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Introdução

Começar é preciso e saber recomeçar é necessário, ao longo do desenvolvimento humano, pas-
samos por muitas fases e a vida profissional é um caminho que desafia todos nós, pois de acordo 
com a subjetividade humana não existe certo ou errado e sim um grande leque de  possibilida-
des . 

A ideia para esse e-book, foi unir diversas experiências de começos e recomeços.

Proporcionar um olhar de reflexão para a jornada de cada psicólogo. 

A importância de cada aprendizado, a escolha da área e da abordagem de cada profissional nos 
mostra um pouco da sua história e tudo se conecta. 

A vida é feita de começos e recomeços e em cada momento é possível descobrir ou redescobrir 
seu caminho e sua forma de caminhar.

Todos os relatos  deste trabalho nos motiva e apresenta para diversas áreas em que se pode 
atuar através da psicologia.

Todo esse processo é uma forma de autoconhecimento e olhar essa jornada nos mostra o quan-
to crescemos e nos desenvolvemos enquanto material humano.  

Abrir-nos para novos caminhos e possibilidades, mas também nos relata a importância de se 
fazer adaptações e seguir em frente para realização de nossos projetos.

Com isso a criação desse e-book foi uma experiência muito rica para todos participantes. Espe-
ramos que todos os leitores gostem de ler, tanto quanto gostamos de escrever.

Thaís Pimenta e Fabiana Terra 
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O Pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza” 
Lauro Trevisan 

Dar o primeiro passo, um pensamento, ideia ou intenção e pode advir de um objetivo, projeto, 
trabalho ou mesmo uma missão. 

Começar ou iniciar? Muitos foram os começos que cada um de nós passamos para chegar até 
aqui, seja na vida, na escola, nos relacionamentos, com os amigos, na escolha da profissão ou até 
mesmo da religião. 

Todos os dias começamos ou recomeçamos algo, um caminho, um texto, uma ideia, um sonho 
ou mesmo um desejo secreto de mudar ou modificar algo.

Percebo que muitos começam, mas logo tropeçam nas barreiras do pensar e do sentir e não se 
permitem agir. 

Meu começo na psicologia surgiu de um pensamento de querer conhecer os mistérios da mente 
humana e de algumas indagações, como: porque existem tantas diferenças de comportamentos 
e nas atitudes de pessoas que pertencem à mesma família. Porque tantas desigualdades  com-
portamentais, psíquicas, conflitos, diferenças no tratamento entre familiares, fatos e situações 
repetitivas.

Demorei anos para ter uma resposta lógica aceitável para esta indagação, comecei e recomecei 
muitos caminhos para me abrir ao entendimento dos conflitos e diferenças na família. Hoje aos 
35 anos, Psicóloga, Terapeuta de Casal e Família, e Especialista em Constelação Familiar, sou 
estudiosa das leis sistêmicas e da espiritualidade como força da natureza. Aprendi que a família 
é um organismo vivo e que o comportamento de um afeta os demais, independente da nossa 
consciência ou vontade. Existem leis próprias que nos regem e nos faz estar em sintonia e co-
nexão com nossa família. Por certo, toda nossa história ancestral e as diferenças de tratamentos, 
atitudes e ações vêm de nossas memórias celulares que se manifestam, muitas vezes, de maneira 
inconsciente.

Li um livro, ainda na adolescência, que se chama O Poder infinito da Mente  do Lauro Trevisan, 
fiquei encantada o quanto nossa mente humana é maravilhosa! Aprendi que o pensamento é 
muito poderoso e tudo podemos criar e idealizar. Por essa razão, decidi criar e idealizar um ca-
minho de cura, inovação e ampliação da consciência para dar a minha contribuição às pessoas 
e a nossa sociedade. Conforme defende Pastorinho na obra “Minutos de Sabedoria “ Se somos 
escravos do ontem somos donos do amanhã”.
Escrevo este capítulo dentro do avião, retornando de uma viagem a trabalho em Brasília (DF) ca-
pital do país. A propósito, Brasília é uma cidade previamente planejada e idealizada por homens, 
nasceu de um pensamento, hoje todas as grandes decisões do nosso país acontecem lá.  Acre-

1. Do pensamento a ação
Thaís Pimentaa
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dito que a partir de pequenos ideais, da realização de projetos podemos mudar uma sociedade 
e transformar vidas

Um dia comecei a pensar e idealizar que queria viajar a trabalho. Assim, é com esse ideal de 
inclusão às famílias e às relações humanas. Retorno de uma viagem a trabalho com a sensação 
de ser apenas uma pequena semente de esperança que precisa germinar e ensinar às pessoas 
a se conectarem com sua essência de uma forma mais simples. E mostrar que para começar e 
recomeçar, não existe tempo e nem obstáculos impossíveis.
Por ideologia, acredito em um mundo mais consciente, onde cada ser humano saiba qual é seu 
lugar, e antes de tudo, saiba que tudo é possível, basta acreditar em si, e em uma força maior 
que nos rege. Que para querermos mudar o mundo, precisamos primeiro amar e aceitar a nossa 
família, junto com sua história, suas dores, suas conquistas e dissabores. 

Começar e recomeçar são etapas da vida que nos impulsionam a crescer e reconhecer que sozi-
nhos podemos ir até mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. 

Precisamos começar a pensar em uma nova psicologia ao alcance de todos. Para isso, que ela 
faça parte do conteúdo gradual a se aprender dentro das escolas, nas instituições familiares e 
nas organizações de trabalho; seja inclusiva, positiva e humanitária e não limitante a um consul-
tório e que promova a saúde e fala dos aspectos positivos que todos podemos experimentar. 

Por fim, devemos começar a falar dos benefícios de ser generoso, amoroso e carinhoso consigo 
mesmo. Reconhecer a alegria de se compartilhar ideias e projetos. Agradecer pelas benções que 
recebemos todos os dias, seja pelo simples fato de levantarmos da cama ou por apenas respirar. 
Precisamos recomeçar e direcionar o olhar a nós mesmos, com a concepção de que enquanto 
seres humanos somos iguais em direitos e deveres. Contudo, cada um tem seu próprio caminho, 
a sua história, as suas dores e também os seus próprios dons e compete a cada um multiplicá-los.
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Sentir-se bem, acreditar em si e confiar em suas habilidades são fundamentais para que se possa 
começar e recomeçar quantas vezes quiser e precisar.

