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Resumo 
A metodologia de ensino do curso de Psicologia da Universidade Anhanguera-
Uniderp, propõe a inserção do acadêmico na prática de atendimentos clínicos a 
partir do terceiro semestre de sua formação. Com o objetivo de propor novas 
reflexões a respeito da construção da Psicologia enquanto ciência/profissão, o 
presente projeto de pesquisa pretende descrever as possíveis influencias e 
contribuições da supervisão clínica na formação do Psicólogo no contexto da 
citada metodologia. Para tal, será realizada no primeiro momento, uma 
pesquisa documental e bibliográfica sobre as diretrizes curriculares para os 
cursos de Psicologia no Brasil, sua comparação com o Projeto Político 
Pedagógico do curso instalado na referida universidade e levantamento 
bibliográfico a respeito da relação supervisor-aluno sob o aspecto 
psicodinâmico. E no segundo momento, serão realizados grupos focais com 
acadêmicos do terceiro e nono semestre do curso de Psicologia da 
Universidade Anhanguera-Uniderp e entrevistas semiestruturadas com seus 
professores supervisores da clínica-escola da mesma Universidade. 
 
Palavras-chave – Supervisão Clínica em Psicologia - Relação Supervisor-
Aluno - Formação do Psicólogo. 
 

1  Introdução 

Diante das dificuldades que a vida pode apresentar, cada indivíduo 

possui uma maneira particular de enfrentamento, enquanto alguns possuem 

maior facilidade em superar os obstáculos, outros permanecem em seu 

sofrimento. Nesse contexto a Psicologia como Ciência/Profissão procura 

oferecer profissionais habilitados a realizar uma escuta diferenciada, que 

através de técnicas específicas têm a possibilidade de intervir e auxiliar o “ser 

em sofrimento” a perceber a si mesmo, seus aspectos emocionais, mentais e 

comportamentais. 

Para a atuação de psicólogos competentes e habilidosos, torna-se 

necessário uma estrutura curricular adequada aliada ao exercício prático da 

profissão através de estágios supervisionados. O curso de Psicologia da 

Universidade Anhanguera-Uniderp iniciado no ano 2000, propõe a inserção do 
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acadêmico em laboratórios com o objetivo de desenvolver habilidades gerais e 

específicas de acordo com o conteúdo programático de cada semestre letivo. 

Neste curso o acadêmico inicia seu aprendizado clínico a partir do 

terceiro semestre letivo, no qual realiza na clínica escola de Psicologia da 

Universidade atendimentos voltados para a observação e prevenção na 

primeira infância. No quarto semestre os atendimentos focam-se no processo 
de psicodiagnóstico infantil e orientação aos pais. O quinto e sexto semestres 

são dedicados à compreensão psicodinâmica da adolescência, intervenções 

clínicas específicas para cada caso. No sétimo e oitavo semestre o acadêmico 

inicia o atendimento voltado para a fase adulta e envelhecimento. Ao final do 

curso, nono e décimo semestre o aluno pode optar por uma abordagem teórica 
da psicologia e a fase do desenvolvimento que deseja atender clinicamente. 

Em todas as etapas da formação, o acadêmico é assistido com proximidade 

por um professor supervisor, que através de sua experiência teórica-prática 

possibilita bases consistentes para que o aluno desenvolva-se com segurança. 

Dessa forma o presente projeto visa identificar as possíveis influencias 

da supervisão clínica na formação do psicólogo, considerando-se a 

psicodinâmica da relação supervisor-aluno, investigando-se as opiniões de 

acadêmicos iniciantes (terceiro semestre) e formandos (nono semestre) a 

respeito de sua inserção na prática clínica desde o início do curso de formação 

em Psicologia. 

