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IV. PESQUISAS, TEORIAS E RELATOS DE EXPERIÊNCIA

• Preliminares terapêuticos durante o processo psicodiagnóstico:
vivências dos psicólogos em formação1

Eliana Harzberg2

 Universidade de São Paulo

Resumo: É objetivo deste relato descrever e discutir as intervenções feitas por estudantes
do final do curso de Graduação em Psicologia ou por profissionais iniciantes, nos seus
estágios em atendimentos psicodiagnósticos. Por tratarem-se geralmente, de suas
primeiras experiências dessa prática, eles freqüentemente nutrem altas expectativas
(cobranças) com relação ao próprio desempenho e não raramente concluem suas tarefas
com desânimo quando não com a sensação de incompetência, desacreditados do processo
psicodiagnóstico. A preocupação deste relato é a de apontar como as intervenções dos
praticantes acabam cumprindo função psicoterapêutica.  É apresentado e discutido um
caso atendido por eles. Procura-se apresentar um panorama das etapas do atendimento,
incluindo, além das díades alunos/clientes, a contribuição das discussões clínicas no
grupo de supervisão. Ao serem discutidas as etapas, são abordadas questões como, a
própria função e utilidade do processo psicodiagnóstico no contexto em que o mesmo se
realiza em uma clínica psicológica-escola.

Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Supervisão Clínica; Estágios em Psicologia Clínica

Abstract: The purpose of this report is to describe and discuss interventions made by
students  of Psychology (almost at the point of graduation) and interns during
psychodiagnostic  assessment. Due to the fact that this is, normally, their first experience,
interns set high expectations of themselves, and as a result of these, the interns normally
feel incompetent in their work and discredit the evaluation process. The main point of this
study is to demonstrate that the interns interventions end up by accomplishing a
psychotherapeutic goal. One intern case study is reported and discussed. An effort is
made to give an overview of the assessment’s stages including the interns/clients
relationships and the contributions of the clinical discussions within the supervised group.
During the analysis of this case, the relevance and the function of the evaluation process
within a training clinic environment are considered.

Keywords: Psychological Assessment; Clinical Supervision; Clinical Intern in Psychology

1. Aspectos básicos
Ao fazer referência ao “processo psicodiagnóstico”, estamos aludindo, de

modo geral,  à  realização de entrevistas iniciais com o cliente (também com os
pais e/ou responsáveis, no caso de crianças e/ou adolescentes), incluindo ou
não, a aplicação de testes psicológicos e entrevista(s) de devolução (também

1 Agradecimento aos clientes e alunos que possibilitaram a realização deste trabalho e que,
por motivos éticos, não podem ser nominalmente identificados.
2 Professora Doutora do Instituto de Psicologia da citada universidade, Psicóloga Clínica.
Endereço para correspondência: Av. Prof Mello Moraes 1721, Bloco F, CEP.: 05508-030, São
Paulo, SP, Brasil - E-mail: eherzber@usp.br
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para pais e/ou responsáveis, no caso de  crianças e/ou adolescentes, e
eventualmente a outros profissionais das instituições envolvidas), com o objetivo
de obter uma compreensão da queixa (ou motivo da consulta). Inúmeras são as
peculiaridades de cada atendimento, quanto ao número de entrevistados, ordem
na qual são feitas as entrevistas e aplicação de outros instrumentos, o que não
seria possível esgotá-las aqui.

O processo psicodiagnóstico, da maneira como tem sido conduzido, na
maioria das vezes, pode ter um “efeito psicoterapêutico” do ponto de vista do
cliente. Também em muito pode contribuir com a melhoria da auto-estima e  da
segurança pessoal do estudante ou do profissional iniciante. Por “efeito
psicoterapêutico” estamos nos referindo a uma sensação de diminuição da
ansiedade, de se sentir entendido, “escutado”, de se ter a sensação de que “as
coisas já melhoraram um pouco e ficaram mais claras”. Ou seja, à despeito de
o psicodiagnóstico não ter como proposta de ser um processo psicoterapêutico,
na prática, com freqüência  o(s) cliente(s) dá(ão) evidências desse  “efeito
psicoterapêutico”. Tal constatação já foi referida anteriormente por  outros autores,
tais como: Siquier de Ocampo et al.(1995) e Verthelyi (1989). Não cabe neste
momento, uma extensa discussão sobre a concepção de processo
psicodiagnóstico em si, pois a mesma é objeto de outros trabalhos como os de
Aguirre et al. (2000),  Ancona-Lopez  (1998), Avila-Espada e Sutil (1987), Cunha
(2000), Garcia Arzeno (1995), Siquier de Ocampo et al. (1995), Pérez-Ramos
(1966), Trinca (1986) e Verthelyi (1989).