Sonhar é bom quando avaliamos o que é possível e nos movimentamos para que se torne reali-
dade.

Começar algo é um momento onde precisamos encontrar o nosso melhor, nossos pontos fortes 
e lidar com nossos pontos fracos, sem medo da mudança, do novo.

O autoconhecimento é fundamental para lidarmos com nossas emoções e apesar de nossos 
medos e receios damos os primeiros passos para iniciar esse caminho novo, ou até mesmo, re-
começar com novas forças e ideias.

Sempre podemos recomeçar, em todas as áreas de nossa vida.  Acreditar na gente como pessoa 
e profissional para buscar o que fazer e descobrir o que é necessário para o que queremos.

A profissão é algo construído, sonhado e desejado. Um caminho onde nos conhecemos e nos 
desenvolvemos...

Trabalhar, desenvolver um projeto pelo qual gostamos é importante para a nossa realização.

Mas não podemos focar apenas em um setor de nossas vidas. Cuidar de nossas emoções e des-
cobrir o que podemos aprender com cada situação.

Erros acontecem e não precisamos desanimar. Busque descobrir o que não funcionou e busque 
novas alternativas.

A vida é cheia de começos e recomeços e precisamos aprender a finalizar um caminho para que 
não atrapalhe o novo que está buscando.

Finalizar um caminho significa não se prender ao que deu errado, mas entender apenas que o 
ciclo se fechou. Evite comparar e deixar as emoções dominarem essas memórias.

Cada um tem suas histórias de como foi iniciar sua vida profissional, ou se teve que mudar de 
emprego ou mesmo de área.

A minha experiência é de que o importante é se abrir para as oportunidades e não deixar o 
medo dominar e impedir de dar seus primeiros passos.

A Psicologia para mim vem de um início de uma escolha de momento para descobrir que é isso 
que queria fazer.
Iniciei vários projetos buscando aprender e encontrar qual é o meu caminho. Ocorreram mo-

2. A importância da autoestima  
Fabiana Terra
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mentos de dúvidas e precisei trabalhar crenças limitantes que foram e são desafios a serem su-
perados a cada dia.

Precisamos buscar nos conhecer e acreditar que precisamos começar e nos dar uma chance de 
aprender e de descobrir nossas habilidades e nossos potenciais, os quais nem sempre percebe-
mos.

Temos que nos observar e descobrir qual o nosso caminho, e perceber se existe a necessidade 
de mudanças e ajustes sem cobranças e julgamentos, mas com um olhar que busca o que temos 
de melhor e não deixar permitir que o externo nos desencoraje.

Mudar o foco, dar um tempo para tomar as decisões mais importantes. Não ter pressa, mas não 
ficar deixando sempre para depois.

Aproveitar as experiências passadas, aprender com os erros. Errar é uma forma de aprendiza-
gem, descobrir o que dá ou não certo, sempre testando e ajustando.

Descobrir nossas habilidades, nossos pontos fortes para usarmos em nossa profissão.

Durante minha trajetória na Psicologia participei do desenvolvimento e aplicação de projetos 
e fui aprendendo com a experiência. Cada uma delas, serviu de aprendizado e me ajudou em 
minha profissão, e continuam ajudando até hoje. Assim, busco aprender mais e a me empenhar 
em fazer novos contatos.

Com tudo isso, o meu foco hoje é a autoestima, o autoconhecimento e a buscando por trabalhar 
as nossas forças, pontos fortes e fracos.

Sempre temos algum ciclo em nossas vidas uns se fechando e outros se iniciando. Assim, temos 
que aprender a aceitar e a lidar com estes ciclos que vão continuar acontecendo.

Faz parte de nossas vidas e cada momento podendo mudar o foco e escolher qual a maneira de 
lidar com cada situação.

Assim, cada dia é sempre uma nova oportunidade e não podemos deixar nos desanimar pelos 
desvios que tomamos. Tudo é aprendizado e experiência e se não desanimarmos podemos nos 
fortalecer e voltar, ou mudar o rumo de nossa vida.

Não importa manter o objetivo ou mudá-lo, apenas prestar atenção no seu dia a dia e observar 
o que dá certo ou não. Até mesmo perceber se é realmente isso o que se quer, se é realmente o 
que imaginou.

Sempre vamos ter novos sonhos e objetivos, sempre temos muito que aprender. O importante é 
saber quais são nossas habilidades, enfim, o que podemos fazer melhor.

Podemos desenvolver sempre nossas habilidades e descobrir como podem ajudar nos nossos 
caminhos. 

Enfim, fazer nossas escolhas e colocar o foco em sua realização, abrindo-se para as oportunida-
des e alternativas.

Acredite e dê seu primeiro passo. Se necessário recomece quantas vezes precisar. Mantenha seu 
foco e siga em frente.
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 A vida é feita de começos e recomeços. Sei o quanto essa frase pode parecer clichê, mas 
é uma daquelas frases que resumem muito bem uma ideia. Afinal, estamos sempre iniciando, 
finalizando ou reiniciando ciclos. Acontece que as transições de uma fase para outra, geralmen-
te, nos mobiliza de diversas formas: tristeza pelo o que ficou para trás, medo do novo e do des-
conhecido, incertezas quanto ao presente e ao futuro, indecisões sobre qual caminho trilhar... 
Enfim, são muitas emoções e desafios que precisamos enfrentar.

 Penso que poucas vezes nos sentimos prontos para uma nova fase da vida, mesmo por-
que, na maioria das vezes, não somos preparados para tudo o que envolve essa transição. Um 
exemplo disso é a transição da faculdade para o mundo do trabalho. Lembro-me da sensação de 
confusão e surpresa de quando estava prestes a me formar em Psicologia. Os meus pensamen-
tos eram “como assim, já vai acabar?” e “vou me formar, e agora?”. Por mais que durante o curso 
eu sabia (racionalmente) que um dia eu iria me formar, a aproximação desse momento trouxe 
toda a realidade desse fato de uma vez.  Foram tantas perguntas e sentimentos: Qual caminho 
seguir? Com o que eu quero e poderei trabalhar? Como fazer se quiser ir por tal caminho? E se 
der errado?