2  Desenvolvimento 

No curso de Psicologia da Universidade Anhanguera-Uniderp, uma das 

ênfases para a formação do Psicólogo é a inserção do acadêmico na prática 

clínica a partir do terceiro semestre do curso. As habilidades e competências 

necessárias para forma-se um psicoterapeuta são estimuladas a serem 
desenvolvidas ao longo do curso, através de supervisões nas quais são 

abordados aspectos teórico-práticos dos atendimentos realizados. Da mesma 

forma, cabe ao supervisor indicar ao acadêmico seus pontos fracos para que 

possam ser elaborados em psicoterapia pessoal, e reforçar os aspectos 
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positivos, oferecendo a ele a segurança necessária ao seu desenvolvimento na 

relação com o paciente em atendimento. Essa dinâmica apresenta-se como um 

campo rico a ser investigado, em especial a relação supervisor-aluno. A 

presente pesquisa focará nas possíveis contribuições da supervisão no 

processo de formação do acadêmico de Psicologia inserido na prática clínica 

desde o início do curso. 

2.1. Transferência 

 Durante o processo de aprendizagem, o acadêmico se depara com 

determinados aspectos relativos à prática da psicoterapia. Quando diante de 

um paciente, procura através da escuta diferenciada, estabelecer uma “aliança 

terapêutica” que acontece quando o terapeuta coloca-se de maneira empática 

diante do seu paciente, suspendendo seus próprios juízos e valores de maneira 

a oferecer a ambiência para o surgimento de uma relação segura, o que 

favorece o processo terapêutico. 
 Quando essa relação é estabelecida de maneira adequada, surge o 

fenômeno da transferência, que é uma tentativa do paciente de reviver no 

processo terapêutico seus conflitos, situações e fantasias da infância ainda não 

elaboradas completamente em seu psiquismo (SANDLER; DARE & HOLDER, 

1986). 

Segundo Dalgalarrondo (2008, p. 75):  
 

A transferência compreende atitudes e sentimentos cuja 
origem são basicamente inconscientes para o paciente. 
Inclui tanto sentimentos positivos (como confiança, amor e 
carinho) quanto negativos (como raiva, hostilidade, inveja, 
etc.). Esses sentimentos são uma repetição inconsciente 
do passado; o analista (ou médico, profissional de saúde, 
professor, etc.) passa a ocupar, no presente, o lugar que 
o pai ou a mãe ocupavam no passado. 

 
 Pode-se compreender a transferência como uma fenômeno natural e 

universal presente nas relações humanas, porém, como sendo um processo 

inconsciente torna-se quase imperceptível no cotidiano, porém, através do 
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treinamento adequado encontrado na supervisão do caso clínico, torna-se 

perceptível ao olhar do psicoterapeuta em formação. 

 Dessa forma, a identificação de transferência no atendimento psicológico 

torna-se de grande utilidade para a compreensão da vivencia subjetiva de cada 

paciente, nesse aspecto a presença de um profissional com maior experiência 

clínica é fundamental na orientação do futuro psicólogo. 

2.2 Contratransferência 

 No processo terapêutico a contratransferência é um fenômeno relevante, 

que ganha destaque no momento de se realizar a supervisão clínica. É 

classicamente definida como “a reação inconsciente do analista à transferência 

do paciente. Ela é considerada decorrente dos conflitos neuróticos do 

terapeuta” (EIZIRIK; AGUIAR & SCHESTATSKY, 2005, p. 302), quando o 

psicoterapeuta torna-se consciente de sua contratransferência, passa a 

perceber em si mesmo sentimentos que são despertos pela sua relação com o 
paciente, seus conflitos do passado que ainda não foram ressignificados, pois 

de acordo com Dalgalarrondo (2008, p. 75):  

 

A contratransferência é, em certo sentido, a transferência 
que o profissional estabelece com seus pacientes. Da 
mesma forma que o paciente, o profissional de saúde 
projeta inconscientemente, no paciente, sentimentos que 
nutria no passado por pessoas significativas de sua vida. 

