças, nas quais as pessoas lidem melhor consigo mesmas e com 

o mundo. 

Adicionalmente, a psicoterapia, enquanto ofício, convoca diversas dimensões do trabalho 

para sua manutenção e transformação, se movimentando a partir da atividade de trabalho, que é o 

encontro do trabalhador com a realidade. Nesse ponto, o ofício mostrou-se robusto na sua dimensão 

pessoal, razoável na sua dimensão transpessoal e, aparentemente fragilizado nas dimensões 

interpessoais e impessoais. 

Assume-se assim, que ao analisar uma atividade de trabalho, independentemente de sua 

complexidade, todas as dimensões do ofício estarão presentes em maior ou menor grau. Ou seja, 

quando nos debruçamos sobre a tarefa de elaborar um contrato de prestação de serviços, no curso 

de sua ação (quando é realizada por um psicólogo psicoterapeuta), nos deparamos com a forma 

pessoal, o estilo próprio em que cada participante realiza a atividade e, a depender da estratégia 

utilizada, perceber possibilidades diferentes de realizá-la. Também foi possível perceber, marcas 

das prescrições estabelecidas, da interação com seus pares e da memória genérica que compuseram 

tal atividade. 



225 
 

 
 

Antes de realizar a pesquisa, nossa visão era da psicoterapia como atividade de trabalho, mas 

fomos percebendo nos conteúdos produzidos nas entrevistas, sinais de um “certo contorno de 

ofício”.  

No método e na análise empreendida, os conteúdos das quatro dimensões da arquitetura do 

ofício que surgiam aos nossos olhos nos fizeram pensar na possibilidade de construção de um 

conhecimento sobre o ofício de um modo mais geral (exploratório). Vejamos: os conteúdos 

originaram-se após abordar as trajetórias profissionais – como alguém torna-se psicoterapeuta; as 

representações sobre a psicoterapia – como a prática circula socialmente a partir da percepção dos 

psicoterapeutas; como se caracterizam suas tarefas, ambiente de trabalho, instrumentos, interação 

entre os pares; quais problemáticas permeiam o trabalho no encontro com o real (atividade 

realizada e real da atividade).  

Vale ressaltar que, embora tenhamos levantado a possibilidade de que buscamos a 

compreensão da psicoterapia enquanto ofício, aspectos importantes da atividade (portanto também 

do ofício) foram refletidos e geraram potencial transformação durante a execução do método, como 

será discutido no tópico de resultados produzidos.  

  

4.4.2 Quanto à estrutura e operacionalização 

O método foi estruturado a partir de uma diversidade e sequência de entrevistas realizadas 

com cada participante, sendo cada entrevista com foco e estratégia específica, porém inter-

relacionadas. A estrutura teve um propósito de primeiro se aproximar das participantes, 

compreendendo um pouco de suas histórias profissionais e percepções gerais sobre a psicoterapia, 

depois adentrar as rotinas de trabalho e, por fim, conhecer e refletir sobre as problemáticas que 
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lidam na sua atividade. O fechamento foi pensado de modo que as participantes e a pesquisadora 

pudessem pensar no processo de análise do trabalho e avaliá-lo, inclusive quanto aos resultados 

produzidos e à forma como foi conduzido.  

 As participantes avaliaram que foram realizados “muitos” encontros e que foi difícil 

encontrar disponibilidade na agenda para manter a frequência. Apesar de avaliarem como “muitos”, 

também surgiu a impressão de que foram poucos para abordar muitos aspectos. 

Dá sim, eu acho que não sei se tudo que eu gostaria de falar, mas também não sei se eu 

gostaria de falar muita coisa, eu acho que tudo que eu gostaria de falar eu falei durante todos 

esses encontros, eu fui vendo aqui na tabelinha, eu disse “gente, a gente se reuniu muitas 

vezes”, mas realmente assim, quase um ano aí de contato terapêutico, trabalho e clínica. 

(...) Eu senti falta de... pronto, a outra entrevista a gente não teve tempo suficiente, mas eu 

acho que também faz parte porque enfim, a gente tem que encontrar tempo nas nossas 

agendas para isso, não foi uma coisa assim, “Ah eu vou disponibilizar tempo para participar 

e fazer tudo organizadinho”, mas eu acho que foi, não vi aspectos negativos. (P1_F895 e 

897, p.153) 

 

- Então, é isso, eu quero agradecer, eu quero expressar essa gratidão porque a gente sabe 

que você lançou mão de horários de trabalho como agora, já está com seus minutos aí 

[terminando o horário da entrevista], que dia é hoje? [fala final da pesquisadora para P2, 

agradecendo] 

- Hoje é dia 5. Foi uma sessão por mês ((risos)), foi o que a gente conseguiu! (P2_F710, 

p.103) 

 

Avaliamos em relação à quantidade de entrevistas que: foram poucas para abordar a 

diversidade de temas propostos, somados aos que as próprias participantes trouxeram, mas foram 

muitas, se considerarmos o tempo total disponível para a pesquisa e a postura dos pesquisadores 

de ir se adaptando aos horários das participantes. Especificamente, duas das entrevistas precisariam 

de mais um encontro, cada uma, para dar conta do que se propôs, quais sejam, a entrevista de co-

análise e de devolutiva.  
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Em relação à duração das entrevistas, houve entrevistas que duraram uma hora e quarenta 

minutos e outras que duraram trinta minutos. Isso porque geralmente, as participantes 

disponibilizaram o horário de um atendimento delas para a entrevista e seguiam seus ritmos. Uma 

participante disponibilizava em torno de uma hora, outra, exatos cinquenta minutos e a última entre 

trinta e cinco e quarenta minutos. Houve uma entrevista que foi realizada em uma sala da 

universidade e esta teve duração maior. Ao final, percebeu-se que o ideal para realizar as 

entrevistas, abordando bem o tema e utilizando as estratégias propostas, seria entre uma hora e uma 

hora e quinze minutos, com exceção das entrevistas de co-análise, validação e avaliação, pois estas 

mereceriam ser realizadas em dois momentos, ou com tempo ainda maior que o aludido. 

 

Tabela 16 

Operacionalização do método por participante 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 

1 Entrevista Trajet. Profission. 

Duração: 01h39min41seg 

Data: 15/05/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

Entrevista Trajet. Profission. 

Duração: 45min37seg 

Data: 21/06/2017 

Registrado em áudio  

Entrevista Trajet. Profission. 

Duração: 40min37seg 

Data: 23/06/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

2 Entrevista Represent. 

trabalho 

Duração: 60min 

Data: 29/05/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

Entrevista Represent. 

trabalho 

Duração: 49seg 

Data: 04/07/2018 

Registrado em áudio  

Entrevista Trajet. Profission.+ 

Repres. trabalho 

Duração: 42min42seg 

Data: 11/07/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

3 Entrevista Caract. Atividade 

Duração: 01h13min43seg 

Data: 13/06/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

Entrevista Caract. Atividade 

Duração: 53min50seg 

Data: 04/09/2017 

Registrado em áudio  

Entrevista Repres. Ativ.+ 

Caract.Atividade 

Duração: 35min50seg 

Data: 13/07/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

4 Entrevista IaS 

Duração: 50min25seg 

Data: 19/06/2017 

Entrevista IaS 

Duração: 57min11seg 

Data: 16/10/2017 

Entrevista Caracteriz.Atividade 

Duração: 34min50seg 

Data: 18/07/2017 
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Registrado em áudio e vídeo Registrado em áudio  Registrado em áudio 

5 Entrevista Co-análise 

Duração: 44min14seg 

Data: 18/10/2017 

Registrado em áudio  

Entrevista Co-análise 

Duração: 45min37seg 

Data: 07/11/2017 

Registrado em áudio  

Entrevista   

Duração: 42min23seg 

Data: 25/07/2017 

Registrado em áudio 

6 Entrevista Co-análise 

Duração:46min30seg 

Data: 01/11/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

Entrevista Devolut./Avaliaç 

Duração: 54min38seg 

Data: 05/12/2017 

Registrado em áudio  

Entrevista IaS 

Duração: 34min38seg 

Data: 05/10/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

7 Entrevista Devolut./Avaliaç 

Duração: 01h09min36seg 

Data: 24/11/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

 

 

------------------------ 

Entrevista Devolut./Avaliaç 

Duração: 30min09seg 

Data: 14/12/2017 

Registrado em áudio e vídeo 

 

Quanto à frequência, percebemos que houve uma irregularidade nos intervalos de tempo 

entre uma entrevista e outra. No início ocorreram com intervalo entre uma semana a quinze dias. 

Depois tiveram intervalos que chegaram a dois meses entre uma e outra. Isso ocorreu com todas as 

participantes, principalmente quando do período de recessos escolares, talvez seguindo o ritmo da 

própria clínica e das dinâmicas de vida das participantes e da pesquisadora. 

Quanto ao encadeamento entre uma entrevista e outra e a sequência proposta, percebemos 

que os temas foco de cada entrevista se inter-relacionaram, mas não se confundiram na maioria dos 

casos. As participantes conseguiam retomar aspectos abordados em outros encontros e 

estabeleceram conexões entre o que tínhamos dialogado anteriormente e o que era trazido nas falas.  

Operacionalizar a estrutura proposta, demandou muita disponibilidade de tempo para se 

adequar à agenda das participantes, mas, principalmente no que diz respeito ao processo de análise 

do que foi produzido, o qual ocorreu durante todo o percurso de entrevistas: transcrições, escuta e 

visualização do material, leitura e registros de análise, elaboração de quadro síntese em tópicos, 

elaboração de documento de devolutiva, elaboração do texto final de resultado. A cada entrevista 
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realizada com cada participante, havia uma preparação do próximo encontro com pré-análise do 

que foi produzido. Assim, considerando a operacionalização, percebemos que o tempo para 

realização total da pesquisa foi curto.  

De modo geral, foram realizadas poucas adequações quanto à estrutura de método proposta. 