 Na faculdade, ficamos tanto tempo falando das teorias, estudando casos e quase nunca 
paramos para conversar sobre a carreira do psicólogo e o que envolve esse processo de escolha 
e planejamento. Até temos, em alguns momentos, contato com algumas áreas, mas nada que 
dê tanta informação a ponto de nos ajudar a fazer escolhas. Inclusive, algumas visões sobre a 
profissão acabam dificultando nossas escolhas como “psicologia não dá dinheiro”, “é muito difícil 
de crescer em determinadas áreas”, “o psicólogo não pode divulgar seu trabalho”, dentre outras. 
Entretanto, vejo que o processo de escolha em relação à carreira envolve muitas questões pes-
soais e, por isso, cabe a cada um entender seus interesses e buscar as informações necessárias 
para decidir de forma mais consciente.

 Vou contar um pouco aqui como foi minha experiência nesse período de transição e o que 
me ajudou nesse processo, pra quem sabe assim auxiliar de alguma forma alguém que esteja 
passando por esse importante momento. Entendo que cada um tem suas especificidades, sua 
individualidade e contexto de vida. Por isso, convido você a refletir sobre seu processo durante 
o texto.

 Com a aproximação da formatura – e da angústia das escolhas a serem feitas – comecei a 
refletir e me perguntar qual era o meu desejo enquanto profissional. Com o que e de que forma 
eu gostaria de trabalhar? Quais foram as experiências que eu mais gostei na faculdade? Quais 
áreas me interessavam mais? O processo de autoconhecimento, principalmente através da psi-
coterapia, foi me mostrando qual caminho meu coração me levava a seguir. Entretanto, isso não 
me fez excluir de vez todas as outras possibilidades, ao contrário, fui analisando com cautela 
cada opção.

3. Formei! E agora? 
Júlia Gomes de Araújo
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 Aos poucos, fui avaliando as possibilidades e algumas perguntas me ajudaram bastante 
nesse momento: “Quais são as minhas possibilidades de escolha?”, “O que eu preciso fazer se 
eu escolher esse caminho?”, “Quais as vantagens e desvantagens de cada escolha?”, “Com quais 
desvantagens eu prefiro ou posso lidar?”, “Como é o cotidiano dessa área?”. Dessa forma, conse-
gui delimitar minhas opções, entender melhor o contexto de cada caminho e estabelecer quais 
seriam os ganhos e perdas de cada escolha. Mas eis a questão: como eu consegui as respostas 
dessas perguntas? Para mim, o que ajudou bastante foi conversar com as pessoas que estavam 
na área ou já passaram por ela. Através dessas conversas, pude ter uma visão bem mais realista 
sobre a área, quais são os desafios, as vantagens e desvantagens e, principalmente, sobre como 
é o cotidiano naquele campo. 

 Dentre as perguntas que eu fui me fazendo, acredito que a questão que mais me aju-
dou no meu processo de escolha foi “com quais desvantagens eu estou disposta a lidar?”. Aos 
poucos, fui entendendo que toda escolha tem seus desafios, consequências “negativas”, dores 
a serem enfrentadas e esforço necessário para que aquilo dê certo. A questão principal é qual 
dor\esforço\desafio você está disposto a encarar? Por certo, nenhum caminho trará só prazeres 
e felicidade. Vamos ter que lidar com a frustração e a tristeza, com o cansaço, o desânimo e o 
medo, etc. O que devemos nos perguntar é o que estamos dispostos a enfrentar para alcançar 
nosso objetivo? Senti que isso me ajudou bastante a tomar uma decisão com mais maturidade e 
consciência do que viria pela frente.

 Além de todas as questões pessoais que precisamos lidar nesse processo, também existem 
questões sociais e culturais que acabam direcionando nosso olhar para determinados caminhos. 
Um exemplo disso é a pós-graduação. Atualmente, iniciar o mestrado logo após a formatura é 
algo comum. A maioria das pessoas – familiares, professores, amigos, conhecidos – entende que 
o mestrado seja o melhor caminho após a graduação por uma série de razões, principalmente 
pelo fato de adquirir no final uma titulação acadêmica que pode abrir portas na área profissio-
nal. Realmente penso que seja o melhor caminho a se seguir, desde que a pessoa goste da área 
acadêmica, se interesse pelo âmbito das pesquisas, esteja disposta a enfrentar os desafios dessa 
área (que são muitos) e\ou deseje passar por processos seletivos futuros, cuja titulação acadêmi-
ca seja necessária. Se a decisão por essa área for com base “no que os outros esperam de mim”, 
“no que parece mais correto porque todo mundo faz”, “no que parece mais seguro”, talvez esses 
não sejam os melhores motivos.

 No meu caso, o mestrado não era uma opção pra mim, mesmo com diversas pessoas 
questionando minha escolha. Em termos de currículo, minha pontuação seria muito boa para 
o mestrado. Fiz diversas pesquisas durante a faculdade, fui a muitos congressos, apresentei vá-
rios trabalhos, mas... não queria continuar a vida acadêmica. Não estava disposta a lidar com os 
desafios e “desvantagens” dessa área, porque não era algo que fazia meu coração se alegrar, 
conforme eu via acontecer com outras pessoas. Quando eu pensava em mestrado, o único ponto 
que favorecia essa escolha era o conforto de dizer que eu era uma mestranda e não uma desem-
pregada após a faculdade. Decididamente esse não era um bom motivo que me faria “aguen-
tar” dois anos intensos de aulas, provas, pesquisas, artigos, tese, etc... Entendo que não é fácil ir 
contra a maré, quando todos te dizem qual é o lado que você deve ir. A questão é que quem vai 
lidar com as consequências da sua escolha é você mesmo. Então, não parece lógico, tomar as 
decisões com base no que os outros esperam. Afinal, a questão é você avaliar se essa demanda 
social condiz com o seu desejo e os seus planos. 

