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RESUMO 

 

A elaboração do presente artigo se deu a partir do estágio curricular obrigatório do curso de 
psicologia do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, desenvolvido junto à clínica 

de práticas da mesma instituição de ensino. Tendo em vista que o estágio se constitui como uma das 
principais etapas do processo de tornar-se terapeuta, procurou-se estudar a primeira experiência de 

atendimento na Abordagem Centrada da Pessoa em uma Clínica-Escola. Neste sentido, o presente 
estudo é resultado de relato de experiência de prática clínica dos estágios de Psicologia Clínica e 
teve como objetivo compreender os motivos do abandono do processo psicoterapêutico pelo cliente, 

levando-se em consideração que os atendimentos são realizados por estudantes do curso de 
Psicologia no início de sua prática psicoterapêutica. Como conclusão, fica evidente que o 

desenvolvimento de cada psicoterapeuta ocorre de forma única para cada pessoa, que evolui o seu 
próprio modo de ser terapeuta, independentemente de experienciarem momentos que expressem 
características e atitudes semelhantes. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A primeira experiência de atendimento na clínica, mesmo que na modalidade de estágio 
supervisionado, constitui-se uma das experiências mais marcantes de todo o processo do curso, 
pois, o contato inicial do estudante com esse fazer tão complexo que é a psicoterapia, requer uma 

fase para adaptação, uma reconstrução da identidade.  
 Devido a essa complexidade Zaro e colaboradores (1980) pontuam que o processo pelo qual o 

estudante passa até se tornar um psicoterapeuta requer uma mudança no estilo de aprendizagem, 
passando da teoria para a prática, pois, segundo os autores, para que o estudante alcance o domínio 
do manejo da psicoterapia, é necessário um grande investimento na parte prática, contando com o 

apoio e incentivo do supervisor em todos os pontos que houver necessidade, tendo em vista que a 
habilidade só é adquirida ao longo da prática, se houver um treino constante. 
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 Igualmente, a literatura ressalta a necessidade de contínuo desenvolvimento e 
aperfeiçoamento técnico da profissão, a partir da prática clínica (ZARO et al, 1980). 

 Assim, o presente trabalho se propôs a refletir sobre a literatura acerca dos passos iniciais da 
formação do psicólogo e a avaliar o quão despreparados e desconfortáveis os alunos se sentem no 

início do desempenho de sua profissão. 
  

 

A ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA 

Segundo Miranda (2003), a abordagem centrada na pessoa (ACP) se insere na corrente 
humanista da psicologia com o intuito de trazer um novo olhar acerca do que é o ser humano, o 
criador da abordagem é o teórico Carl Rogers (1902-1987), psicólogo norte-americano que trouxe a 

partir de seus estudos e métodos científicos uma nova forma de pensar a respeito da mudança nos 
processos terapêuticos. Assim, esse teórico veio a desenvolver um modelo de intervenção que deu o 

nome inicialmente por Terapia Centrada no Cliente. 
De acordo com o autor acima citado,  Rogers cria o pilar da teoria (ACP) a tendência atualizante 

que para ele se trata por um lado, a confirmação do Self e, por outro, a preservação do organismo, 

facultando assim, a consonância entre a experiência vivida e a sua simbolização. Rogers, tendo em 
vista que sua proposta prioriza a capacidade que o cliente tem de auto-atualizar suas potencialidades 

e de ser autêntico com suas próprias escolhas e decisões. 
 Para Miranda (2003), a Abordagem Centrada na Pessoa propõe em ser uma área que vê a 

pessoa com potencial natural para o crescimento e para a saúde a partir da experiência, Essa 

abordagem  defende que a construção de uma relação empática possibilita o desenvolvimento 
pessoal do indivíduo e estimula a uma vida mais congruente. 