Com a Participante 1 foi adicionada uma entrevista para completar a co-análise, com a participante 

2 foi preciso adequar registros da pesquisadora para substituir quinze minutos de registros de áudio 

que foram perdidos na segunda entrevista. Com a participante 3 se deram adequações quanto a 

abordar dois focos em uma mesma entrevista, pois elas duravam em torno de trinta minutos e não 

havia tempo hábil para concluir um foco e adentrar no outro. Na última entrevista, foi realizado 

com essa mesma participante o contrário da Participante 1, duas entrevistas foram condensadas em 

uma (a co-análise e devolutiva), por questões relacionadas às suas disponibilidades de agenda e 

férias. Nesse sentido, percebeu-se prejuízo quanto ao conteúdo abordado em tão pouco tempo e os 

resultados produzidos, justamente por serem as duas entrevistas que mais precisavam de tempo 

para serem realizadas.  

Ao final, consideramos que a estrutura proposta foi positiva e sua exequibilidade foi média. 

Ao realizar vários encontros com a mesma participante, colaborou-se para a aproximação e relação 

de confiança entre participante e pesquisadora, oportunizou a oferta de espaço e tempo para ouvir 

sobre a realidade de trabalho e poder adentrar nas suas problemáticas, contemplou diversidade de 

temas e estratégias, proporcionando compreender o trabalho sob diversos aspectos e provocar 

diferentes reflexões. Executar o método no tempo proposto foi um desafio para uma pesquisa com 

duração máxima de dois anos, por vezes deixando de abordar ou aprofundar alguns aspectos 

potenciais para gerar desenvolvimento na atividade de trabalho. 
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4.4.3 Quanto às estratégias mediadoras e conteúdo produzidos 

O uso de estratégias nas entrevistas foi elencado como possibilidade de provocar o diálogo 

com focos específicos e com potencialidade de reflexão. A diversidade no conjunto de estratégias 

teve intenção de abordar a psicoterapia enquanto trabalho contemplando a atividade, mas também 

alguns pontos indicados na literatura como de relevância, tais como a formação, a inserção no 

mercado de trabalho, os preconceitos e estigmas relacionados a essa prática e suas relações com a 

psicologia. Avaliamos que o uso das estratégias conseguiu trazer foco para o diálogo, pois as 

participantes traziam espontaneamente os temas pretendidos, sendo as interferências da 

pesquisadora realizadas mais no sentido de mostrar que estava acompanhando as falas ou provocar 

reflexões. 

- Foi uma experiência bem diferente né, de quando você alugou na clínica né, pela sua fala, 

na clínica você ficava ao mesmo tempo protegida pela clínica, mas ao mesmo tempo… 

(Pesquisadora, F187, p.31) 

- Como se eu estivesse inacessível. (P1_F188, p. 31)  

- É, e quando você foi pra ser sócia numa sala... então é outra realidade. (Pesquisadora, 

F189, p.31) 

- Pronto, que era outra coisa que eu sempre tinha... medo... assim, que eu não tinha onde 

me amparar.  Era eu ali! Porque as minhas colegas também estavam do mesmo jeito -  o 

contexto é esse né, a gente tá junto mas é cada um por si porque tá todo mundo querendo 

atender. (...). (P1_F190, p.31) 

 

Quanto à aceitabilidade, as estratégias foram bem aceitas por duas das participantes que a 

compreenderam e as executaram de forma parcial ou integral (P1 e P2). Uma das participantes 

utilizou as estratégias de forma parcial ou não as utilizou (P3). Todas utilizaram bastante o diálogo.  
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Tabela 17 

Aceitabilidade e conteúdos trazidos nas entrevistas por estratégia 

Estratégia Aceitabilidade Conteúdos trazidos 

Confecção de 

linha do tempo a 

partir da trajetória 

profissional 

02 executaram 

integralmente (P1 e 

P2)  

 

01 não executou (P3) 

Escolha por psicologia, área de atuação e abordagem 

teórica; 

Formação básica e continuada; 

Inserção e permanência no mercado; 

Ser autônoma 

História da psicologia no estado RN 

Psicanálise-clínico institucional 

 

Elaboração de 03 

registros 

hipotéticas de 

divulgação 

01 executou 

integralmente (P3) 

 

02 executaram 

parcialmente (P1 e P2) 

O sentido do trabalho para si;  

Dificuldades de conceituar e divulgar o trabalho para 

sociedade; 

Preconceitos sobre a psicoterapia; 

Compreensão e incompreensão dos pares; 

Incompreensão e expectativas da sociedade sobre o 

trabalho do psicoterapeuta; 

Impactos na atividade de trabalho; 

Psicanálise-clínico institucional 

 

Auto-observação 

do trabalho com 

captura de fotos 

01 executou 

integralmente (P1) 

 

01 executou 

parcialmente (P2) 

 

01 não executou (P3) 

Simbolismos; 

Condições de trabalho: tarefas, instrumentos, ambiente, 

estratégias, cargas e ritmos; 

Lugar da abordagem na prática profissional; 

Formas de perceber resultados no trabalho; 

Reconhecimento; 

Interações com os pares. 

 

Técnica de IaS – 

entrevista de 

instrução 

 

03 executaram 

parcialmente 

Vivências e conflitos da atividade de trabalho sobre: 

contratos, cobranças, gerenciamento da agenda, pacientes 

que não podem pagar, elaboração de honorários, limites 

na relação psicoterapêutica, transgressões necessárias, 

disponibilidade para o trabalho, cargas de trabalho, 

instabilidade financeira, o não dizer entre psicoterapeutas 

sobre problemáticas do trabalho. 

 

Técnica de IaS – 

entrevista de 

instrução 

02 executaram 

integralmente (P1 e 

P2) 

 

01 não executou (P3) 

Apresentação e 

entrega de 

03 executaram 

parcialmente 

Todos os aspectos abordados nas entrevistas pelas 

participantes em tópicos - pesquisadora; 
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documento tipo 

dossier – 

validação, 

discussão de 

resultados e 

método  

Expectativa de ter contribuído e de que os resultados 

tenham impacto para diálogo na categoria profissional - 

participantes; 

Agradecimento e avaliação do método. 

 

Justamente com a participante que pouco fez uso das estratégias, houve dificuldade para 

manter um foco. Avalia-se que tal dificuldade não esteve relacionada apenas ao uso ou não das 

estratégias, mas também a outros fatores: a forma de trabalhar e de ser da participante, pautada na 

“fala livre”, a qual talvez a tenha levado a dialogar dessa forma nas entrevistas; a pesquisadora não 

se posicionou de forma mais incisiva, fazendo uma espécie de “acordo implícito” com a 

participante em relação à forma de conduzir a entrevista. 

Quanto à auto-observação com captura de fotos, percebemos que a participante que mais 

utilizou a estratégia pôde trazer para o diálogo maior diversidade e aprofundamento quanto a 

aspectos de sua atividade, sobre suas rotinas de trabalho. A participante que utilizou parcialmente 

o recurso das fotos também apresentou e dialogou sobre diversos aspectos do trabalho a partir das 

fotos que realizou, porém menos que a primeira, e a terceira dialogou de forma mais dispersa, 

incorporando outras temáticas, igualmente interessantes, mas relacionadas a outros pontos que não 

a rotina de trabalho.  

Quanto à elaboração de registros hipotéticos de divulgação, realizamos diversas adaptações 

ao longo de sua execução: a) modificamos o nome “panfletos” para “registros hipotéticos de 

divulgação” quando percebemos, após a primeira experiência, que panfletagem não fazia sentido 

para a realidade concreta de trabalho das psicoterapeutas; b) modificamos a forma de explicar a 

estratégia, esclarecendo melhor os objetivos e o que seria feito com esses registros após sua 
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confecção; c) dividimos em três explicações diferentes para cada registro sendo o primeiro “elabore 

um registro sobre como é a sua atividade de trabalho como psicoterapeuta para você”, o segundo 

“elabore um registro para divulgar seu trabalho para outros psicólogos” e o terceiro “elabore um 

registro de divulgação da psicoterapia para a sociedade”. Essas modificações favoreceram a 

execução da estratégia, todavia, o estranhamento ao pedido da pesquisadora permaneceu e pareceu 

relacionar-se a um estranhamento do próprio campo das psicoterapias quanto ao ato de divulgar.   

Eu não sei como é que está hoje, mas a orientação que eu recebi da minha época da 

orientadora, de clínica, é que a gente não pode fazer divulgação porque o CRP tem uma 

série de restrições sobre divulgação – você não pode prometer resultado, você não pode... 

O máximo que você pode fazer é falar sobre psicologia, né, e o cartão. Então... Eu nunca... 

Me dispus a fazer divulgação dessa forma, eu sempre eu era... No caso se eu fosse divulgar 

para um público geral, eu faria como eu faço hoje, e aí eu posso fazer assim? (P1_F215, 

p.37) 

 

O que é que acontece, divulgação é sempre complicado né, porque... assim, a gente acaba 

sendo limitado, a gente tem o nosso código de ética que eu compreendo porque que é feito 

desse jeito, para não mercantilizar demais o processo que, claro que a gente trabalha com 

dinheiro também, mas não só, e aí eu entendo o porquê do código de ética exige certos 

cuidados, porque precisa mesmo, mas acaba limitando, sendo sempre limitante para o nosso 

trabalho. Então o que é que a gente pode divulgar: nome, CRP e área de atuação 

basicamente. Então eu nunca divulguei nada além disso e aí entre os pares é a mesma coisa 

mas com…  é um…  trabalho bem boca a boca mesmo. (P2_F133, p.20) 

 

 

Mesmo diante do estranhamento, as três participantes produziram pelo menos um registro, 

exercitando reflexões sobre como pensam que as outras pessoas percebem seu trabalho, qual o 

sentido do que fazem para si, além de se darem conta de como é difícil falar para um público maior 

sobre o que fazem.  

P2 sinalizou que fazer o registro para si e pensar como faria para divulgar seu trabalho 

para a sociedade a fez refletir sobre como eles (os psicoterapeutas) estão ou não falando 

sobre seu trabalho com a sociedade, lembrou da divulgação de outras práticas psicológicas 
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que prometem resultados quase mágicos. [anotações da pesquisadora em diário, pois o 

áudio não foi registrado nos últimos 15 minutos da entrevista] 

 

Uma das participantes se emocionou ao falar do sentido de seu trabalho para si e outra disse 

que confeccionar e dialogar sobre os registros a fez perceber coerência entre o que divulgaria e o 

que efetivamente realiza no seu trabalho. 