 Depois de toda essa análise, entendi que o mestrado não era uma opção para mim na-
quele momento.  Então, comecei a pensar na possibilidade de fazer residência multiprofissional. 
Confesso que muitas coisas me atraiam pra essa área – experiência, saúde pública, trabalhar em 
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rede, título de especialização no final da residência, entre outros motivos. Mas ainda sentia uma 
dúvida no ar. Por isso, resolvi conversar com uma psicóloga que fez a residência. Foi uma conver-
sa ótima! Tive acesso a uma imensa riqueza de detalhes sobre o contexto da residência. Por outro 
lado, aos poucos, fui percebendo que eu nunca tive um real interesse pela área hospitalar. Além 
disso, fui tomando consciência de que a bolsa da residência era a principal razão que me fazia 
pensar nessa área. Quando falei disso em conversa com a psicóloga, ela respondeu: “O dinheiro 
não segura ninguém nessa área, tem que gostar mesmo do que faz porque não é fácil.”. E assim 
ela me contou das 60 horas semanais que devem ser cumpridas na residência, entre muitos aten-
dimentos, supervisões e parte acadêmica, o que incluía provas, trabalhos, textos, aulas, trabalho 
de conclusão de residência. Enfim, fui entendendo que naquele momento, essa área não era pra 
mim.

 Ainda refletindo sobre minhas possibilidades, fui pouco a pouco percebendo que a área 
clínica era algo que me interessava bastante, tanto que todos os estágios que fiz durante o curso 
foram nessa área. Os eventos e minicursos que eu participava abordavam temas clínicos. Por-
tanto, os textos que mais me intrigavam relacionavam-se a essa área. Então comecei a pesquisar 
mais sobre a profissão de psicólogo clínico autônomo. Conversei com muitas pessoas da área, 
fiz um curso de técnicas com duas psicólogas clínicas, com anos de experiência na profissão 
como autônomas. Eu fui entendendo, pelo o que me diziam, é que a área clínica era bem difícil 
de conseguir estabilidade nos primeiros anos, pois poucas pessoas chegam até você e muitas 
outras vão embora, principalmente no início do primeiro ano. Na realidade, não há muito o que 
fazer em relação a isso, a não ser continuar na área até você ser mais conhecido, reconhecido e 
também o mais indicado pelas pessoas. 

 Apesar de todas essas dificuldades relatadas sobre a área clínica, quis entender com mais 
profundidade o que significava ser psicóloga clínica autônoma e buscar recursos que poderiam 
auxiliar nesse início da profissão. Afinal, eu estava disposta a enfrentar os desafios, particular-
mente, por ser uma área que fazia “meus olhos brilharem” e o meu coração “sorrir”. Foi assim que 
decidi participar de um workshop na minha cidade sobre a carreira do psicólogo. Nesse evento, 
eu pude expandir significativamente meu olhar sobre a Psicologia. Conversamos sobre psicolo-
gia e negócios, empreendedorismo, crenças limitantes, dinheiro, marketing, serviços, produtos 
etc... 
 Um novo mundo dentro da Psicologia se abriu pra mim e nele, eu pude encontrar os re-
cursos necessários para eu transformar as ameaças ou desvantagens da área clínica em oportu-
nidade e vantagens.

 Foi depois disso que eu encontrei o Bruno Rodrigues do curso Marketing para Psicólogos 
e hoje faço parte desse projeto lindo!  Aprendi e ainda estou aprendendo diversas ferramentas 
para construir minha carreira de forma sólida na psicologia clínica, além de me conectar com 
centenas de psicólogos do Brasil inteiro, fazer projetos incríveis (como esse) e ampliar de forma 
significativa meu olhar sobre a Psicologia, bem como as possibilidades de atuação nesse campo 
– que diga de passagem, são infinitas, pois nem o céu é o limite.

 Por fim, queria dizer que nenhum caminho é simples ou fácil. Eu mesma, depois de alguns 
meses na área clínica e tendo recursos para me ajudar nessa fase inicial, digo que os desafios 
são muitos, principalmente internos. Porém, são os desafios que eu estou disposta a lidar porque 
sinto que esse é o lugar que desejo estar. Portanto, se você está com dúvidas sobre qual caminho 
seguir, se pergunte: quais são os desafios e esforços que estou disposto a enfrentar? Se mesmo 
assim as dúvidas continuarem, entenda que a insegurança é natural e que existe a possibilidade 
de você mudar o caminho depois, e  ainda assim ficar tudo bem. É sempre tempo de recomeçar, 
mudar e se conectar com o que faz sentido pra você em cada momento.
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Não importa onde você parou… em que momento da vida você cansou…o que importa é que 
sempre é possível e necessário “recomeçar”. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é 
renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo.”
Carlos Drummond Andrade

Em meados do século XVIII, tem início a Revolução Industrial e com ela diversas mudanças acon-
teceram no mercado de trabalho, tornando-se este um evento propulsor à concepção de carrei-
ra e, assim, da multiplicação das profissões, conforme esclarece Duarte (2006). 

Durante este processo, iniciou-se a busca por trabalhos estáveis e a conquista de um emprego 
assalariado. A carreira, naquele momento, representava aos trabalhadores uma forma de aten-
der às demandas do setor industrial e garantir a estabilidade. Anteriormente, o trabalho concen-
trava-se nas atividades agrícolas e a produção dependia da sazonalidade climática, e por isso, 
não gerava renda durante todo o ano aos trabalhadores.

Desse mesmo modo, com a carreira de Psicologia não é diferente. Durante a formação em Psico-
logia, aprende-se que viver de clínica ou do trabalho autônomo não é possível. Existem crenças 
de que o atendimento Psicológico é caro e alguns ainda acreditam que o mercado está saturado. 
Enfim, a maioria é motivada a buscar cargos ou funções que trazem estabilidade: empregos pú-
blicos. Na verdade, esse é o reflexo de um pensamento adquirido na Revolução Industrial, que 
traduz uma falsa ideia de que só se adquire segurança financeira se estiver vinculado a alguma 
empresa (relação de patrão X empregado).

É inegável que o país vive uma crise financeira e que a busca pela estabilidade é o caminho mais 
seguro para cuidar de uma família, administrar dívidas e ter lazer. Neste contexto de desempre-
go alto e falta de perspectivas, tenho o seguinte questionamento: Como iniciar uma reconstru-
ção da carreira?