 O foco de interesse neste momento, é especialmente referido às
experiências e sensações dos alunos do final da graduação do Curso de
Psicologia e também dos profissionais recém-formados ou que estejam iniciando
sua atuação nessa área.

Do ponto de vista do(s) cliente(s), são infreqüentes, no decorrer do
processo, comentários do tipo:  “Puxa, meu filho já está melhor....” (sic); “ele não
está batendo mais tanto na irmã, já está aceitando mais ela...” (sic), “a professora
não falou mais nada dele...” (sic) ou então: “não deu pra sentir o efeito ainda....”
(sic); “ela começou em abril, já estamos no final de maio e ainda não adiantou
nada...” (sic); “parece que ficou pior...” (sic). Essas apreciações feitas pelo cliente,
têm, na maioria das vezes, uma grande repercussão interna, para o estagiário
ou profissional pois este geralmente está realizando os seus primeiros
atendimentos clínicos, quando não, de fato, seu primeiro.

Vale dizer que as observações, comentários, elogios e eventuais críticas
que o cliente faz, podem não estar, como na maioria das vezes não estão,
diretamente relacionados aos esclarecimentos e/ou intervenções feitos pelo
praticante. Por exemplo, este pode ter esclarecido quanto à natureza do trabalho,
como o de realizar um psicodiagnóstico, que não significa, a princípio, um
‘tratamento’, e mesmo assim o cliente pode dar mostras, ou ‘deixar escapar’
sua expectativa latente de ‘ser tratado’ ou de ter resolvido o problema para o qual
procura tratamento.
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O profissional iniciante ou o quintanista geralmente, pode ter consciência
do fato, mas nutre altas expectativas em relação ao próprio desempenho. Se o
cliente não dá mostras no decorrer do processo, de ter compreendido
plenamente o que ele (estudante ou profissional) explica,  ou o que propõe como
forma de ajudá-lo, aquele pode ser levado a uma sensação de desânimo, de
inutilidade, quando, não na pior das hipóteses, de incompetência.

Além do compreensível impacto que as expectativas do cliente têm sobre
o estudante ou psicólogo iniciante,  este último costuma questionar aos colegas
e supervisores, com indagações de diversas ordens. Ao referir-se por exemplo,
a alguns dados da anamnese realizada,  é comum indagar: “Em que o cliente
está sendo ajudado quando faço tantas perguntas?” (sic).  E à aplicação de
determinados testes psicológicos: “Qual o sentido para o cliente de fazer os
desenhos que peço, ou de pedir para que conte histórias?” (sic) ou ainda “Qual
a importância da utilização de outros instrumentos além da entrevista
psicológica?” (sic). Ao questionar o supervisor que considerava importante uma
segunda entrevista com os pais, antes de iniciá-las com a criança, poderá
questionar: “A mãe inscreveu o filho para atendimento, está ansiosa para trazê-
lo à Clínica1, não é melhor eu marcar logo para ela trazer o filho?” (sic). Ainda
questionando o supervisor quando tem que introduzir o assunto relativo a um
progenitor ausente, sobre o qual muitas vezes não dispõe de dados pessoais
mínimos:  “A mãe está separada do pai da criança e foi ela quem trouxe o filho
para a Clínica, será que faz sentido chamar o pai?” (sic); Ao questionar a razão
pela qual o supervisor sugeriu uma segunda entrevista antes do encerramento
do processo psicodiagnóstico: “Já fiz a entrevista final, explicando a necessidade
de psicoterapia da criança, os pais aceitaram e agora não vejo mais necessidade
de outra entrevista...” (sic).