Quanto à técnica de IaS, alguns aspectos serão discutidos nos próximos tópicos. Pode-se 

afirmar que houve dificuldades em operacionalizar a técnica quanto a alguns pontos: a) a escolha 

de qual atividade ou situação de trabalho instruir foi realizada pelas participantes de forma muito 

rápida, alguns poucos minutos antes de iniciar a entrevista, ou seja, não estabeleceu-se um 

continuum entre a observação do trabalho e a percepção de algo (uma demanda) para submeter à 

instrução; b) durante a instrução, as participantes raramente se posicionaram como instrutoras 

remetendo-se à pesquisadora na segunda pessoa do singular, ainda que a pesquisadora assim o 

fizesse por diversas vezes.  

- É, assim...eu mando, mas normalmente eles me pagam quando eles recebem, claro. 

Normalmente eu mando no final do mês ou no início do outro e aí eles me pagam assim 

que eles recebem. (...) Fica um pouco pingado, mas… enfim. (P2_F372, p.51) 

- Isso vai dificultar um pouco para mim, essa situação de eu ir mandando aos poucos 

porque não dá tempo de eu parar para enviar tudo de uma vez, é isso que você estava me 

dizendo, então eu vou mandar como você me disse, segunda, as pessoas de segunda, 

terça... mais ou menos assim? (Pesquisadora_F373, p.51) 

- (...) eu tento mandar assim, mandei todas de segunda e aí se eu conseguir eu mando 

metade das da terça, aí no dia seguinte eu mando (...)  (P2_F374, p.51) 

- Eu vou encontrar alguma dificuldade ao enviar essas cobranças e na forma como elas 

vão ser recebidas pelos pacientes? (Pesquisadora_F375, p. 51) 

- Não, usualmente eu sou assim… bem... tento ser o mais agradável possível, claro, assim 

“Oi fulano, boa tarde, boa noite, tudo bom? Seguem as sessões do mês (...) (P2_F376, 

p.51) 
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c) com uma das participantes a técnica de instrução ao sósia foi especialmente mais difícil, pois 

parecia confrontar com todos os seus preceitos teóricos sobre o seu trabalho. 

- Eu vou ser uma supervisora. (P3_F457, p.57) 

- É, mas no caso você vai partir do pressuposto de que você está supervisionando, 

orientando a uma sósia sua, ou seja, eu preciso agir como você. (Pesquisadora_F458, p.57) 

- Tão estranho isso. (...) Isso é, para mim isso é… contrário até..., entendeu?... Tudo, toda 

minha formação, eu dizia “Oh, você tem que fazer isso, isso e isso”. Até em supervisão 

não é assim, entendeu? É assim “O que é que isso lhe suscita, porque você fez isso, porque 

você fez aquilo outro” … que, na verdade, agora eu tô entendendo melhor…  você não vai 

tá no papel de minha supervisora, mas você vai tá no papel de minha instigadora. 

(P3_F457, 459 e 469, p. 57) 

Ainda assim, a técnica produziu alguma instrução entrando nos detalhes da atividade e 

explicitando conflitos no métier. Para uma das participantes, a técnica fez pensar que existe algo 

que é comum no trabalho entre os psicoterapeutas, passível, inclusive, de ser instruído até certo 

ponto. 

Quando você falou dessa questão do sósia eu fiquei imaginando, porque... é muito 

complicado pensar, por causa do trabalho, né, não é uma questão operacional, mas ao 

mesmo tempo, eu acho que diz de uma prática, isso vai ficando meio que estabelecido em 

algumas situações vão acontecer coisas muito semelhantes, então fica fácil de orientar nesse 

sentido. (...) Não vai ser uma orientação de como você vai atender, mas é mostrar que 

existem nuances, existem coisas nos atendimentos no geral, que são singulares, mas que 

dizem de um todo que é a profissão, como as pessoas normalmente podem utilizar aquilo, 

etc. E aí diz muito das afetações do psicólogo, mas diz também de algumas coisinhas que 

você pode fazer que o outro pode te ajudar a fazer, entendeu? (P1_F678 e 680, p. 101) 

 

Quanto à co-análise, a transcrição da entrevista de instrução foi enviada para as 

participantes por e-mail, e elas tinham a orientação de ler e analisar as falas que produziram, 

observando se alguns aspectos chamavam sua atenção para que discutíssemos juntas na co-análise. 

As participantes não se sentiram muito animadas para ler suas entrevistas de instrução, embora 
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tenham relatado que o fizeram. Sobre o que tinham falado na instrução, não tinham nada para 

acrescentar ou chamar a atenção.  

E eu li logo da vez em que você me mandou, eu cheguei a ler duas vezes. Foi, eu ainda 

cheguei a ler duas vezes, mas assim, eu não anotei nada que me chamasse atenção, na 

verdade, eu senti essa entrevista “menos” legal que as outras. Para mim, as outras foram 

mais estimuladas no sentido de encontrar alguma coisa que me chamasse atenção. Essa foi, 

eu acho, mais técnica. Aí eu realmente não… não me chamou atenção assim... nada que eu 

dissesse, não sei, que eu fizesse uma análise assim. (P1_F688, p.103) 

 

No entanto, quando a pesquisadora foi trazendo os pontos que chamaram sua atenção e 

colocando suas interpretações para que a psicoterapeuta reagisse e analisasse do seu ponto de vista, 

algumas reflexões e pensamentos sobre as possibilidades do agir foram surgindo, conforme será 

apresentado no tópico seguinte. 

O documento de devolutiva de resultados singularizados continha uma breve explicação da 

pesquisa, a sistematização da participação da psicoterapeuta, os resultados percebidos sobre sua 

trajetória profissional, representações da psicoterapia, rotinas de trabalho e problemáticas como 

zonas de desenvolvimento. As mesmas escutaram atentamente o que era apresentado, retomavam 

aspectos já refletidos e comentaram sobre a análise ter contribuído para suas atividades.  

 

Figura 9. Ilustração referente ao documento de devolutiva singularizada utilizado em entrevista 
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É muito legal ver assim a construção. (...) É isso mesmo, validadíssimo. (...) Isso fui eu que 

disse? ((risos)) (...) É muito a sensação de abertura para o que vem, de resignar. (...) Meu 

Deus! Como é difícil, psicóloga ((risos)). (...) Não é que seja uma regra... mas é algo que 

normalmente acontece. (P1_F855, 857, 859, 861 e 873, p. 140, 141, 147, e 149).  

 

Você vai me dar esse documento? (...) É a cultura da profissão. (...)  É, disso eu não abro 

mão não, de jeito nenhum! (...) É uma crença que eu tenho bem forte. (...) Não, acho que é 

isso mesmo! (...) Significa que tem uma lacuna né? (...) Eu gosto de mudar as coisas de 

lugar. (...) Eu vou colocar no grupo hoje [grupo de WhatsApp de seus colegas de 

abordagem] falando sobre essa questão de divulgação de temas porque tem temas 

específicos (...) Eu mudei a ficha, as fichas dos pacientes eu mudei de novo semana passada 

((risos)). (P2_F620, 622, 632, 640, 642, 646, 650, 682 e 60, p. 85, 86, 88, 93, 98 e 100)  

Se por um lado, realizar a devolutiva e entregar um documento com o registro do percurso 

e dos resultados da análise pareceu positivo para encerrar os encontros, por outro, o tempo 

reservado para a avaliação do processo foi demasiadamente curto, entre dez minutos a três minutos, 

comprometendo a reflexão sobre possíveis problemas relacionados ao método, os quais talvez 

emergissem com um diálogo menos apressado entre pesquisadora e participante.  

 

4.4.4 Quanto aos resultados produzidos 

Assume-se que realizar a pesquisa a partir do método proposto, produziu resultados em três 

direções: 1) uma no que diz respeito a perceber um contorno de ofício referente à psicoterapia, 

principalmente em relação à possibilidade da existência de um gênero profissional de psicólogos 

psicoterapeutas para além de suas fragmentações (já discutido); 2) outro, diz respeito a possibilitar 

uma discussão sobre método, a partir da utilização de estratégias, as quais foram somadas ao que 

usualmente se faz na Clínica da Atividade, mas que também se distanciou de alguns dos seus 

pressupostos, tais como, não ser sido demandado pelos trabalhadores e não ter sido realizada por 

um coletivo de trabalho; 3) e, por fim, os resultados produzidos para as participantes da pesquisa a 
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partir da metodologia pretendida clínico-desenvolvimental. Nos ateremos a discussão sobre esta 

última. 

Percebemos a produção de contribuições para as participantes da seguinte forma: para a 

participante 1 identificamos quatro contribuições, para a participante 2, duas contribuições e para 

a participante 3, uma possível contribuição. 

 

Quanto à participante P1 

I- Dar-se conta de uma coerência entre o que ela faz e o que divulgaria sobre a psicoterapia: o 

exercício de realizar registros hipotéticos de divulgação, suscitou na participante uma reflexão 

sobre como seu trabalho pode ser percebido pelos outros e as problemáticas existentes, mas 

também sobre como ela gostaria que a psicoterapia fosse. Nesse sentido, ao ler o que escreveu e 

pensar sobre como realiza sua prática, quando foi questionada pela pesquisadora se assinaria seu 

nome naquela divulgação e se a distribuiria, respondeu positivamente e em seguida passou alguns 

segundos refletindo. Essa percepção de coerência a fez se sentir mais segura, segundo ela.  

Foi bom [respondendo a como foi realizar e dialogar sobre os registros] é bom refletir sobre 

isso porque ajuda também a pensar o que é que eu tô fazendo e se eu confio mesmo no meu 

trabalho, você perguntou se eu divulgaria, foi bom pensar que sim porque eu acredito nisso. 