Savickas (2005; 2013) propôs a Teoria de Construção da Carreira - Career Construction Theory 
(CCT). A principal proposta é não mais considerar a carreira como uma sequência dos diferentes 
empregos ao longo da vida, e nem de promoções em um mesmo emprego, mas sim, como um 
processo construtivo, pessoal e socialmente, por meio dos significados atribuídos às escolhas 
profissionais realizadas. Ou seja, a carreira passa a ser compreendida como uma construção sub-
jetiva, formada pelas memórias passadas, experiências atuais e aspirações e expectativas futuras 
relacionadas ao trabalho, emergindo, dessa forma, de um processo ativo.

Meu início de carreira também não foi diferente. Em 2010, conclui minha graduação em Psi-
cologia, naquela época, com 23 anos de idade. Sempre tive a certeza que queria conhecer as 
diferentes áreas que essa profissão tem a oferecer e, a partir daí, escolher qual caminho seguir.

Nesta fase, minha prioridade era obter aprovação em um concurso público, estudei com afinco 

4. Medos, Começos e Recomeços  
Elziane Gualberto G. Gomes
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e dedicação e comecei desbravar o mundo do concurso público. Tudo o que eu queria era ter 
estabilidade e experiência profissional, e inclusive, algum conforto financeiro.

Enfim, consegui minha aprovação. Foram anos de dedicação na área social e da saúde pública. 
Conheci diferentes histórias e realidades, tratei diferentes idades e sinto grata por ter escolhido 
o serviço público como começo de carreira. Porém, constantemente sentia que precisava de 
mais e, em algum momento, pensei que a Psicologia não mais me completava. Não entendia o 
motivo, sempre amei a minha profissão, o que estava acontecendo? Em meados de 2017, depois 
de algumas idas e vindas, tive certeza de que deveria passar por uma reconstrução de carreira. 
Minha idade mudou, adquiri conhecimento, minha vida já não era mais a mesma e, com todas 
estas mudanças, senti que precisava mudar o foco da minha carreira.

Depois de alguns cursos, conversas com outros profissionais, palestras, reflexões, e de minhas 
experiências profissionais passadas vivenciadas, percebi que queria empreender na Psicologia. 
E mais: que seria possível viver da clínica e trabalhar com flexibilidade, talvez viver com mais 
qualidade de vida e melhor remuneração do que mantendo aquela antiga crença da segurança 
e estabilidade.

Definitivamente, o processo de construção de uma carreira gera medo, ansiedade e insegu-
rança. Foram noites de sono perdidas, preocupada em como caminhar sozinha e qual caminho 
seguir. Uma coisa é fato: recomeçar não é fácil, mas necessário.

Porém, quando entendemos e descobrimos como recomeçar é fascinante, a motivação é reno-
vada. É como uma borboleta que sai do casulo em busca de novidades para desfrutar do lindo 
mundo que a espera lá fora. Mundo este em que se deve “matar um leão por dia”, porém, capaz 
de encantar quando enxergamos o horizonte de crescimento que teremos.

Este é o meu, o nosso, momento. Momento de reconstruir nossa carreira, tal como se constrói 
um edifício, levantando alguns tijolos por dia e aprendendo para erguê-lo cada vez mais forte e 
melhor.
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Ao longo da vida um pensamento passa a ser uma constante: qual caminho seguir? Pois bem, 
entre tantas prioridades, dúvidas e situações pertinentes à vida pessoal e profissional somos 
obrigados, inevitavelmente, a fazer algum movimento, reagir e dar rumo a uma nova jornada e, 
quase sempre, resta-nos uma opção: recomeçar!

A Psicologia como carreira será o centro deste capítulo, a partir de um cenário de possibilidades 
de começos e recomeços e, principalmente, no que se refere a sua abrangente atuação, promo-
tora de novos caminhos e diferentes oportunidades.
A princípio, a Psicologia é apresentada como profissão de ajuda, que demanda responsabilida-
de em “olhar” para a pessoa como um todo; inclusive, de orientar, organizar e compreender as 
pessoas em sua relação com o corpo, com a mente e alma, a partir de um estudo do comporta-
mento humano.  

Na verdade, notamos que a Psicologia é constituída por princípios intrínsecos ao comportamen-
to, à emoção e saúde, à vida e morte, à presença e ausência, à consciência e inconsciência. 
Dessa forma, esses elementos navegam, circulam e interagem harmoniosamente em diferentes 
ambientes e contextos. 

A Psicologia apresenta-se em constante desafio, esteja ela envolta ao mundo interno ou externo 
do indivíduo. Nesse sentido, ao compreender o mundo no qual estamos inseridos, fatores como 
a diversidade, a dinâmica e os aspectos do ser biopsicossocial conduz a atuação do psicólogo a 
diferentes áreas e abre o campo para muitas possibilidades, cujas particularidades exigem uma 
atuação específica e especial. 
Nesse sentido, sobre as diferentes áreas de atuação da Psicologia diz-se, a priori, que se trata de 
uma ciência nova a explorar e conquistar caminhos. E como isso, a Psicologia ganha força em áre-
as que antes não era percebida sua presença. Por isso, é mencionado que a Psicologia é dotada 
de muitas possibilidades de atuação. 

Logo, dentre as diferentes áreas de abrangência, a Psicologia imprime sua marca, sua importân-
cia e valorização à pessoa.

Desse modo, a área clínica, social, educacional, ambiental, jurídica, organizacional, hospitalar, de 
esportes e de trânsito, entre outras, tornaram-se pertinentes à atuação da Psicologia. 

Além das áreas específicas da própria Psicologia, existem outras possibilidades na qual a psi-
cologia se faz presente e leva todo seu conhecimento específico  a exemplo de áreas como a 
docência, de palestras, workshops e cursos de formação profissional.

O formato de atendimento e trabalho além de ser, particularmente, um diferencial para a atuação 
do psicólogo, uma vez que existe a flexibilidade a profissão . Desse modo, o contato com o clien-
te pode se dar por atendimento em consultório, em domicílio, on line, in loco (hospital, empresa, 

5. A psicologia entre possibilidades 
e oportunidades  

Cassira Zanolini
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instituição). Ou seja, presencial ou a distância o profissional atua com excelência.   