Consideramos  ser de fundamental importância apresentar e discutir alguns
exemplos de situações onde, os quintanistas ou os profissionais iniciantes, em
muito contribuem para o bem estar dos clientes,  à despeito de, muitas vezes,
não o reconhecerem ou apenas o admitirem se tais contribuições lhes forem
explicitamente assinaladas. O relato das situações ocorridas na Clínica visa
dessa forma, além de uma análise e discussão de aspectos ‘psicoterapêuticos’
com relação ao cliente, mostrar a contribuição para aprendizagem e experiência
do próprio iniciante. Tais situações não são peculiares às clínicas psicológicas-
escolas, ocorrendo com freqüência em serviços de saúde e também na prática
privada.

Cabe nesse momento, um comentário sobre o ‘preconceito’ em relação
ao termo e quanto ao próprio fato de se realizar um ‘psicodiagnóstico’. Por mais
que haja menção por parte de vários autores, como Siquier de Ocampo et al.

1 Quando utilizamos a palavra Clínica, estamos nos referindo à Clínica-Psicológica-Escola do
Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia de Universidade de São Paulo,
onde os alunos efetuam parte de sua formação clínica. Eles realizam os primeiros atendimentos
psicológicos, sob a supervisão de professores do Departamento, isto é, após cada entrevista
realizada, apresentam a mesma a um grupo de, no máximo 8 alunos, e a seu respectivo
supervisor, que se reúne regularmente com o objetivo de acompanhar o atendimento em
curso.
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(1995) e Verthelyi (1989) sobre o objetivo do processo psicodiagnóstico em si,
considerado não como ‘rótulo’, incluindo uma visão dinâmica da situação, é usual
os iniciantes ao chegarem ao momento de realizar o primeiro psicodiagnóstico
apresentarem certa (às vezes grande) resistência a realizá-lo. É difícil tecer
conjecturas quanto à origem das idéias e concepções que fundamentam a
observada resistência. Mais importante, é tentar transmitir a importância e os
benefícios de se realizar o processo psicodiagnóstico tanto do ponto de vista do
cliente como do próprio profissional que o realiza.

Apresentaremos a seguir um exemplo ocorrido no processo
psicodiagnóstico conduzido por alunos de graduação em Psicologia. Através de
le, pretende-se atingir as duas finalidades básicas: - mostrar o efeito
psicoterapêutico do processo em si e procurar desfazer um pouco a resistência
observada em relação ao mesmo, por parte dos iniciantes, caracterizando a
riqueza dessa experiência. Vale ressaltar que ao descrevê-lo, tem-se a intenção
de discutir as estratégias que se mostraram construtivas para se lidar com
determinadas situações. Em nenhum momento tem-se por objetivo apresentar
estratégias padronizadas de condutas para os atendimentos, mesmo porque
todo atendimento psicológico tem características individualizadas e particulares.

2. Apresentação da seqüência de entrevistas e supervisões1

Os exemplos apresentados foram extraídos de um caso inscrito na Clínica
e encaminhado para psicodiagnóstico. Tratava-se de uma menina de 9 anos, de
agora em diante, é designada simplesmente Cliente. Com o intuito de facilitar a
compreensão do relato do atendimento bem como de seus desdobramentos,
faz-se necessário esclarecer que além da inscrição da Cliente, haviam sido
feitas na Clínica, concomitantemente, mais duas inscrições, de sua mãe, assim
como a do companheiro da mesma. Usualmente nessa Clínica, inscrições
separadas são feitas quando os clientes solicitam atendimentos individuais para
si mesmos e especialmente quando se trata de inscrição de criança. Inscrições
separadas indicam desejo de atendimentos individuais para os pais ou
responsáveis, além do atendimento da criança propriamente dito, que
normalmente, implica também em entrevistas com os pais ou responsáveis.
Nem a supervisora e nem tampouco os estagiários, foram informados desse
fato, pelos psicólogos responsáveis pelas inscrições dos clientes na Clínica.
Por razões ignoradas pela supervisora, apenas a ficha da Cliente foi encaminhada
para esse grupo de supervisão, sem qualquer menção a outros tipos de
solicitações por parte da mãe e do padrasto.