 

 O conceito de contratransferência passou por diversas modificações de 

acordo com os teóricos que a estudam, desde Freud até a atualidade, em 

essência, pode ser considerada como o fenômeno no qual em parte, conflitivas 

e situações do passado são despertadas no terapeuta pela relação com seu 

paciente e por outro lado, sentimentos que são induzidos nele pelo 

comportamento de seu paciente (GABBARD, 2006). 
 A ampliação deste conceito permite que este seja compreendido 

segundo Sandler; Dare & Holder (1986, p. 63) como: 
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Aqueles aspectos das respostas emocionais do analista 
em relação a seu paciente que não levam a “resistências” 
ou “pontos cegos” no analista, mas podem ser utilizados 
por este, na medida em que é capaz de tornar-se 
consciente deles, como meio de obter compreensão 
interna profunda (insaite) (através do exame de suas 
próprias reações mentais) do significado das 
comunicações e da conduta do paciente. 

 

 Assim, pode-se compreender que para o sucesso do processo 
terapêutico, o psicólogo deve estar atento a seus próprios sentimentos e 

reações diante de seu paciente, que oferecem, de certa maneira, informações 

úteis sobre a própria psicodinâmica de cada caso, e para que o psicoterapeuta 

em formação possa estar consciente desses sentimentos é fundamental a 

presença de um orientador ou supervisor que através de sua experiência 

clínica poderá indicar ao aluno seus “pontos cegos”, sentimentos e reações  
inconscientes decorrentes da situação terapêutica. 

2.3 Supervisão: modelos e importância 

 Para a formação de um psicólogo, são necessárias fortes bases teóricas 
no que tange à compreensão da mente humana e suas manifestações através 

de sentimentos, emoções, pensamentos e comportamentos, bem como a 

aplicação desse conhecimento nos diversos setores nos quais pode atuar 

profissionalmente. 

 Nesse contexto, é necessário para a formação do Psicólogo como 

psicoterapeuta o ambiente institucional ou universitário que possibilite 

momentos de discussão da teoria interligada à prática, é através da supervisão 

que o acadêmico terá a oportunidade de corrigir as possíveis distorções 

teóricas-práticas e construir a sua identidade como terapeuta (EIZIRIK; 

AGUIAR & SCHESTATSKY, 2005). 

 Para Zimerman (2004, p. 407): “É evidente que não existe uma rígida 
padronização como modelo único de uma supervisão”. Para o autor a 

supervisão torna-se um campo dinâmico no qual diversos fatores estão 

envolvidos: os aspectos pessoais, subjetivos de cada supervisionando, sua 
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orientação teórica, os casos que está atendendo e também o próprio “estilo” de 

trabalho (ZIMERMAN, 2004). 

 Porém, para Eizirik; Aguiar & Schestatsky (2005, p. 487) existem três 

tipos básicos de supervisão: 

 
1. Modelo clássico ou demonstrativo: corresponde a uma 
constante demonstração da técnica pelo supervisor, que 
transmite conhecimentos e procura mostrar, em suas 
intervenções, como ele conduziria a psicoterapia e que 
interpretações formularia. Este modelo é centrado no 
paciente. 
2. Modelo corretivo ou comunicativo: apoia-se no modelo 
anterior, mas o supervisor faz correções, momento a 
momento, às intervenções e ao entendimento do 
supervisionando, apontando seus erros e acertos [...]. 
Este é centrado no supervisionando. 
3. Modelo compreensivo, relacional ou experiencial: o 
superviso participa na experiência de aprendizagem do 
supervisionando em um nível empático, usa a si mesmo 
como instrumento para desenvolver, no candidato, as 
funções essenciais do psicoterapeuta [...] Quando 
necessário, aponta o que o supervisionando deverá levar 
para seu tratamento pessoal. Este modelo é centrado na 
interação da dupla. 
 

 Assim como na relação terapêutica, também é necessário para o 

funcionamento da dupla supervisor e supervisionando uma relação empática, o 

estabelecimento de um bom vínculo que proporciona sentimentos de 

segurança e respeito entre ambos. Independente do modelo utilizado como 

supervisão, existem alguns aspectos relevantes para o supervisionando e seu 
supervisor. 