E eu acho que eu coloquei só coisas relacionadas aqui, ao momento. Permaneceria sendo 

fiel ao que eu tô dizendo. É bom até pra eu me perceber nesses momentos assim. É 

terapêutico (risos) profissionalmente terapêutico. (P1_F310 e 311, p.50) 

 

 

O reconhecimento de si naquilo que se faz, alinhado a uma finalidade que também é 

reconhecida por si mesma, embora não socialmente, tem potencial de produzir ampliação no agir, 

conforme já discutido nos resultados gerais. É possível que o efeito terapêutico da estratégia 
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aludida pela participante, esteja relacionado a esse “encaixe” ou coerência entre a atividade e a 

participante, percebido durante a execução da entrevista. 

 

II- A percepção de um estilo próprio de trabalhar: a partir da técnica de IaS, no momento de co-

análise, a pesquisadora foi apontando diversas falas, nas quais a participante dizia como agir no 

atendimento a um paciente adolescente e em mais duas situações no setting psicoterapêutico. Em 

dado momento, a participante disse ter percebido um estilo próprio na sua atuação, referindo-se ao 

fato de que mesmo que os pacientes fossem diferentes, ela costumava agir no sentido de realizar 

alguma movimentação na situação psicoterapêutica, para propiciar ao paciente a possibilidade de 

abertura às novas possibilidades e isso acabava servindo também para ela. 

Esse ponto pode ter gerado desenvolvimento na atividade de trabalho da participante, visto 

que, conforme sinalizado nos resultados gerais, uma regra do gênero profissional seria que o 

psicoterapeuta precisa ter flexibilidade para se adequar ao ritmo e modo de ser de cada paciente, 

mas que também o jeito próprio de ser do psicoterapeuta tem influência no processo 

psicoterapêutico para provocar mudanças positivas. É possível que a participante, ao perceber um 

modo próprio de trabalhar sinta-se contribuindo para o desenvolvimento pessoal e acolhida pelo 

gênero profissional, sendo mais capaz de orquestrar a si mesma na psicoterapia para atingir os 

objetivos do trabalho, ou mesmo para modificar-se, caso sinta necessidade.   

Eu acho que [referindo-se a ter percebido um modo próprio de trabalhar]… tudo é muito, 

movimento assim, eu sempre... tento mexer nas coisas, por exemplo, se um paciente vem 

trazendo e começa a se habituar a algo, eu troco a lente, como se dissesse vamos ver 

diferente agora, para ampliar as possibilidades de visualizar aqueles fenômenos ou mesmo 

de vivenciar as coisas que a pessoa tá trazendo. Eu acho que isso se repete em mim. 

Diferente do que se repete nos pacientes, eu acho que é algo que tornou mais, se eu fosse 

falar de um padrão da profissão, pra mim seria esse, esse movimento de ficar trocando, de 

ampliar, de convidar um outro olhar, perceber que se uma coisa está se repetindo, mexer 



240 
 

 
 

um pouquinho, e aí se não funcionar, aí volta pro que tava antes, e isso vai com criança, 

com adulto, toda forma. (...) Eu acho que amplia tanto o... olhar do paciente quanto o meu. 

Porque eu não saberia como ele reagiria se eu não fizesse isso, então eu acho que os dois... 

nós dois teríamos formas de ver diferentes e aí trabalhar em cima disso de uma forma 

diferente. (P1_F730 e 732, p.110 e 111) 

 

 

III- Na mesma entrevista de co-análise a participante afirmava que não seria viável utilizar o 

WhatsApp para atendimento, se queixando de que as pessoas às vezes pensam que ela está 

disponível 24h, apenas por estar “on-line”. Todavia, ao ser confrontada sobre como vivenciou e 

respondeu às mensagens de uma paciente no domingo à noite, bem como quais resultados foram 

produzidos a partir de como respondeu, a participante abriu a possibilidade de pensar que tenha 

realizado, ou possa ser possível realizar atendimentos dessa forma, acrescentando a relevância que 

pode ter para o paciente, que ela esteja disponível.  

Aí eu acho que cabe, não o WhatsApp, cabe por ligação. Acho que pelo WhatsApp, não consigo 

imaginar um atendimento pelo WhatsApp, até mesmo de urgência. (P1_F608, p.91) 

 

- (...) me chamou a atenção uma... é como se algo aqui, aí você vai me dizer o que é que vem pra 

você desse tipo de análise que eu fiz, tá? Especificamente falando da relação entre você, o 

WhatsApp e a cliente, a paciente, me parece que com [outro paciente] foi uma situação um pouco 

diferente em termos do uso do WhatsApp e a dela né? É... você acha que houve um atendimento, 

tipo, de urgência mesmo que pontual, mesmo que rápido... (Pesquisadora_F777, p. 120) 

 

- É, porque no dele foi como se fosse uma nota, né? (P1_F778, p.120) 

 

- Porque você fez inclusive a comparação com o post-it né? De algo escrito ali... 

(Pesquisadora_F779, p.120) 

 

- É... Eu acho que no caso dela pode ter sido, não sei... É que eu não sei, não diria um atendimento 

porque foi uma coisa bem rápida... e bem assim, específica. Mas acho que foi um atendimento, um 

pronto-atendimento, né... Enfim... Sei lá, talvez se eu não tivesse disponível naquele momento ela 

também tivesse passado, mas... Talvez não. Então de certa forma, sim... (P1_F780, p.120) 
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- Porque realmente ficou muito forte essa questão de ela acessar você, de você a responder, dela 

refletir algo, dizer de novo um desabafo, de você conseguir estar ali de novo e ela... 

(Pesquisadora_F781, p.121) 

 

O uso das tecnologias no processo psicoterapêutico para ela pôde ser explicitado e analisado 

sob diversos casos e aspectos. Surgiu como resolvido em alguns pontos, tais como: restringir o 

acesso de pacientes aos seus dados pessoais nas redes sociais; não acessar esses mesmos tipos de 

dados de seus pacientes; utilizar WhatsApp para comunicações breves e de caráter administrativo; 

preferir o atendimento presencial ou, no máximo por ligação telefônica em urgências.  

Mas ampliou-se para ela, as possibilidades diferentes de agir sobre o uso dessas tecnologias 

em três casos diferentes: restringir para a mãe de um paciente que estava interferindo no processo 

psicoterapêutico do filho; permitir para um paciente que ocasionalmente pontua algo relevante para 

o processo por meio do envio de alguma mensagem; avaliar e desenvolver suas possibilidades de 

responder em texto escrito à situações de urgência de algum paciente, partindo para uma ligação 

ou atendimento presencial a depender do caso.  

IV- Durante a realização de diversas estratégias, mas principalmente na auto-observação com fotos 

e na técnica de IaS, a participante se deu conta do quanto os psicoterapeutas mantém veladas suas 

problemáticas e o quanto isso acaba deixando de contribuir para que ela tome decisões nas suas 

práticas profissionais, de forma amparada ou compartilhada, como já discutido nos resultados 

gerais da pesquisa.  

- Mas a gente só tem esse espaço pra comentar, porque quando vai falar com outras pessoas 

já é diferente. Parece que você tem que, ou ter muita intimidade pra o outro falar sobre a 

prática dele ou não vai falar, sabe? (P1_F812_p.127) 
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- Ah, eu acho importantíssimo! Por mim esse trabalho já tava nas paredes da UFRN! ((risos)). 

(P1_F814, p.128) 

 

Todavia, a participante viu a possibilidade de ampliar seu raio de ação por meio da 

participação na pesquisa, como se dissesse, “Sozinha eu não posso falar sobre o que acontece no 

meu trabalho, embora eu ache importante, mas pela pesquisa me sinto autorizada a mostrar tudo 

isso”, a mostrar o ofício no movimento de sua atividade.  

 

(...) eu também agradeço por você ter me convidado, eu achei uma experiência assim... 

muito única, muito significativa, pelo meu movimento com relação à clínica, pelo modo 

como eu gosto de pensar então assim, foi uma oportunidade em que eu pude aprender, 

pensar, desabafar, falar sobre a clínica de uma forma assim um pouco mais objetivada, mas 

ao mesmo tempo trazer questões que são minhas, que perpassam a minha história, que 

enfim, é como se eu visse assim, uma apresentação de como eu construí minha carreira, de 

como eu venho pensando sobre isso e assim, é muito bom ter esse espaço pra falar, e isso 

são contribuições, que eu acho que é o mais legal, não é “Ah, eu estou falando sobre o que 

eu faço e ponto. Ver essa, como eu posso dizer, esse levantamento, não sei, essa construção 

final assim, esse resultado, foi muito bom pra mim porque eu pude ver o quanto eu segui 

uma linha, o quanto eu fui condizente com o que eu acredito, e eu ainda continuo 

acreditando, por isso que eu valido todas essas coisas, assim se eu faço algo, se eu me 

disponibilizo a fazer isso, é porque eu estou disposta a reconhecer minhas limitações e 

enfim, eu acho que é muito bom, isso deveria ser oferecido como um trabalho para os 

psicólogos. ((risos)) (P1_F895, p. 152)  

 

A síntese trazida pela participante na avaliação dos resultados a partir de sua participação 

no método, traz a impressão de ter percebido que falar sobre si mesma no trabalho e mostrar 

problemáticas, refletindo sobre elas, colabora consigo mesma no desenvolvimento de sua 

atividade, mas que pudesse também oxigenar o gênero profissional, e assim, sentir que estava 

contribuindo para a atividade dos outros, para a categoria profissional.  
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Quanto à participante P2 

I- Sistematização e dimensionamento da instabilidade de renda e possibilidades de minimizá-la: 

principalmente durante as entrevistas sobre trajetória profissional e na co-análise, a participante 

sinalizava a maior dificuldade em ser autônoma relacionada a uma característica intrínseca a esse 

regime de trabalho que é a instabilidade de renda. Quanto a isso, ela estava consciente e 

gerenciando tal aspecto há muitos anos. A contribuição advinda da participação na pesquisa talvez 

esteve em ter sistematizado a origem da instabilidade, a dimensão e as possibilidades de minimizar 

seus efeitos.   