1 Com o objetivo de preservar o sigilo e a confidencialidade dos clientes e alunos, seus
respectivos  nomes e demais dados que pudessem, em alguma medida, propiciar a
identificação dos mesmos, foram alterados. É importante esclarecer também que foram feitas
apresentações parciais dos atendimentos visando apenas ilustrar determinados aspectos.
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Primeira entrevista com a mãe da cliente, realizada pela Estagiária:

Após escutar longamente as insatisfações e queixas da mãe em relação a
si própria, quase ao final desta primeira entrevista, a estagiária, finalmente,
conseguiu indagar sobre as razões que motivaram a busca de atendimento para
a Cliente.  Qual não foi sua surpresa, quando a mãe, evidenciando sinais de
espanto e contrariedade questionou à estagiária:  -”Pensei que você tivesse
marcado esta entrevista comigo, para tratar do meu atendimento, porque também
me inscrevi!.....” (sic). Desconcertada, passou então a falar um pouco sobre a
Cliente (filha).

Depois de ter se recomposto da situação inusitada, pois nenhuma
observação a esse respeito, constava da ficha de inscrição da Cliente, a estagiária
procurou investigar o que tinha se passado na inscrição visando discriminar
qual(is) era(m) o(s) cliente(s). A mãe informou que no total tinham sido feitas
três inscrições:  a da Cliente, a do padrasto (seu atual companheiro) e a dela
mesma (mãe).

Supervisão:
A situação descrita acima foi relatada pela estagiária em supervisão e então

discutida. Chegou-se a conclusão de que deveria ser feita uma verificação na
Clínica para localizar as referidas inscrições, ou seja, investigar o percurso
institucional da mãe e seus familiares, para em seguida, poder se estabelecer
prioridades, e mais especificamente, desvendar, de certa forma, o ‘emaranhado’.
Percorridas as etapas que envolveram dentre outras, contatos com os psicólogos
que trabalham nesta Clínica, o confuso panorama ficou mais claro: as diferentes
inscrições tinham de fato sido feitas tendo a mãe e o padrasto sido
encaminhados, cada um separadamente, para psicoterapia individual e a Cliente
para psicodiagnóstico. Todos estavam aguardando atendimento.

Segunda entrevista com a mãe da cliente, realizada pela estagiária:

A estagiária voltou a conversar com a mãe dessa vez, com o propósito de
definir junto à mesma, os rumos a serem tomados quanto ao(s) atendimento(s)
na Clínica. Tinha como meta procurar entender as razões que levaram a tantas
inscrições, se tratava de uma questão familiar, qual ou quais seriam as
prioridades e expectativas, o que estaria ao alcance da estagiária e/ou da própria
Clínica oferecer? Nessa entrevista foi então possível à mãe fornecer uma visão
mais abrangente sobre o que estava ocorrendo: discorreu sobre seu conturbado
relacionamento conjugal com o atual companheiro, do qual já havia se separado
por algum tempo, mas depois voltado a viver junto novamente; expôs sua
preocupação com a cliente, filha do primeiro casamento, que estava a seu ver,
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apresentando problemas na escola e também no lar, como conseqüência da
situação familiar instável.

Supervisão:
Ficou evidente nesses contatos iniciais, que estão aqui bastante

condensados, que a mãe sentia necessidade de falar sobre si mesma e de
receber respostas a seus próprios questionamentos. Precisava organizar seu
próprio dia-a-dia que, diga-se de passagem, estava bastante complicado a ponto
da estagiária ter tido muita dificuldade para acertar horários e local das entrevistas.
Só para se ter uma idéia, embora já tivesse vindo anteriormente à Clínica, a mãe
foi uma vez a um local equivocado e, além disso, eram freqüentes seus atrasos
e faltas.

A discussão em supervisão sobre os dados da mãe e sua “família” conduziu
a três decisões: - fazer um breve psicodiagnóstico da mãe, visando conhecê-la
melhor e dessa forma também ter mais clara a forma de ajudá-la; - encaminhar
o padrasto também para um processo psicodiagnóstico e não ir direto para
psicoterapia, como havia sido originalmente encaminhado, quando de sua
inscrição à Clínica, pois no seu contato inicial com a mesma, referiu a um elevado
potencial de agressividade, encontrando-se, inclusive, envolvido em processo
judicial por ter agredido e ferido uma ex-namorada, situação também citada com
angústia pela mãe e, alem disso,  postergar o atendimento da cliente até a
finalização do atendimento da mãe e do padrasto. Do ponto de vista prático,
também, não era viável realizar todos os atendimentos ao mesmo tempo, por
falta de disponibilidade de estagiários.

