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 A obra Clínica de orientação 
psicanalítica: compromissos, sonhos e 
inspirações no processo de formação, 
organizada por Tales Vilela Santeiro e 
Glaucia Mitsuko Ataka da Rocha, aborda a 
busca constante por conhecimento na área 
clínica de orientação psicanalítica e debate 
os requisitos necessários para a formação 
dos profissionais. Todos os autores estão ou 
estiveram vinculados a atividades 
universitárias de ensino, pesquisa e 
extensão.
Em Formação em clínica psicanalítica: 
trabalho cotidiano e incessante, desafiador 
e complexo, os organizadores da obra, 
Tales Vilela Santeiro e Glaucia Mitsuko Ataka 
da Rocha, apresentam as questões centrais 
do livro: como dialogar sobre a formação em 
clínica psicanalítica, se hoje os brasileiros 
buscam tratamentos de duração breve e 
baixo custo, atrelados a serviços de saúde 
pública e a convênios médicos, ou estão 
impossibilitados de viver movimentos 
inerentes ao autoconhecimento? E, ainda, 
como lidar com profissionais que têm 
noções incompletas sobre o perfil de um 
psicanalista?
Em Formação do psicoterapeuta para a 
realidade brasileira, Ryad Simon questiona 

  

as disciplinas curriculares que não 
oferecem condições suficientes para a 
formação de um psicoterapeuta e sugere a 
elaboração de uma especialização voltada 
à realidade brasileira. O autor defende que 
a formação de um psicoterapeuta exige 
preparo longo e exaustivo que envolve 
conhecimento teórico em diversas áreas, 
atuação prática supervisionada e, 
principalmente, análise pessoal.
Na sequência, Elisa Medici Pizão Yoshida 
apresenta o histórico da psicoterapia breve 
no Brasil, bem como define e situa a 
importância dessa modalidade nos dias de 
hoje no capítulo A psicoterapia breve na 
realidade brasileira. A autora cita alguns 
exemplos de iniciativas espalhadas por 
vários Estados e destaca que, quando bem 
empregados, tais programas de intervenção 
podem revelar-se como tratamento para 
inúmeros casos desassistidos ou 
inadequadamente encaminhados. O 
momento histórico-político exige que os 
responsáveis pela saúde mental 
desenvolvam ações preventivas e que 
possam atender um grande volume da 
população, o que tem funcionado como 
alavanca para o movimento de 
psicoterapias breves.
Ana Maria de Barros Aguirre, em A primeira 



experiência clínica do aluno: ansiedades e 
fantasias presentes no atendimento e na 
supervisão, retrata a maneira como os 
estagiários costumam vivenciar o primeiro 
contato com o paciente, dentro da 
clínica-escola. A experiência clínica suscita 
curiosidade, emoção e ansiedades 
principalmente voltadas ao próprio 
desempenho, o que para a autora são 
reações naturais e saudáveis diante de algo 
desconhecido que precisam ser amparadas 
pelo supervisor e abordadas na análise 
pessoal. A transição da ênfase teórica para 
as vivências na clínica exige uma 
modificação na postura do aluno e contribui 
para a formação da identidade profissional.
 Psicoterapia breve psicodinâmica no 
processo de formação profissional, de 
autoria de Giovanna Corte Honda, Evandro 
Morais Peixoto, Maria Leonor Espinosa 
Enéas e Glaucia Mitsuko Ataka da Rocha, 
defende o uso dessa modalidade em 
clínicas-escola como alternativa para 
atender às exigências sociais e 
institucionais. Em outras palavras, além de 
contribuir para a diminuição das filas de 
espera, tendo em vista que trabalha com 
foco e objetivos determinados, a 
psicoterapia breve psicodinâmica 
possibilita o contato com um processo que 
apresenta começo, meio e fim, oferecendo 
maior segurança ao aluno.
No capítulo seguinte, Grupos operativos e a 
formação de psicólogos: relato de 
experiência na graduação, Cláudia 
Alexandra Bolela Silveira e Eder Furtado 
Ribeiro destacam a importância do trabalho 
grupal na profissão e formação do 
psicólogo. O texto relata uma experiência 
de grupo operativo real que ocorreu com 
estudantes do terceiro ano do curso de 
Psicologia de uma universidade do interior 
do Estado de São Paulo, a partir da 
abordagem analítica de Pichon-Rivière.
Roberta Rodrigues de Almeida, Martha 
Franco Diniz Hueb e Fabio 
Scorsolini-Comin, em Estágio 
supervisionado básico e plantão 
psicológico na abordagem psicanalítica: 
experiência de flexibilização em 
serviço-escola, discutem os elementos que 
podem compor o estágio básico em 