Quando a pesquisadora confrontou a participante com os itens que geravam instabilidade 

financeira e a frequência dos mesmos, certa sistematização pôde ser realizada e intensificou o 

movimento da participante para lidar com essa problemática, buscando possibilidades. 

(...) quando eu juntei período sazonal que é final de dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes 

pegando parte de março, dependendo do carnaval, quando eu somo altas, faltas, 

desistências, pode ser, não sei como é na sua parte contábil, mas pode ser que esteja gerando 

uma baixa e quando soma o fato de que você diz que tá aumentando, talvez pelo contexto 

do país, aí eu falei “Eita! Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui.” (Pesquisadora_F701, 

p.102) 

 

Por isso que tá gerando pra mim esse movimento de, fora outros incômodos, assim como 

isso tá central de eu gostar muito da minha sala especificamente, gostar muito da área 

clínica, mas tá gerando outros pontos de... pra me movimentar pra ir atrás de outro canto, 

porque já não uso recepcionista para fazer minha agenda, de eu ir pra outro canto que seja 

mais barato porque com o peso dessas mudanças sociais, econômicas, acaba a gente 

absorvendo também alguma coisa. (P2_F702) 
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Foi realizada a exploração de outra possibilidade aludida pela participante, em que relatou 

a experiência de outra profissional que cobra valores fixos por mês e isso colaborava para lidar 

com a instabilidade de renda.  

Isso, exatamente. Eu tive, é... numa das pós que eu fiz, uma professora lá de São Paulo diz 

que cobra fixo a pessoa indo ou não, a pessoa estando viajando, a pessoa... eu achei bem 

interessante, porque assim, pra gente que não tem... acaba sendo uma renda fixa, acaba 

sendo... Assim, mas eu não vejo aqui no nosso contexto em Natal, não sei se algum colega 

está fazendo e tudo mais, mas é... eu não vejo isso acontecendo, até onde eu sei, certo? Mas 

ela disse que fazia assim. Então... dezembro para janeiro ela recebia normalmente… como 

se os pacientes estivessem indo e aí ela explicava. Mas, eu não trabalho desse jeito. 

(P2_F418, p.57) 

 

O tema retornou outras vezes, e ao mesmo tempo em que a participante parecia pensar nessa 

possibilidade para ela, também a recusava, não se autorizava a isso, preferindo deixar mais 

cômodo para o cliente, ainda que a pesquisadora a provocasse.  

  

- Ainda nesse tema, outra fala me chamou atenção e eu queria te ouvir, ainda pensando 

nessa coisa do, de como os colegas fazem, como eu me deparo com o fixo ou não, não ser 

fixo, eu tô entendendo que para você o fixo não é uma possibilidade, você não enxerga... 

(Pesquisadora_F576, p.76) 

 

- Dentro da clínica, eu não vejo. (P2_F577, p.76) 

 

- Tipo cobrar valor fixo por mês, cobrar por mês. (Pesquisadora_F578, p.77) 

 

- Tem alguns pacientes que eu, eu deixo fechado. Tem uma paciente minha que tem 

esquizofrenia que o valor dela é fechado, ela paga todo mês fixo. (P2_F579, p.77) 

 

- Independente dela vir ou não? (Pesquisadora_F580, p.77) 

 

- Independente dela vir ou não. (P2_F581, p.77) 
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- Então você já vive essa realidade com uma paciente. (Pesquisadora_F582, p.77) 

 

- Com uma paciente, mas não é usual. O que eu já tentei conversar, as pessoas dizem assim 

“Sim, mas e se eu não vier?”, aí normalmente você tem que falar em dar um desconto para 

a pessoa aceitar pagar o fixo. Já teve uma época que, quando essas minhas pacientes tinham 

enxaqueca, eu fiz o fixo e ela disse “Não, que sai muito caro pra mim”. (P2_F583, p.77) 

 

- Porque ela comparou de quando ela não vinha a algumas sessões, aí deixou de ser caro 

pra ela, e ficou caro pra você. (Pesquisadora_F584, p.77) 

 

- Mas ela acabou, enfim, terminou o ano da terapia ela não voltou. (P2_F585, p.77) 

 

Percebeu-se que a instabilidade financeira ao ser trazida pela participante e ser abordada por 

meio do diálogo clínico gerou um movimento para si de pensar outras possibilidades de lidar com 

isso, fora as que ela já utilizava, dentre elas cobrar fixo e diminuir seus custos. A opção foi por 

diminuir custos.  

As razões de sua decisão não foram abordadas na entrevista, porém é possível interpretar a 

partir da questão da arquitetura do ofício de psicoterapia. Não parece ser comum ou familiar ao 

gênero profissional (dimensão transpessoal), cobrar mensalidades, mas sim honorários por sessão. 

O fato de a participante ter a informação que um par trabalha dessa forma (dimensão interpessoal) 

a fez aludir à possibilidade de cobrar fixo, mas ao mesmo tempo, não sustentar como prática sua 

(dimensão pessoal) e não encontra dados sobre normas em relação a isso (dimensão impessoal). 

 Dito de outra forma, cobrar mensalidades em vez de honorários, na dimensão pessoal ficaria 

difícil sustentar essa decisão, pois embora na dimensão interpessoal haja notícias desse modo de 

agir, o gênero profissional poderia não acolher tal ação, a qual, também não se sabe se encontra 

respaldo na dimensão impessoal do ofício, fazendo com que a participante recue e eleja outras 
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ações que não demandem dela esse movimento de produzir mudanças ou ampliações no próprio 

gênero.  

II- Participar da pesquisa intensificou seu desejo pela construção do conhecimento e pela troca de 

experiência com seus pares: a participante relatou o desejo de retomar atuação no campo da 

pesquisa e da docência como algo claro para ela. 

Eu desde quando, desde que eu me formei que eu tenho vontade de fazer mestrado, né, na 

minha área mas (...). Mas eu tenho vontade de fazer o mestrado, é um projeto assim, que eu 

sempre vou adiando, já fiz duas pós, já estou querendo começar uma pós (...) e eu gosto, sabe, 

de tá, de lidar com público, de estar ensinando, de tá passando alguma coisa. (...) eu gosto, 

eu gosto, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais para frente, até eu disse que ia 

começar a fazer outra pós e aí minha mãe disse assim “e o seu mestrado que até hoje”, aí eu 

disse, sei não ((risos)) (P2_F100 e 102 p.15) 

 

Parece que estar em contato com a pesquisadora, principalmente nas entrevistas sobre 

trajetória profissional e confecção dos registros de divulgação da psicoterapia, aumentou seu 

interesse pela construção do conhecimento no campo clínico e promoção de momentos de troca de 

experiência entre seus pares, como forma de aprimorar-se profissionalmente e melhorar aspectos 

do seu trabalho.  

(...) sinto ter o potencial para ajudar academicamente, estudando e talvez contribuindo para 

o crescimento do meu campo de psicoterapia. (Trecho retirado do registro de divulgação 

hipotética sobre o trabalho de psicoterapeuta, P2) 

 

E aí teve uma época que eu estava em grupo de supervisão, já fui chamada para ser 

supervisora mas eu não me senti segura o suficiente e aí eu montei um grupo de supervisão 

de colegas para a gente se supervisionar (...) Mas é assim, no ano que vem eu quero ver se eu 

volto com esse grupo de supervisão, quero ver se eu começo esse curso de especialização 

agora, (...) e aí mais pra frente a gente vê. Eu posso aumentar os horários…  não sei. (P2_104, 

p.15) 
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A contribuição para tal participante, decorrente de sua participação na execução do método, 

seguiu uma linha parecida com a da Participante 1, adicionando o fato de que ela sentiu como se 

fosse a voz da sua abordagem na pesquisa, como se falando pelos seus pares de abordagem e 

incluindo as visões do que chamamos, neste estudo, de subgênero profissional, ao falar do campo 

das psicoterapias, do gênero profissional no ofício de psicoterapia. 

Pra mim assim, eu vinha de casa pensando nisso hoje, mania de terapeuta, fazer a síntese 

((risos)) e eu sempre tive uma postura de ser disposta a participar de pesquisa científica 

porque eu gosto do meio acadêmico, então eu estou sempre disposta, sempre respondendo 

pesquisa na internet, me parar pra fazer um questionário, eu vou responder, e assim, eu me 

coloquei disposta também porque eu vi que seria uma contribuição para a área da Psicologia 

de um modo geral, e aí assim, do fazer do psicoterapeuta da TCC em confronto, confronto 

não, assim vou dizer assim, adicionando aos outros, porque não é em confronto, você tá me 

falando que tem muita coisa em comum como é esperado, e assim, pra mim tem sido bom, 

foi bom porque eu consegui revisar muitas coisas que eu já sabia, tinha consciência, até 

porque na TCC a gente tenta estar com tudo, tudo não, mas pelo menos a maior parte das 

coisas claras, do jeito que a gente trabalha, das metodologias, do passo a passo do que a gente 

faz, mas tem sido muito bom, e aí já vi que tem coisas aqui que você trouxe, alguns pontos 

de... desenvolvimento, que algumas coisas que geram desconforto e que realmente eu vou ter 

que dar uma mexida no meu processo para diminuir isso e enfim. É um jeito, eu tô lhe 

ajudando, mas você está me ajudando também e eu agradeço, agradeço. (P2_F716, p.104) 

 

Além disso, percebe-se que considerou participar da pesquisa uma forma de estar sendo 

ajudada, e de ter gerado desconforto, produzindo um movimento de ação, como já apresentado em 

outros momentos de suas falas.  

Por isso que tá gerando pra mim esse movimento de, fora outros incômodos, assim como isso 

tá central (...) (P2_F702, p.102) 
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Quanto à participante P3 

I- Refletir sobre seu momento de vida atual e os impactos na sua atividade de trabalho 

(possibilidade de contribuição): sua participação na pesquisa se deu de um modo um tanto 

diferenciado das outras. As estratégias mediadoras foram pouco utilizadas, prevalecendo a fala 

livre da participante com intervenções da pesquisadora. O uso de algumas estratégias foram 

ausentes ou quase ausentes como visto na Tabela 17, por exemplo, não houve auto-observação com 

captura de fotos, a co-análise se restringiu a menos de dez minutos com duas perguntas, a 

devolutiva foi praticamente uma apresentação rápida do documento. Adicionalmente, os encontros 

foram sete, mas com duração entre trinta e trinta e cinco minutos.  