3. Discussão

É importante, nesse momento destacar a atuação da estagiária na
complexa situação da mãe/padrasto/Cliente. O fato de ter entrevistado a mãe
tendo em vista a cliente (na ficha de inscrição constava o nome da cliente-filha)
e ter percebido que era a mãe que pensava estar sendo chamada para
atendimento, foi elemento fundamental para ‘desvendar’ a situação como um
todo e como decorrência, estabelecer as prioridades de atendimento. Baseando-
se no relato de seu percurso na  Clínica e na percepção da ‘urgência’ da mãe, a
estagiária pode resgatar o material disponível com relação à mãe, à Cliente e ao
padrasto. De posse dessas informações, pode então discutir a situação em
supervisão e decisões a serem tomadas.

Cabe, neste momento, uma observação sobre a atuação da estagiária,
considerando o contexto institucional: esta detectou o problema ocorrido na
triagem dos clientes da Clínica  tendo, através de suas iniciativas, ter procurado
esclarecer a situação. Problemas dessa ordem, acontecem na prática clínica,
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principalmente quando institucional. O fato de ter se deparado com essa ‘situação
enrolada’ provavelmente enriqueceu a formação da estagiária, deixando-a mais
preparada para enfrentar situações similares em seu futuro profissional.

A estagiária fez algumas entrevistas com a mãe, caracterizando um breve
processo de psicodiagnóstico, tendo detectado um momento de crise conjugal -
separação - onde os problemas da filha não eram apresentados. A mãe estava
bastante voltada para suas questões pessoais, particularmente para a situação
conflituosa do casal, relatando, inclusive, agressões físicas por parte do padrasto
em relação à ela (esta às vezes comparecia às entrevistas com marcas roxas
no rosto atribuídas, segundo a mesma, ao companheiro). Ao finalizar esse
emaranhado processo psicodiagnóstico, a estagiária propôs atendimento
psicoterápico à mãe que à principio concordou, mas com o decorrer do tempo
deixou evidente suas resistências e sua oposição ao encaminhamento, tanto
verbalmente como através de comportamentos, tais como faltas,  atrasos e
agendamento de viagens e outros compromissos nos horários de atendimento,
enfim, através do que denominamos tecnicamente de ‘atuações’.

De que adiantaria seguir a orientação constante na ficha de inscrição e
iniciar um psicodiagnóstico da Cliente, tal como seria procedimento o ‘padrão’
uma vez que à estagiária havia sido designada inicialmente para o atendimento
da Cliente? Caso tal procedimento tivesse sido adotado poderíamos ter até, em
certa medida, prejudicado a cliente, pois, como pudemos observar através do
desfecho do atendimento da mãe, não havia disponibilidade por parte desta de
enfrentar os problemas que estavam ocorrendo. Provavelmente a mãe também
não estivesse em condições de ‘arcar’ com o atendimento da filha com todas as
implicações decorrentes do mesmo - trazê-la com regularidade às entrevistas,
etc.

Observações da prática clínica  muitas vezes ocasionam menos sofrimento
para uma criança não iniciar um processo de atendimento psicológico, do que
fazê-lo ‘pela metade’. É importante deixar claro, no entanto, que ao fazermos
essa afirmação, não estamos nos referindo apenas à questão de duração do
atendimento, mas à qualidade com que o mesmo se realiza, tal como a
disponibilidade de efetuá-lo. Nesse caso, por exemplo, as questões da Cliente
passaram ser secundários quando comparadas aos problemas conjugais
apresentados. Quando à mãe foi oferecida a possibilidade de ter um espaço
para tratar dos seus próprios problemas (atendimento psicoterápico) essa
recuou. Não voltou mais a procurar a Clínica.

Depois da mãe, o padrasto passou por um processo psicodiagnóstico
breve, feito por outra estagiária. A análise do material obtido nas entrevistas
psicológicas realizadas, bem como através da aplicação do Rorschach, Teste

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 2/05: 46-54



53

de Apercepção Temática (TAT) e de desenhos, revelou seu alto potencial auto e
hetero agressivo. No decorrer do psicodiagnóstico, a estagiária em alguns
momentos, sentiu-se amedrontada e ameaçada no contato com o cliente. As
discussões em supervisão evidenciaram a necessidade de encaminhamento
do padrasto para psicoterapia e também para uma retaguarda psiquiátrica.