Muitas possibilidades, reais oportunidades. Pois bem, onde estão as oportunidades? 

O que de fato fazer, escolher ou decidir? O pensamento pode se confundir entre fazer tudo e 
não fazer nada, a partir da fantasia de que a Psicologia existe somente no consultório.  Por isso, 
é importante e necessário romper com tal paradigma e continuar transformando possibilidades 
em oportunidades.

As oportunidades estão no ato de começar e recomeçar. Foi assim que significou o recomeço 
pra mim. É muito importante, entender que a Psicologia é um leque de possibilidades e que atu-
ar em diferentes frentes sempre trouxeram oportunidades e recursos para continuar minha jorna-
da com motivação, a cada novo projeto. Pois era fato, quando um projeto ou trabalho estava em 
baixa o outro supria, assim nunca faltou trabalho e tampouco renda para continuar a caminhada. 

Assim, a possibilidade de unir as atividades anteriores à Psicologia foi um grande divisor de 
águas, pois a Psicologia trouxe credibilidade e visibilidade às atividades que eu já exercia abrin-
do o campo para outras oportunidades. 

Nos segmentos da consultoria, do coaching, da docência, de palestras, sejam quais forem, che-
guei na Psicologia e recomecei profissionalmente. Galguei espaço na área clínica, ganhei know-
-how para continuar o trabalho que já exercia, agarrei oportunidades de realizar especializações 
e abrir possibilidades para atrair mais e atuar em diferentes contextos com preparo, ética, valor 
e credibilidade.

Finalmente, entre começos, recomeços com a perspectiva de novos horizontes, a psicologia é 
assim, permeada de atrativas e promissoras oportunidades. Por isso, cabe a cada um de nós 
agarrá-las ou deixá-las escapar. Afinal, a essência da psicologia está no constante recomeço!
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Vou contar um pouco da minha trajetória dentro da Psicologia. 
Descobri minha paixão, que se tornou amor pela Psicologia, aos 15 anos, ainda estava no Ensino 
Médio. Quando terminei os estudos do ensino regular minha vontade de entrar para a Faculdade 
era enorme, mas infelizmente não tinha condições financeiras.

Durante um ano, me organizei financeiramente tentando arrumar um emprego no qual eu con-
seguisse custear o curso. No ano seguinte resolvi entrar na Faculdade, mas ainda não era para a 
realização de meu sonho de fazer o curso de Psicologia.

Entrei para Faculdade de Administração de Empresas com a finalidade de conseguir futuramen-
te um emprego com melhor remuneração, e assim, as coisas foram caminhando. 
Cursei a faculdade de Administração e no final do curso consegui um emprego melhor, um tra-
balho em uma instituição bancária. Resolvi, então, descansar e me organizar financeiramente por 
ano.
 
No ano seguinte, consegui realizar meu sonho, entrei para Faculdade de Psicologia. 
Fiquei muito feliz e emocionada pela conquista. 

Os anos foram passando e eu estava cada vez mais apaixonada pela Psicologia. Na metade do 
curso, precisei fazer uma escolha, continuar no Banco ou realmente seguir os caminhos da Psi-
cologia. Eu já não estava conseguindo conciliar trabalho e estudos, pois trabalhava longe e os 
estágios começaram a ficar intensos Decidi-me por sair do banco, mas com o propósito de con-
seguir um estágio na área de Recursos Humanos. 

O tempo foi passando e eu não conseguia um estágio. A reserva financeira foi se esvaindo, falta-
va tempo para conclusão do curso e o desespero foi chegando. 
Resolvi retornar às vendas de mercadorias, algo que fiz para pagar a primeira faculdade. 
Tornei-me revendedora da Natura, de lingerie, de bijuterias e roupas. No inverno confeccionava 
cachecóis. As vendas eram realizadas na faculdade, para vizinhas, colegas e familiares. Algumas 
pessoas ajudavam a realizar as vendas, levando para seus locais de trabalho e familiares também.   
Era conhecida como a “muambeira” das vendas - só não vendi minha mãe porque não era pos-
sível (risos). Nesse período, procurava sempre inovar as mercadorias para atingir a clientela e 
aumentar as vendas, tudo com foco no término da faculdade. Desta forma, consegui chegar ao 
final do curso e confesso que não foi nada fácil, foram muitos os desafios.
No primeiro ano de formação, aquela sensação de, e agora o que faço? Estou formada e por 
onde começar...?!?
Durante a formação, meu objetivo era a área Social e a Clínica. Tentei algumas vagas na área so-
cial, sem sucesso. Tentei até o R.H, mas nada aconteceu e hoje eu entendo o motivo, mas naquela 
época não entendia e não compreendia os movimentos que a vida queria dizer. 
Iniciei na área Clínica, creio que como todos, ou quase todos fazem, o que era de praxe. Con-
feccionei 1.000 cartões, sai distribuindo aos quatro cantos e nada acontecia da forma como eu 