No entanto, avaliamos que o diálogo se estabeleceu sobre a maior parte das temáticas de 

interesse, a partir de uma forma de interação que parece ter provocado algumas reflexões 

importantes, principalmente com a narrativa sobre sua trajetória profissional em relação ao 

momento de vida atual, considerando todas as contribuições e participação na própria história da 

psicologia clínica na região, no campo de construção do conhecimento e de atuação em psicanálise. 

A reflexão sobre o impacto de cancelamentos ou remarcações de sessões na sua prática de análise 

foi presente em, pelo menos, três entrevistas e pareceu promover um movimento de reavivar a 

percepção de que seu momento de vida atual pode estar impactando na sua prática. 

Porque quebra um pouco aquilo com o que a gente trabalha, com a fantasia. Muitos 

desmarques por parte do profissional, você tem que entrar com um dado de realidade, às 

vezes, por exemplo, eu tive que entrar com um dado de realidade (...) “Qual a garantia que 

você me dá?” [referindo-se a fala de um paciente diante as desmarcações], “A garantia dos 

anos que a gente trabalhou de outra forma”... não sei se a pessoa vai me dar essa garantia, 

algumas já se foram antes ((pausa reflexiva)), “Pô, agora que eu já to melhor, queria 

experimentar trabalhar sem você” [referindo-se a uma possível ou real atitude do paciente], 

“Eu compreendo, compreendo que você não tá querendo mais”, “É, pode ser” ((e continuou 

narrando uma espécie de diálogo entre ela e o paciente, não se sabe se real, se já acontecido)) 

“Mas você vai continuar aqui, você tá me dizendo isso?”, “É” ((finalizando o diálogo e 
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fazendo uma pausa, olhando firmemente para a pesquisadora)). Nessa altura do campeonato 

eu posso garantir isso? Não posso. (P3_F531, p.68) 

 

É compreensível que a participante utilizasse o momento de diálogo da pesquisa sobre sua 

atividade de trabalho, para lidar com aquilo que pareceu a incomodar no seu ofício de psicóloga 

psicoterapeuta/analista: pela sua trajetória profissional, os esforços para manter a alta qualidade do 

seu trabalho era notório.  

Esta mesma preocupação com a qualidade do trabalho, com o trabalho bem-feito, encontra 

referências importante nas prescrições do subgênero psicanalítico, sempre sob os olhares de seus 

pares e das instituições (associações) a que pertence. Seu subgênero na dimensão transpessoal 

(psicanálise), somado às práticas de seus pares na dimensão interpessoal (colegas psicanalistas em 

reuniões, cursos, etc) prescrevem e assumem que a fantasia do paciente em relação ao psicólogo 

psicanalista é primordial para a terapêutica.  

Dessa forma, a necessidade de “entrar com dados de realidade” diante das remarcações, ou 

seja, fornecer informações pessoais sobre a psicanalista para o paciente, podem impactar na 

atividade de tal forma, que esta seja estranhada pelo gênero (não é interessante que os pacientes 

saibam muito sobre a vida pessoal do psicoterapeuta) e até desconfigurada pelo subgênero 

psicanálise, fazendo com que a participante esteja pensativa sobre sua atuação neste contexto, pois 

coloca em questão algo primordial para a saúde do ofício em todas as suas quatro dimensões, a 

realização do trabalho bem-feito.  

Ao final, a participante avaliou como agradável ter participado da execução do método.  

É um prazer tão grande, e você também é uma pessoa tão... suave, muito leve, foi um prazer 

conversar com você. (...) Eu gosto assim [referindo-se à forma não estruturada de realizar a 

pesquisa]... falando... conversando, eu acho, se fosse pra eu tentar... fazer um, respondendo 
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eu não... acharia ruim, eu acho que revelaria pouco... burocrático eu acho.(...) Achei que você 

conseguiu [referindo-se a compreender como é seu trabalho], é porque você tem um jeito que 

facilita... que facilita pra que seja ampliado, entendeu, que o tópico seja ampliado, o tópico 

ele era o norte, entendeu, eu acho isso interessante, tinha que ter o tópico, mas como norte, 

norteador.(...) Você tem uma coisa do entrevistador que é muito suave, que deixa à vontade, 

talvez tenha a ver com sua prática clínica também, suave para ouvir, isso não é todo mundo, 

não é todo mundo. (P3_F547, 549, 551 e 553, p. 72 e 73) 

 

A contribuição parece ter se dado no sentido de oferecer lugar de escuta a partir de um 

formato alinhado à maneira que a participante gosta, para que ela pudesse falar acerca do seu 

trabalho e sobre ele fazer reflexões. Todavia, não é possível assumir, a partir disso, que a execução 

do método tenha contribuído para que ela desenvolvesse algo na sua atividade de trabalho.  

Reafirmamos que todas as participantes, independente das diferenças na forma de executar o 

método, tiveram contribuições importantes para a construção do conhecimento sobre o ofício de 

psicoterapia. De modo geral, quanto à terceira direção de resultados que a pesquisa promoveu 

(contribuições para as participantes na execução do método) avaliamos que o aspecto clínico-

desenvolvimental pôde ser percebido para duas das participantes, pois utilizaram as entrevistas de 

modo a falar, ouvir, refletir e pensar possibilidades de ação (algumas já iniciadas por elas), 

desenvolvendo suas atividades de trabalho. Para uma das participantes, avaliamos que prevaleceu 

o aspecto clínico do diálogo, mas não se sabe se gerou algum desenvolvimento quanto a atividade 

de trabalho.  

Tal participante, talvez tenha nos mostrado algumas diferenças entre promover reflexão e 

promover movimento de ampliação do poder de agir: as reflexões que ela realizou podem 

futuramente provocar alguma ampliação na sua margem de ação, porém não chegou ao ponto de 

ela perceber possibilidades de ação que desenvolvam sua atividade de trabalho em relação ao 



251 
 

 
 

conflito que identificou. Ressalte-se que justamente com a Participante 3, o método foi executado 

com diferenças razoáveis em relação às outras duas participantes. 

 

4.4.5 Quanto ao diálogo com a teoria de base 

Avaliamos que o método, em sua estrutura, operacionalização e elaboração de resultados, foi 

coerente com os pressupostos metodológicos de dialogicidade, dialética e clínico-

desenvolvimental. Percebemos que nos inclinamos sobre a atividade de trabalho, bem como, sobre 

o ofício, de forma que conseguimos abordar suas singularidades e generalidades em interconexão 

e mútua constituição, evidenciando conflitos, mudanças e permanências. Ao mesmo tempo, 

conforme discutido, identificamos algumas contribuições para o desenvolvimento da atividade de 

trabalho das participantes e alguns elementos de contribuição para o campo das psicoterapias no 

que diz respeito ao ofício como unidade que pode congregar psicólogos psicoterapeutas, 

considerando suas diversidades e particularidades, mas ultrapassando a fragmentação e dispersão 

do campo. 

O diálogo foi focalizado como forma de movimentar a dialogicidade, elaborando construção 

de significados e fazendo emergir posicionamentos em coautoria entre pesquisadores e 

participantes. As estratégias mediadoras do diálogo foram importantes para conduzir seu foco e, 

ao mesmo tempo, possibilitar a fala aberta, sem recorrer ao modelo mais estruturado, do tipo 

pergunta-resposta, oportunizando que pudessem expressar e refletir sobre conteúdos subjetivos da 

atividade de trabalho.  

Quanto ao método em relação à principal lente teórica da pesquisa, a Clínica da Atividade, 

alguns pontos merecem uma breve reflexão. São eles: a questão entre sujeito e atividade, análise 
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de situações concretas, os coletivos de trabalho, o protagonismo do trabalhador e a questão da 

demanda.  

Conforme já apresentado neste estudo, as clínicas do trabalho em geral, mas aqui 

notadamente a C.A. pressupõem que as intervenções sejam realizadas a partir da demanda dos 

trabalhadores, que as análises se deem nas situações concretas de trabalho em relação a uma 

atividade específica a ser desenvolvida, sendo tais análises realizadas por um coletivo de trabalho, 

ou seja, o trabalhador como protagonista da análise e do desenvolvimento da atividade. O método 

proposto e realizado, ora se aproximou desses pressupostos, ora se distanciou.  

Quanto à demanda, avaliamos que a demanda inicial foi dos pesquisadores e não dos 

trabalhadores, pois estes não acionaram o grupo de pesquisa com queixas ou solicitações de 

intervenção. Assumimos que tratou-se de uma demanda negociada, na qual os pesquisadores 

acionaram as participantes com a demanda de construir conhecimento, mas oferecer espaço e 

instrumentos para que as participantes pudessem colocar suas problemáticas (já percebidas antes 

da pesquisa ou durante sua realização) e desenvolver suas atividades de trabalho, de modo que o 

encontro entre a demanda dos pesquisadores e das participantes pudessem movimentar a atividade 

e produzir conhecimento co-construído entre eles.  

Por outro lado, esse formato de demanda negociada para a ação clínica, não é sem 

consequências. Vejamos: 

- A gente tinha combinado de hoje fazermos a entrevista de instrução, instrução ao sósia. 

(Pesquisadora_F353, p.49). 

 

- É...alguma coisa assim, mas faz um tempo já, mas diga aí. (P2_F354, p.49). 
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- É, porque a gente teve esse intervalo. E aí você disse é ...eu disse escolha uma situação da 

clínica que seja... desafiadora e que ocorra, né, que te coloca diante de uma situação mais... 

desafiadora. (Pesquisadora_F355, p.49). 

 

- Eu esqueci, esqueci completamente... Situação desafiadora ((pausa pensando como que 

tentando lembrar de algo)) (P2_F356, p.49) 

 

- Isso, como trabalhadora, você como terapeuta, você... lida, sabe? (Pesquisadora_F357, 

p.49). 