Muito embora não tenha sido possível fazer um relato minucioso do
ocorrido no atendimento da mãe, da cliente e do padrasto na Clínica, pudemos
caracterizar a importância e o valor do trabalho feito pelos estagiários, como
contribuição para desvendar essa complexa situação.

Apesar do ‘desfecho’ não ter sido o inicialmente desejado, como
freqüentemente ocorre com os iniciantes, ou seja, o de o  cliente ser encaminhado
para psicoterapia e ter um ‘final feliz’, as estagiárias foram capazes de desvendar
a situação emaranhada, além de integrar informações e solicitações dos clientes.
Conseguiram evitar, através de suas atuações, que os clientes fossem
inicialmente ‘divididos’ em vários encaminhamentos. Ao mesmo tempo permitiram
que a instituição, no caso a Clínica, concentrasse os esforços na compreensão
mais integrada do que estava acontecendo, ao invés de desperdiçar
desnecessariamente seus recursos de pessoal e material em atendimentos de
certa forma redundantes.

4. Comentários Finais

Através do relato desses atendimentos tem-se a intenção de exemplificar,
como mediante de intervenções aparentemente ‘pequenas’ ou em certos casos,
até sentidas como ‘insignificantes’ pelos profissionais iniciantes, podem ser
traduzidas como contribuições importantes à vida dos clientes.

Por estar em formação, o estagiário recentemente concluiu certas
disciplinas de natureza teórica e prática, bem como encontra-se cursando outras
e, compreensivelmente, espera poder fazer uso desse cabedal de
conhecimentos quase que ‘instantaneamente’. O atendimento ‘concreto’ de um
cliente e sua família acaba com frequência sendo encarado como a oportunidade
de se pôr à prova, ou seja, verificar em que medida é capaz de utilizar, naquela
situação particular, o que aprendeu durante os anos de formação. É nesse
momento que vem a ‘decepção’, de certa forma até natural. Como já apontamos
no início deste relato, as expectativas que o iniciante nutre em relação a seu
desempenho são geralmente muito altas. Como decorrência torna-se usual que
ele não reconheça a real dimensão do trabalho por ele realizado. Geralmente
subestima o seu desempenho face à suas elevadas expectativas.

Talvez a dificuldade para perceber e admitir a contribuição que
concretamente fez ao cliente, possa ser explicada pela diferença existente entre
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a quantidade e riqueza de ‘material’ que o iniciante pode perceber e obter naquele
atendimento e o que ele de fato pode fazer em relação ao cliente.

À parte da contribuição ao(s) cliente(s) propriamente dita, pôde-se observar
ainda nesse caso relatado, mudanças ocorridas nos estagiários no decorrer
dos atendimentos realizados, dentre outras: - quanto à visão de processo
psicodiagnóstico, que passou de ‘rotulação do cliente’ para uma visão ‘mais
compreensiva’ do mesmo; - percepção do psicodiagnóstico como um processo
mais flexível do que o que havia sido originalmente imaginado; em outras
palavras, visto não mais como uma seqüência rígida de etapas, mas como um
procedimento adaptável e capaz de levar em conta seu eixo central que é (são)
o(s) cliente(s).

Pode-se dizer que após ter vivido a experiência psicodiagnóstica, tal como
exemplificada neste relato, o estagiário ou profissional iniciante, pode alcançar a
sensação de ter trazido alguma contribuição ao cliente e a si mesmo, fica, a
nosso ver, cada vez mais consolidada a importância da mesma para ambos,
cliente(s) e estagiário. Vale observar que o processo de supervisão onde
participam outros colegas iniciantes, bem como o respectivo supervisor, parece
constituir a mola mestra dessa experiência. Face ao exposto, fica evidenciado o
imenso leque de questões suscetíveis à investigação que os próprios processos,
tanto psicodiagnósticos como de supervisão, despertam nos estagiários e
profissionais iniciantes e até em psicólogos mais experientes. A multiplicação
de  pesquisas sobre esses processos poderá indubitavelmente contribuir para o
desenvolvimento da Psicologia Clínica.
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