6. A Construção da Clínica Interna
 e seus Desafios 

Shirley Aparecida Costa
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imaginava. 
Depois de alguns meses, apareceu a primeira paciente (indicação de uma colega), mas não per-
maneceu muito tempo. Outros pacientes foram aparecendo, alguns ficavam um período curto, 
outros em um período maior. 
Sentia que as coisas não deslanchavam. Perguntava-me aonde onde estou errando?
Este primeiro ano de formação tentando atuar na área Clínica, confesso que não foi fácil e sim, 
muito desafiador. 
Ao final deste ano, resolvi voltar para a terapia, após ter vivenciado algumas experiências durante 
a graduação. Foi o melhor investimento pessoal. realizado em prol da minha pessoa.
Permaneci durante longos anos em sob análise. não foram fáceis. Foram também momentos difí-
ceis, mas compreendo que necessários nesta construção profissional e pessoal. Foi Na verdade, 
representou um divisor na minha vida. 
Aos poucos, as coisas começaram acontecer, os pacientes apareceram e foram ficando, de fato. 
Comecei a receber indicações de futuros pacientes, pelos próprios pacientes que já atendia. 
Comecei a ficar mais segura, me sentir de fato como uma Psicóloga. 
Subloquei salas durante quatro anos em vários bairros de São Paulo e construindo o meu nome, 
a minha clinica interna, por conseguinte, estruturando o contrato e vínculo terapêutico e enten-
dendo, afinal, essa relação terapêutica com o dinheiro (aliás talvez esta seja uma questão que 
assusta a muitos profissionais no início da atuação na profissão).
As coisas caminharam, fortaleci-me, e os pacientes aparecendo cada vez mais. Assim, decidi 
montar meu próprio consultório.
Consegui alugar uma sala grande, com a possibilidade de montar três salas para atendimentos. 
Iniciei o processo de sublocação aos profissionais recém-formados (assim como eu) e iniciei o 
processo de atuação, às vezes um pouco desacreditada da  profissão.
O consultório foi se fortalecendo na área clínica, e gradativamente agregando profissionais. 
Diante disso, resolvi iniciar encontros com profissionais e compartilhar um pouco da minha expe-
riência. Nesses encontros, procurei motivá-los realizando discussão de casos, estudos de temas 
relacionados à área com o propósito de ampliar conhecimentos, refinar nossa escuta e aguçar 
o olhar clinico. Assim, nos fortalecemos e caminhamos acreditando na profissão em especial na 
área clínica.
Permaneci neste consultório durante sete anos. Consegui assumir mais duas salas: uma, para a 
realização dos trabalhos em grupos e reuniões; e outro consultório com mais duas salas para 
atendimentos.O consultório possuía cinco salas no sistema de sublocação direcionadas aos 
atendimentos.
E de repente, a vida fez um movimento, assustei-me! Parecia que as coisas estavam todas saindo 
do lugar. Precisei sair do Espaço ambiente que havia construído, reformado e transformado com 
muito amor e carinho. Confesso que me apavorei, me assustei, chorei, e chorei muito. Quase 
surtei! 
Quando me acalmei e respirei, foi quando consegui entender mais uma vez o movimento da 
vida, e o que o mesmo queria me dizer. 
Essa era a realidade, assumi outro local para reconstruir meu novo consultório. Era um galpão 
praticamente abandonado, muito judiado, muito triste. Pensei que não fosse dar conta. Iniciei 
novamente uma reforma gigantesca que durou quase dois meses. Mas intimamente, eu acredi-
tava que daria tudo certo, porque acredito muito na minha profissão, no meu propósito com a 
psicologia e, acima de tudo, no meu propósito de vida. 
Pensava muito em minha responsabilidade com a equipe de profissionais sob a minha adminis-
tração . A situação não era simplesmente falar para cada um procurar outro espaço para atender, 
e pronto.
Quando tudo ficou pronto, me surpreendi! Fiquei muito emocionada de poder acreditar mais 
uma vez na capacidade de recomeçar e não desistir diante das dificuldades. 
Atualmente, administro um consultório com cinco salas, espaço amplo, com melhor qualidade e 
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bem-estar aos atendimentos. 
Quando me deparo com uma equipe de profissionais que subloca, às vezes, muitos desacre-
ditados da profissão, procuro motivá-los e mostrar que tudo é possível dentro da profissão. O 
crescimento, sucesso e prosperidade é algo atingível.  
Quando se tem um propósito e valores como força, foco e perseverança, entendemos o lugar 
que queremos e devemos assumir. Por certo, tudo flui na vida.
Estou cada vez mais apaixonada pela psicologia! Amo ver a evolução e a transformação dos pa-
cientes que passam pelo processo de psicoterapia comigo. É gratificante poder estar a serviço 
da vida e acreditar que, enquanto profissional, posso auxiliar ao outro na sua reconexão com a 
própria essência. 
Assim, é desta forma que venho atuando na psicologia.



24



25

 Quem nunca se perguntou, o que eu vim fazer nesse mundo? Como posso contribuir com 
a sociedade? Por onde começar? 
 Começos e recomeços são recorrentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos o todo 
tempo iniciando etapas de vida, desafios, planos, relacionamentos, sonhos. Às vezes é preciso 
rever o trajeto, repensar as estratégias, reciclar ideias e recomeçar. Do zero? Não, pois o conhe-
cimento adquirido pode ser agregado como ferramenta para o novo caminho.
 Recomeço não é sinônimo de fracasso como pensamos por muitas vezes, mas de busca 
constante no fluxo da vida, que é mutável e, para isso, pede que sejamos flexíveis e criativos. 
Permitindo-nos isso, em cada nova curva nesse caminho podemos descobrir nossos talentos, 
desenvolver novas habilidades, adquirir novos recursos, estabelecer novos vínculos e parcerias.
 Foram cinco anos de graduação, muitas horas de estudos e cursos extracurriculares, de 
leituras e mais leituras, de aulas em período integral, de busca por experiência nos estágios, su-
pervisões, grupos de estudo. Tudo isso, deixou-me apaixonada pela Psicologia cada vez mais e 
desejando de logo poder atuar como profissional. Enfim, chega o final do curso e o juramento 
de compromisso com a promoção de saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os 
cidadãos e instituições. Então a dúvida que fica é, como vou fazer isso? 
 A minha história profissional desde a faculdade não passa pelo consultório. Atuei, nos 
dois últimos anos de graduação, na Unidade de Queimados e Cirurgia Plástica do Hospital da 
Universidade, em uma ONG de acolhimento e acompanhamento multiprofissional de famílias 
em situação de violência. Trabalhei também em uma Escola Municipal de atendimento a crian-
ças com necessidades especiais. Três espaços de atuação que faziam meu coração vibrar e me 
faziam sentir que eu estava cumprindo com o juramento proferido na colação de grau, levando 
a possibilidade de transformação de vidas às pessoas e instituições.
 Ao término da graduação, continuei meu trabalho na ONG por mais 2 anos, durante os 
quais, tive a oportunidade de vivenciar novas experiências como voluntária. Diferente do estágio, 
por meio do qual eu fazia atendimentos ativos a domicílio juntamente com o braço comunitário 
da Polícia Militar, enquanto voluntária eu passei a ocupar um espaço diferente na instituição: o 
atendimento clínico em consultório a crianças vítimas de situações de violência nas suas famílias. 
Um novo desafio, nova postura, novas condutas, novas habilidades a desenvolver, mas que ain-
da me faziam sentir que eu estava no caminho certo, apaixonada pela causa e em busca da paz 
intrafamiliar.
 Tenho muito orgulho desse caminho, foi construído com muito amor e dedicação, mas 
chegou um momento que eu resolvi mudar a prática e o ambiente. Então surgiram mais pergun-
tas: E agora, como vai ser? O que vou fazer? Será que eu vou dar conta?
 Nesse momento, como que por intuição, minha mãe sugeriu que eu fosse aprender uma 
nova língua. Essa nova aprendizagem, certamente, me possibilitaria a levar minha profissão para 
pessoas que ainda estão à margem da sociedade, àquelas que se comunicam de forma diferente 