 O supervisionando necessita inicialmente estar disposto e motivado a 

participar e a aprender de forma genuína e não por obrigação curricular de seu 

curso, deve também sentir-se com liberdade e segurança para também 

questionar seu supervisor, estar sob supervisão não exige obediência cega, 

uma vez que o processo terapêutico é um campo de possibilidades que não 

podem ser previstas com exatidão, o supervisor com sua experiência poderá 

dar orientações, cabe ao supervisionando refletir de maneira crítica sobre as 

atitudes mais pertinentes a cada caso (ZIMERMAN, 2004). 
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 Por outro lado, existem condições necessárias ao supervisor, tais como 

respeitar as limitações do supervisionando, seu momento, ritmo de trabalho, e 

levar em consideração o estilo pessoal de atuar de seu aluno, ter consciência 

de que se torna um modelo para seu supervisionando devendo também 

exercer a função de continente para a dúvidas, ansiedades e angústias que 

possam surgir, é fundamental que não confunda o seu papel de supervisor com 
o de terapeuta, devendo também incentivar e orientar o seu supervisionando 

oferecendo referencial teórico para os casos específicos e apresentar-se de 

forma coerente durante as supervisões (ZIMERMAN, 2004). 

 Durante as supervisões é fundamental que o supervisor possa indicar a 

seu supervisionando seus aspectos inconscientes com relação ao caso que 
esteja atendendo, os terapeutas em formação, em especial, podem apresentar 

dificuldades em perceberem conscientemente a transferência de seus 

pacientes e suas próprias contratransferências. 

 Para Zimerman (2004, p. 411):  

 

Em linhas gerais, a atividade de supervisão visa três 
objetivos precípuos: um, o de educação; um segundo, de 
instrumentação, no sentido de equipar o candidato para o 
exercício da prática clínica; e um terceiro, de contribuir 
para a construção do sentimento de identidade do 
terapeuta. 

 

 Ou seja, é a través da supervisão que o psicólogo em formação 

construirá paulatinamente sua identidade como psicoterapeuta, no momento de 
sua graduação é comum que cometa erros, porém, o supervisor 

“suficientemente bom” saberá conduzir e orientar de forma adequada, sendo 

continente o bastante para permitir seu supervisionando frustrar-se diante de 

algum caso específico. 

 Como afirma Hegenberg (2010, p. 2018):  

 

Nota-se que a experiência é fundamental na vida. em 
psicanálise, ela é imprescindível para possibilitar ao jovem 
profissional tornar-se um terapeuta competente. 
Sensibilizá-lo para perceber as sutilezas do inconsciente, 
reconhecer a riqueza das trocas pessoais incluindo a 
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transferência e a contratransferência, iniciá-lo na arte da 
interpretação, ensinar uma teoria do psiquismo compatível 
com a prática clínica, fazem parte do ensino da 
Psicoterapia. 

 
 Portanto, é possível compreender que a supervisão é fundamental no 

processo de ensino-aprendizado do Psicólogo em formação, quanto mais 

experiência possuir o supervisor e seus supervisionados, maiores serão as 

possibilidades de compreensões teóricas a respeito de cada caso, e dessa 

forma, cria-se a identidade de um psicoterapeuta seguro e competente pronto 

para auxiliar seus pacientes em suas necessidades. 

3  Considerações Finais 

Através da presente pesquisa será possível fazer uma descrição 

detalhada das possíveis implicações da inserção de acadêmicos de psicologia 
na prática clínica desde o início de sua formação, considerando-se a 

importância da supervisão clínica neste processo, os resultados obtidos 

poderão subsidiar as reflexões contemporâneas sobre a formação em 

psicologia e o uso de novas estratégias de ensino. Como produto a pesquisa 

vai gerar artigos científicos e os seus resultados serão divulgados em 
congressos.  
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