Psicologia, com base na abordagem 
psicanalítica, a partir do relato de uma 
experiência no serviço-escola da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 
Os autores destacam a importância do 
plantão psicológico com foco na 
emergência e na urgência psíquica, o que 
possibilita o desenvolvimento da 
capacidade de escuta do aluno e 
proporciona a experiência de acolhimento 
ao paciente em situação de crise.
Em Avaliação interventiva cruzada entre 
pais e filhos, Marcela Lança de Andrade, 
Fernanda Kimie Tavares Mishima-Gomes e 
Valéria Barbieri apresentam o Serviço de 
Triagem e Atendimento Infantil e Familiar 
(STAIF) da Universidade de São Paulo que 
tem como objetivo relacionar e 
compreender os sintomas da criança em 
conjunto com sua família, tornando-os 
sujeitos ativos do processo. Esse serviço é 
metodologicamente fundamentado no 
psicodiagnóstico interventivo, a partir do 
referencial teórico das Consultas 
Terapêuticas de Winnicott e no 
Psicodiagnóstico Compreensivo de Walter 
Trinca.
O capítulo seguinte, Em busca de uma 
gravidez suficientemente boa: intervenção 
com gestantes de alto risco, de Irma Helena 
Ferreira Benate Bomfim e Valéria Barbieri, é 
fruto do trabalho desenvolvido no Serviço de 
Atendimento Psicoterápico à Gestante de 
Alto Risco (SAPGAR), realizado por 
estudantes e supervisores do Centro 
Universitário de Franca. O texto aborda os 
pressupostos teóricos sobre a concepção 
biológica e psicanalítica da gestação, 
define gestação de alto risco e apresenta o 
trabalho realizado com a população local. A 
proposta desde serviço é colaborar para o 
início de uma relação mais confiável entre 
mãe e bebê, contribuindo para o 
desenvolvimento da maturidade emocional 
necessária à gestante/mãe.
Carla Pontes Donnamaria e Antonios Terzis, 
em Atendimento psicológico via internet: 
uma experiência com grupos, versam sobre 
as peculiaridades do atendimento on-line e 
a importância da discussão sobre o tema, 
uma vez que tal prática está regulamentada 
no Brasil desde 2000. O texto apresenta 
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uma pesquisa de doutorado realizada pelas 
próprias autoras que compreende que a 
contribuição científica da internet, ainda que 
dentro de limites, pode colaborar para a 
superação das carências na atenção à 
saúde psicológica da população e para a 
democratização do acesso a esses 
serviços. 
O capítulo Uso de mídias sociais por 
psicoterapeutas: problematizando fronteiras 
profissionais e esboçando diretrizes, Tales 
Vilela Santeiro e Glaucia Mitsuko Ataka da 
Rocha trazem à tona a polêmica discussão 
sobre o uso do Facebook por parte dos 
profissionais da saúde. O texto busca 
explicitar algumas preocupações e 
incentivar pesquisas empíricas sobre o 
tema, indicando ainda algumas questões 
relevantes como ponto de partida.

Por fim, Conjecturas sobre a atualidade dos 
cursos de especialização em psicoterapia 
de orientação psicanalítica, de Cássia 
Regina Rodrigues Varga e Moisés 
Fernandes Lemos, questiona o processo de 
formação dos profissionais e aponta para a 
falta de planejamento, investimento e 
aprimoramento técnico da maioria das 
instituições disponíveis no mercado. Esse 
capítulo, bem como a obra, se encerra 
destacando o desafio de elaborar projetos 
pedagógicos que contemplem 
conhecimentos adequados e satisfatórios à 
formação dos psicoterapeutas.