 

 

AS CARACTERÍSTICAS DA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA CLÍNICA 

 

Para a maioria dos alunos, a expectativa de ver-se pela primeira vez frente a frente com o cliente 
na situação clínica envolve grande curiosidade e muita emoção. Para Aguirre (2000), a primeira 

experiência clínica, assim como o contato clínico são condições muito especiais para um estudante, 
chegando a causar, em alguns, aquele tão temido “frio na barriga”. De acordo com a autora, para 
cada qual esse “friozinho” tem um colorido ou uma peculiaridade especial, dentro dos aspectos 

comuns a todos que se encontram nessas circunstâncias. 
Por isso, despende mais esforços, necessita de mais dados e tem mais dificuldades do que uma 

pessoa com mais experiência. Para os autores, a teoria alicerçada na prática tem mais riqueza e 
profundidade, mesmo assim, a transição da teoria para a vivência prática exige uma modificação da 
postura do acadêmico frente ao curso, frente aos colegas e até frente a si mesmo, pois terá que fazer 

a transição daquele que estuda reformulação para o profissional em formação que trabalhará com o 
ser humano. 

Segundo Zaro et al (1980), devido ao medo de parecer incompetente perante o cliente, o 
supervisor ou colegas, o aluno que inicia seus atendimentos como psicoterapeuta pode temer que os 
clientes abandonem a psicoterapia, indicando com isso que fracassaram em sua missão. No entanto, 

a psicoterapia é uma responsabilidade compartilhada, e tanto ele quanto o cliente precisam entender 
que os resultados da psicoterapia dificilmente são obtidos imediatamente, sendo o cliente também 

responsável pelo rumo dos atendimentos.  
Conforme Amatuzzi (1988) há ainda situações em que a falta de habilidade e a inexperiência do 

terapeuta iniciante podem ser elementos que contribuem para o cliente a abandonar a terapia. 
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Prette, Prette e Branco (1992) pontuam que somente ao se sentirem acolhidos e confortados, os 
terapeutas principiantes podem se abrir para os desafios da experiência clínica, utilizando seus 

próprios erros e conquista e, a partir de mudanças, irem reconstruindo de uma identidade 
profissional integrada com seu crescimento pessoal. Esta vivência, de acordo com os autores, 

sedimenta os vínculos dentro do grupo, estimula a reflexão e permite vislumbrar soluções para as 
dificuldades encontradas em seus atendimentos. 

Segundo Sartre (1998, apud Silva, 2013), o homem é condenado a ser livre e é responsável por 

suas próprias escolhas a todo instante. Até mesmo não escolher é uma escolha. Nesse sentido, o 
cliente pode escolher abandonar a terapia ou se implicar e progredir no processo psicoterapêutico 

quando quiser. Ou seja, Independentemente do tempo de experiência que o psicoterapeuta possua, é 
o cliente que vai escolher prosseguir ou não com a terapia. 
 

 
O PROCESSO DE SUPERVISÃO 

 
 Távora (2002) defende que treinar futuros terapeutas exige, ao mesmo tempo, técnica, arte e 
sensibilidade, além de respeito às diferenças e crença no talento que pode brotar de cada iniciante 

amedrontado, tímido em suas iniciativas e pouco confiante em si. Significa também deixar que os 
treinados ensinem ao supervisor a arte de ser paciente, de acreditar sem ver resultados imediatos e 

de abster-se de induzi- los a um modelo de terapeuta já pronto. 
 Para a autora, a responsabilidade de supervisionar um processo de formação de 
psicoterapeutas, tem como objetivos, além de transmitir ensinamentos básicos, fazer com que cada 

estagiário olhe para dento de si, para a relação que estabelece com o cliente e para o vínculo que 
desenvolve com o supervisor. Ou seja, treinar um grupo é inserir o estagiário em um mundo de 

relações reais e presentes onde ele possa se avaliar e se encontrar com o outro.  
 Zaro e outros (1980) consideram a supervisão, aliada à própria psicoterapia e aos constantes 
estudos e leitura para a ampliação dos conhecimentos e para o aperfeiçoamento da prática, 

fundamentais para se formar um bom psicoterapeuta. Além disso, os autores consideram que 
mesmo após o término do curso e com o treinamento constante das habilidades, é necessário, no 

decorrer de toda a vida profissional, constante investimento na carreira profissional, adquirindo 
novos conhecimentos e permanecendo aberto às novas possibilidades de crescimento. 

 
 

MÉTODOLOGIA 

 

PARTICIPANTES  

Estagiárias de Psicologia Clínica do Centro Universitário FAG 
 

LOCAL  

O local de intervenção foi nas Clínicas FAG (Cascavel – PR).  
 