 

- ((fazendo gesto de que tinha lembrado de algo importante)) É… no início era muito difícil 

para mim a partir de cobrança, sabe? Mas hoje em dia… eu tenho que pagar minhas contas 

né, com o tempo né também, a gente vai ficando mais calejada e vai aprendendo. Aí era muito 

difícil… (P2_F358, p.49). 

 

Percebe-se nesse trecho que a demanda parece ser mais da pesquisadora do que da 

participante, trazendo, inclusive, a impressão de que não houvesse demanda da participante, 

fazendo com que ela não se movimente tanto na direção da análise. Todavia, já apresentamos as 

contribuições que essa mesma análise (o trecho é da entrevista que mais contribuiu para a 

participante) proporcionou para os resultados gerais de construção do conhecimento e para a 

participante no desenvolvimento de sua atividade.  

Assim, para levar adiante uma análise que se inicia por demanda de pesquisa para uma 

demanda negociada, é preciso que as duas partes percebam contribuições e que flexibilizem 

objetivos, método, agenda, mantendo disponibilidade psicológica, de tempo e de espaço, 

envolvendo-se na análise, para que esta possa ser levada adiante com êxito. Nesse sentido, percebe-

se que nesta pesquisa houve demanda negociada, com consequências por vezes negativas para a 

execução do método, mas que não inviabilizou ou desconfigurou, nem a construção do 
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conhecimento, nem o desenvolvimento da atividade. Embora consideremos a possibilidade de que, 

em caso de sermos demandados desde o início, o desenvolvimento da atividade possa ser mais 

potencializado.  

Quanto às intervenções se darem nos coletivos de trabalho, já discutimos e mantemos a 

posição de afirmar a importância dos coletivos na análise, mas também a dúvida quanto à existência 

ou não de coletivos de trabalho no campo das psicoterapias para psicólogos psicoterapeutas 

autônomos. Os resultados da pesquisa indicaram a possibilidade da existência de coletivos de 

trabalho, por exemplo com a Participante 1, quando esta se refere à interação que mantém com as 

colegas com quem divide os horários e despesas de uma sala comercial para os atendimentos, em 

grupos de supervisão e de estudos, com a P2, quando relata interação frequente com colegas por 

meio de um grupo de WhatsApp, anteriormente em grupos de supervisão e nos encontros eventuais, 

e com a Participante 3, quando relata suas interações com pares nos ambientes das associações 

psicanalíticas que participa e nas formações.  

No entanto, os diálogos nas entrevistas não apontaram com consistência que essas interações 

e encontros se configurariam como um coletivo de trabalho, além de serem sempre com pares da 

mesma abordagem. O conflito se instala na nossa reflexão sobre os coletivos, quando pensamos na 

existência de um gênero profissional de psicólogos psicoterapeutas autônomos, conforme 

buscamos defender e desenhar nos resultados. Haveria gênero profissional sem existir coletivos de 

trabalho que mantenham interações interpessoais nas situações concretas da atividade? Ou, por 

outra via: haveria coletivos de trabalho que não se configurariam exatamente como preconiza a 

C.A.?  
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Pensando na primeira inquietação, assumiríamos que as interações entre os pares (ainda que 

não organizadas como coletivos) interconectadas com o estilo próprio, gênero profissional e com 

as normas/tarefas, sustentariam o ofício. Neste caso, a dimensão interpessoal aconteceria num 

formato diferente dos coletivos de trabalho, sem que se saiba se teriam força suficiente para 

produzir ampliação no gênero. Na segunda questão, assumiríamos a possibilidade de que os 

coletivos de trabalho em ofícios de grande dispersão ou comportando subgêneros profissionais 

existem, mas tendem a se organizar de forma diferente: se reúnem ocasionalmente, não 

compartilham o mesmo contexto imediato, tem uma linguagem e histórias em comum, mas não 

necessariamente a atividade de um tem impacto direto (ou talvez muito distante) na atividade do 

outro, mas ainda assim, seriam considerados como coletivos.  

De qualquer forma, após a realização desta pesquisa, embora não possamos nos posicionar 

sobre a questão dos coletivos, arriscaríamos reunir um grupo de psicólogos psicoterapeutas 

autônomos para dialogar sobre suas atividades de trabalho, apostando que os elementos de gênero 

profissional seriam capazes de congregá-los de forma que poderiam desenvolver algumas de suas 

atividades. Caso fossem um grupo reunido sob o gênero e o subgênero, acreditamos que seria 

possível adentrar ainda mais os detalhes de algumas atividades para desenvolvê-las. 

Quanto ao protagonismo do trabalhador, avaliamos que diante da demanda negociada, do 

tipo de interação trabalhador-pesquisador no método, da co-análise e validação, podemos assumir 

que houve uma espécie de protagonismo compartilhado, no qual, ora os pesquisadores conduziam 

e se beneficiavam da análise ora a participante, negociando, compartilhando o 

conhecimento/desenvolvimento produzido. Retomemos, um trecho já utilizado para discutir as 

contribuições do método para as participantes:  
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- (...) me chamou a atenção uma... é como se algo aqui, aí você vai me dizer o que é que vem pra 

você desse tipo de análise que eu fiz, tá? Especificamente falando da relação entre você, o 

WhatsApp e a cliente, a paciente, me parece que com [outro paciente] foi uma situação um pouco 

diferente em termos do uso do WhatsApp e a dela né? É... você acha que houve um atendimento, 

tipo, de urgência mesmo que pontual, mesmo que rápido... (Pesquisadora_F777, p. 120) 

[A pesquisadora escolhe abordar esse tema e coloca sua análise sob a avaliação da participante] 

 

- É, porque no dele foi como se fosse uma nota, né? (P1_F778, p.120) 

[a participante tenta retomar o que já tinha dito sobre outro caso, refletindo sobre a diferença] 

 

- Porque você fez inclusive a comparação com o post-it né? De algo escrito ali... 

(Pesquisadora_F779, p.120) 

[a pesquisadora retoma uma fala/entendimento anterior da própria participante em relação ao caso 

para ajudá-la na reflexão, sustentado sua -da pesquisadora - análise] 

 

- É... Eu acho que no caso dela pode ter sido, não sei... É que eu não sei, não diria um atendimento 

porque foi uma coisa bem rápida... e bem assim, específica. Mas acho que foi um atendimento, um 

pronto-atendimento, né... Enfim... Sei lá, talvez se eu não tivesse disponível naquele momento ela 

também tivesse passado, mas... Talvez não! Então de certa forma, sim. (P1_F780, p.120) 

[a participante formula sua própria análise, ampliando as possibilidades de sua ação via WhatsApp] 

 

Mais adiante, a participante faz outras falas, elaborando melhor sua análise, fazendo 

ressalvas, complementando ou suprimindo elementos aos que a pesquisadora tinha analisado. A 

participante finaliza sua própria análise, construindo conhecimento sobre o seu trabalho, de forma 

que o uso do WhatsApp tornar-se possível para diversas funções, inclusive atendimento, mas com 

muitas ressalvas a fazer. Adiciona que isso precisa ser dialogado com outros psicólogos 

psicoterapeutas, sinalizando que a participação (análise) da pesquisadora não substitui nem se 

interpõe sobre o entendimento que precisa ser realizado pelos próprios trabalhadores.  
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Neste momento (escrita do texto da dissertação) nos resultados da pesquisa, volta-se 

novamente a análise para os pesquisadores que a tomam por seu turno, para discutir com a 

comunidade científica e com os trabalhadores. A esse movimento nos referimos protagonismo 

compartilhado. O risco que se corre com esse tipo de protagonismo é de que, com a saída da 

pesquisadora do campo, ou seja, cessando os encontros entre trabalhador-pesquisador, o 

desenvolvimento e produção de conhecimento realizados não continuem seu movimento. 

Quanto à análise do trabalho em situação, ou análise da situação real de trabalho, 

conectamos esse ponto ao que diz respeito também entre análise focada no sujeito ou na atividade. 

Avaliamos que o método, ora priorizou o sujeito, ora priorizou a atividade, partindo, por vezes de 

suas situações reais de trabalho por meio de fotos e discurso no diálogo e outras vezes das opiniões 

e histórias do sujeito. 

Assumimos que algumas estratégias trouxeram conteúdos mais focados nas questões do 

sujeito, como foi o caso das trajetórias profissionais na linha do tempo e a confecção do registro de 

divulgação. Outras estratégias trouxeram conteúdos mais focados na atividade, como foi o caso da 

auto-observação com captura de imagens e IaS. Um desdobramento possível dessa escolha foi a 

impressão que tivemos, de que pouco conteúdo surgiu nos diálogos sobre o real da atividade 

(possibilidades não realizadas da atividade), o que implicaria em ter diminuído para as participantes 

o potencial de ampliar seu poder de agir. Há que se incluir neste ponto, a habilidade ainda em 

desenvolvimento da pesquisadora para conduzir a técnica de instrução ao sósia.  

Todavia, percebemos que, ao aliar os dois focos no método, foi possível se debruçar sobre 

o ofício de forma menos específica do que acontece quando o foco recai sobre a análise de uma 

atividade. Longe de fomentar uma dicotomia sujeito-atividade tão combatida por essa perspectiva 
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(Clot & Simonet, 2015) ou de querer analisar o sujeito longe de seu contexto de trabalho, fomos 

movidos inicialmente pelo desejo de compreender a psicoterapia como trabalho, utilizando 

diversos recursos dentro das possibilidades que o campo nos proporcionou, sem, com isso, abrir 

mão de abordar a atividade, analisando-a. Tal contexto, nos oportunizou elaborar um caminho e 

experimentar uma proposta de método que se deu entre as paredes dos consultórios de psicoterapia. 