INSTRUMENTOS  

Foi realizado o relato das estagiárias sobre a primeira experiência em atendimento psicoterapêutico 
na abordagem a Centrada na Pessoa. 
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RELATOS DO PRIMEIRO ATENDIMENTO PSICOTERAPEUTICO DAS ACADEMICAS 

DE PSICOLOGIA  

Estagiária 1:  

 Inicialmente antes de começar o atendimento a única coisa que era possível sentir era a 

ansiedade de atender o cliente pela primeira vez, o medo de não dar conta do atendimento e não 
saber exatamente o que e como auxiliar a primeira cliente e também a grande curiosidade em saber 
qual seria as queixas e a história de vida da mesma. Após receber a primeira cliente, a ansiedade 

aumentou em relação de como falar, o que falar, por onde começar. E após isso a dificuldade em 
conseguir se concentrar no que a cliente trazia e de tentar compreender como ela se sentia em 

relação ao que falava, pois o sentimento de medo de não conseguir compreender o que a cliente 
precisava e o medo de falar algo inapropriado, não permitia na primeira vez que eu conseguisse 
absorver todas as informações passadas. Entretanto aos poucos a ansiedade foi diminuindo e fui 

conseguindo me concentrar nos relatos da cliente e fazer a intervenção na qual naquele momento eu 
achava apropriado conforme as teorias estudadas sobre a abordagem Centrada na Pessoa. 

 

Estagiária 2: 

 A primeira experiência de atendimento na clínica foi um misto de curiosidade, emoção, 

desconforto e medo. Medo de não saber o que fazer; de não saber o que falar, pelo fato de a 
abordagem ser não-diretiva, e falar ou fazer algo tão errado que comprometesse o cliente; de 

descobrir que não teria “jeito” para a coisa; de ser criticada pelo supervisor ou pelos colegas, enfim. 
A ansiedade foi imensa e a sensação de frustração foi maior ainda quando, das sessões 
subseqüentes, a cliente não mais retornou. 

 Muitas vezes vemos o nosso papel de futuros psicoterapeutas ser colocado em questão, pois 
a presença do outro nos desafia, nos desestabiliza, é provocativa e nos convida a rever nossa 

atuação. 
 
Estagiária 3: 

 Nunca vou esquecer  a primeira experiencia, foi incrível pois antes de conhecer a cliente, 
senti muitas coisas ao mesmo tempo, parecia que não sabia o que ia falar ou fazer, eu sabia que 

deveria deixar a sessão ser toda dela e que precisava ficar à vontade, e foi isso que aconteceu, 
aqueles 45 minutos fizeram todo o sentido para a abordagem escolhida, consegui ver o real sentido 
de centrar-se no cliente, e a importância das supervisões e transcrições, erros são essenciais para a 

evolução, e quero estar cada vez mais preparada para atender a demanda do cliente, e ajudar 
conforme as diretrizes da abordagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao contrário do que se imagina a construção do tornar-se terapeuta não é tão simples assim, 
por meio do qual simplesmente se aprende a ouvir problemas e ser amigo de uma pessoa que está 

passando por algum sofrimento em sua vida. Esse processo consiste numa tarefa complexa, onde o 
curso de Psicologia é apenas o primeiro passo, uma vez que além do conhecimento da abordagem 
teórica, é necessário o desenvolvimento de diversas habilidades pessoais, que por sua vez, também 

não são incluídas no modo como desenvolvemos nossa atividade de forma gratuita.  
Além disso, vale apontar que a própria compreensão sobre o que é ser terapeuta revela-se 

enquanto algo a ser descoberto, onde cada qual desenvolverá seu peculiar modus operandi de 
trabalhar. Mas durante o processo de estágio, o grupo de supervisão pode representar um suporte 
para as dificuldades na nova situação, embora não deixe de ser um pouco doloroso expor-se ao 

grupo com relação a uma atividade profissional que ainda não se domina. 
Porém, a supervisão de estágio, mais que importante no processo de tornar-se terapeuta, é 

um alerta para a necessidade de conscientização e valorização dos princípios humanistas enquanto 
necessários para a formação pessoal dos futuros terapeutas.  
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