A partir da experiência vivenciada, nossa intenção foi apresentar uma proposta que 

incorporou outros interesses e estratégias não usuais às análises em C.A., alicerçada em alguns 

pressupostos metodológicos, que podem ter colaborado para a compreensão do ofício de 

psicoterapia, mas que merecem uma reflexão crítica que faça-nos posicionar enquanto 

pesquisadores, para submeter nossos posicionamentos e reflexões à apreciação do campo 

acadêmico. Nesse sentido, a vivência quanto ao método, nos trouxe mais dúvidas do que certezas, 

mas nos moveu a outras possibilidades do agir em construção. 

 

5 Considerações finais  

 

Conhecer e compreender as trajetórias profissionais das participantes, bem como suas 

representações sobre a psicoterapia e aspectos de suas rotinas de trabalho possibilitou perceber 

pontos em comum da psicoterapia enquanto atividade de trabalho.  

Foi possível também perceber que o trabalho do psicólogo psicoterapeuta o coloca em um 

duplo papel de administrador-gestor e de terapêutica, fazendo com que tais profissionais 

apresentem peculiaridades em relação a impedimentos, estilizações e características do trabalho, 

que no seu fazer o colocam num movimento de desenvolvimento profissional, fazendo-o 
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transgredir e manter-se na sua abordagem e no campo das psicoterapias. Além disso, parece ser 

limitador para realização do trabalho bem-feito o isolamento ou velamento de problemas sobre o 

trabalho que não são discutidos aberta e amplamente na categoria profissional de psicólogos. 

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de encontrar formas de dialogar, fazendo circular na 

dimensão interpessoal os conflitos e problemas da atividade de trabalho do psicoterapeuta, no que 

esse estudo pôde contribuir ao propor a existência de um gênero profissional de psicólogos 

psicoterapeutas autônomos e apresentar alguns elementos “genéricos” que seriam capazes de reunir 

esses profissionais para dialogar, considerando suas abordagens, mas também para além delas, 

como é o caso de questões sobre a elaboração e o uso do contrato de prestação de serviços e a 

postura profissional diante a presença de tecnologias digitais, por exemplo as redes sociais, no 

processo psicoterapêutico. 

Espera-se que esta pesquisa tenha lançado luz sobre a psicoterapia enquanto atividade de 

trabalho para além das fragmentações e dispersões presentes no campo, contribuindo para a 

compreensão dessa prática profissional e para as possibilidades de ampliação do poder de agir de 

psicólogos psicoterapeutas. Além disso, tais colaborações podem ser subsídios importantes para 

melhorar estratégias formativas, avaliativas e de fortalecimento da categoria profissional.  

Por exemplo, ao compreender vários elementos envolvidos na realização de um trabalho 

bem-feito, e, portanto, na qualidade do trabalho em psicoterapia, estes elementos podem ser 

incorporados para discussão e desenvolvimento nos encontros de supervisão ou mesmo na 

graduação; as observações sobre fragilidades de normas e interações interpessoais profissionais são 

indicadores importantes a serem melhorados na categoria profissional para o seu fortalecimento; 

os pontos de diálogo entre os diversos modos de realizar a atividade, indicando temas ou elementos 
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em comum passíveis de serem discutidos coletivamente na e entre categorias profissionais, podem 

servir de norteadores para tal tarefa. 

Espera-se também, que esse estudo tenha contribuído para o desenvolvimento ou discussão 

da perspectiva teórico-metodológica de base utilizada nesta pesquisa, a clínica da atividade, pois 

incorporou ao método estratégias não-usuais às análises com base nessa perspectiva. 

Esta pesquisa não contemplou a prática de psicoterapia realizada em instituições públicas, 

por psicólogos psicoterapeutas contratados (e não autônomos), bem como, as realizadas em 

contextos de atuação via saúde suplementar, ou seja, psicólogos psicoterapeutas que atendessem 

por planos de saúde. Talvez uma pesquisa que contemple esse público possa trazer novos 

elementos, passíveis ou não de serem incorporados ao gênero profissional percebido, pois podem 

existir diferenças relevantes quanto ao ambiente e volume de trabalho, hierarquia, interação com 

outras categorias profissionais, e assim por diante.  
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Apêndices 

Apêndice A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A psicoterapia como atividade de 

trabalho no Brasil”, que é parte da dissertação de mestrado em psicologia da UFRN de Juliana 

Moreira da Silva Andrade, sob orientação do Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão.  

Esta pesquisa pretende compreender e analisar, a partir dos próprios psicólogos 

psicoterapeutas, sua atividade de trabalho quanto ao desenvolvimento profissional, sua 

perspectiva de trabalho bem feito e de definição do próprio fazer para si, seus pares e sociedade, 

oportunizando espaço para reflexão e possibilidade de transformação da atividade de trabalho.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo são indicadores obtidos na literatura disponível 

que apontam para os desafios profissionais com que o psicoterapeuta lida no seu trabalho, o 

pouco diálogo na categoria profissional do psicólogo sobre essa prática e as possibilidades de 

contribuir para melhorias na compreensão desse fazer, na formação e no fortalecimento do 

diálogo na categoria profissional quanto a esse campo de atuação.  

 

Caso você decida participar, você deverá comparecer a no mínimo 04 (quatro) e, no 

máximo, a 10 (dez) encontros sequenciais no total, sendo 01 (um) por semana, previamente 

agendados de acordo com sua disponibilidade para realização de entrevistas.  

Tais encontros, terão duração média de uma hora cada um, para realização de entrevistas 

individuais a serem realizadas pela pesquisadora em ambiente que assegure a sua privacidade. 

As entrevistas serão em formato de questionamentos abertos e com constante interação entre 

você e a pesquisadora, as quais abordarão conteúdos relacionados à sua atividade de trabalho 
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como psicoterapeuta, suas percepções, vivências e reflexões. Para as entrevistas serão 

utilizadas, pela pesquisadora, técnicas ou recursos mediadores para provocar a fala e reflexões 

possíveis sobre sua atividade de trabalho.  

Assim, poderá ser solicitado que você que escreva pequenos textos ou anotações sobre 

sua atividade, que você tire fotos sobre sua atividade (excluídas imagens de pacientes ou outras 

pessoas), que você participe de análises, em conjunto com a pesquisadora, sobre alguns trechos 

de conteúdos transcritos de suas entrevistas anteriores.  

 

__________________ (rubrica do Participante)    ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

 

Um risco possível decorrente de sua participação nesta pesquisa é o comprometimento 

do seu tempo extra-laboral para comparecer às entrevistas. Tal risco será minimizado através da 

negociação dos momentos mais convenientes para você para a realização das entrevistas. Um 

desconforto possível, é o de mobilização psicológica a partir da fala e reflexão sobre conteúdos 

subjetivos difíceis de lidar. Tal risco será minimizado a partir do acompanhamento por profissional 

habilitado, no caso a pesquisadora responsável por essa pesquisa, com escuta e acolhimento ao 

conteúdo abordado de forma gradual no processo de pesquisa de um encontro para o outro.  

Ao participar da presente pesquisa você poderá ser diretamente beneficiado pela 

oportunidade de realizar uma análise clínica de sua atividade de trabalho com vistas a 

desenvolvê-la, a partir da ação de repensá-la, relatando suas possíveis dificuldades, e, por 

conseguinte, reelaborando-as, de modo a pensar alternativas diante os 

impedimentos/dificuldades de sua atividade laboral, além de receber escuta e acolhimento de 

possíveis demandas subjetivas sobre suas vivências profissionais, ou na relação trabalho-vida 

pessoal.  

Você também poderá ser indiretamente beneficiado como profissional psicoterapeuta, 

pois os resultados dessa pesquisa podem colaborar para a compreensão de tal prática 

profissional amplamente realizada na sociedade. Além disso, pode apontar pontos importantes a 

serem incorporados para melhoria da formação e diálogo na categoria profissional dos psicólogos 

sobre a atuação em psicoterapia.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita de atendimento psicológico que será prestada pelo Serviço de 

Psicologia Aplicada, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado no Campus 

Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas 
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dúvidas entrando em contato com Juliana Moreira da Silva Andrade, pelo e-mail: 

jupsiandrade@gmail.com, ou pelo telefone celular (84) 98104-2174. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado, textual ou de 

imagem, que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

No caso de quaisquer dúvidas adicionais sobre aspectos éticos dessa pesquisa, você 

deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135, Campus UFRN – Natal. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável, Juliana Moreira da Silva Andrade. 

 

__________________ (rubrica do Participante)    ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “A 

psicoterapia como atividade de trabalho no Brasil”, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 Natal/RN, ____de ________________ de 2017. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “A psicoterapia como atividade de trabalho 

no Brasil”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal/RN ____de ________________ de 2017. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Apêndice B 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “A psicoterapia como atividade de trabalho no 

Brasil” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste 

termo, os pesquisadores Jorge Tarcísio da Rocha Falcão e Juliana Moreira da Silva Andrade, a realizar a 

gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
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2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui 

relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

responsável pela pesquisa Juliana Moreira da Silva Andrade, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a 

posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

7. Este documento será elaborado em duas vias. Uma ficará comigo e a outra com o pesquisador 

responsável. 

 

Natal/RN_____ de __________________ de 201__. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

 

Apêndice C 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, AUTORIZO 

Juliana Moreira da Silva Andrade, pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada: “A psicoterapia como 

atividade de trabalho no Brasil” a fixar, armazenar e utilizar como conteúdo de análise a minha imagem ou 

fotos que eu mesma tirarei sobre minha atividade de trabalho (excluindo imagens de meus pacientes ou 

outras pessoas) e gravações de minhas entrevistas em áudio e vídeo com o fim específico de inseri-la nas 

informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais 

sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 
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A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem ou fotos sobre minha 

atividade de trabalho conforme estabelecido, para os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o 

meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

A pesquisadora responsável pela pesquisa, Juliana Moreira da Silva Andrade, assegurou-me que 

os dados serão armazenados em meio digital protegido, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse 

período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

Este documento será elaborado em duas vias. Uma ficará comigo e a outra com a pesquisadora 

responsável. 

 

Natal/RN, _____ de ________________ de 201___.  

 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo da pesquisadora responsável 
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Apêndice D – Ilustração do quadro síntese de análise de dados para visualização do formato 

 

 
 

 

 