7. Os desafios e prazeres da  busca pelo 
diferencial como Psicóloga refletindo sobre a 
minha experiência de começos e recomeços.
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da língua oral e precisam de adaptações na comunicação para entender o mundo e serem en-
tendidas. Assim, fui aprender Libras (Língua Brasileira de Sinais), que é a forma de comunicação 
visual que algumas pessoas surdas usam para interagir no mundo.
 Foi um grande marco no meu caminho, pois encontrei um espaço importante de atuação, 
com necessidade real de profissionais disponíveis, de pessoas desejosas em receber o aten-
dimento que eu disponibilizaria e outras ao meu redor que me incentivaram, me admiraram e 
apoiaram essa construção. E o sentimento presente? Um misto de alegria, medo, ansiedade e 
paixão pelo desconhecido, pelas expectativas (minhas e dos outros), e pela responsabilidade em 
ser uma das poucas psicólogas que toparam a se dedicar a esse público. Digo isso, pois até esse 
momento, para fazer atendimentos clínicos, cuidar da saúde mental dos surdos, e na forma de 
comunicação deles, eu não conhecia outro profissional.
 Estava eu então, em um importante recomeço no meu trilhar na Psicologia. Recomecei 
aquele processo de formação, aprendizado de uma nova língua e mais uma vez, muitas aulas de 
Libras, prática, prática e prática. Fui em busca de livros que contribuíssem com essa construção, 
assisti a videoaulas, participei de Congresso, fiz um curso de intérprete. Conheci pessoas surdas 
e ouvintes já envolvidas com a comunidade surda e também alguns psicólogos intérpretes que 
já militavam junto à essas pessoas pelo direito à acessibilidade, mas em outras cidades.
Por ser uma novidade, um assunto ainda pouco compartilhado, as pessoas se encantam quando 
descobrem sobre o meu trabalho, mas não imaginam o meu movimento diário para me manter 
nesse lugar. Mesmo gostando tanto, me apaixonando a cada dia mais e fazendo sentido pra mim 
já pensei em desistir. Não imaginam como precisei sair da minha zona de conforto, aquela cons-
truída na faculdade, nos estágios, durante tanto tempo. E ainda preciso lidar com questões pes-
soais de insegurança, medo da exposição e de errar, aprender a lidar com as expectativas dos 
outros e com as minhas próprias, como também com a ansiedade de abraçar o mundo e querer 
fazer tudo de uma vez, em um campo de trabalho tão carente da atuação de um psicólogo.
 Ao mesmo tempo em que existem esses desafios, é uma sensação incrível me sentir im-
portante, cumpridora da missão como psicóloga, realizada, orgulhosa e feliz ao receber o reco-
nhecimento das pessoas. Na verdade, ser percebida como referência aos outros profissionais da 
saúde é um prazer e o meu objetivo também nesse trabalho de forma que sejamos mais profis-
sionais acessíveis à essa comunidade.
 Entendo que todo o meu caminho antes dessa etapa foi uma construção importante para 
o meu processo pessoal e profissional. Hoje atendo crianças e sou apaixonada pelos pequenos e 
pelas suas possibilidades. A partir do cuidado desde cedo, acredito na importância do zelo com 
a família e tenho me dedicado a estudar esse tema. Acredito também que ao me dispor a fazer os 
atendimentos às pessoas surdas na sua forma de comunicação, consigo colocar-me mais próxi-
ma das famílias que vivenciam esses relacionamentos. Desse modo, facilita a inclusão do sujeito 
surdo como indivíduo importante, único, capaz, potente, em busca de promover a paz intrafa-
miliar com desenvolvimento adequado aos seus membros e a construção de relacionamentos 
saudáveis.
 Afinal, o que seria da nossa vida sem esses começos e recomeços? Sem os altos e baixos 
que nos convidam constantemente a olhar para nós mesmos e nos reinventar. Desejo que a nos-
sa vida seja recheada de novas aventuras, desafios, descobertas, e que o prazer de viver tudo 
isso com criatividade seja maior que o medo.
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“O mistério da existência humana não reside em apenas permanecer vivo, mas em encontrar algo 
por que valha a pena viver”
Fióder Dostoléviski

 Meu nome é Kelly, tenho 36 anos, mulher negra, casada há 12 anos, mãe de um príncipe 
de 6 anos, a segunda filha de cinco irmãos e única mulher, a primeira da família a concluir o ensi-
no superior. Filha de pessoas simples, com pouco estudo, educação rígida, fruto de uma cultura 
machista passada de geração em geração. Casal que entre suas idas e vindas no relacionamen-
to, com erros e acertos, assim como todos nós seres humanos, conseguiram fazer de seus filhos 
pessoas éticas, de bom caráter, estudiosos e batalhadores.
 
Sempre fui intensa, adorava ler, dançar, cantar, conversar, estudar, conhecer lugares, pessoas, 
experimentar sensações, e olhar a vida por diversos ângulos. Muito curiosa e questionadora, 
principalmente quando se tratava de preconceitos de diversas formas, era natural me envolver 
em discussões e debates, dentro de casa então...a famosa “ovelha negra da família”.
As opções de cultura, lazer, estudos e incentivos eram limitadas para meu mundo, e demorei a 
acreditar que algumas coisas eram possíveis para mim. Esse pontapé inicial veio de uma amiga 
muito especial, que conheci de repente no trabalho, e mesmo passando por um momento difícil 
de sua vida (sua mãe internada em fase terminal com câncer) conseguiu me encorajar e motivar 
a cursar uma faculdade. E aqui estou, psicóloga clínica e hospitalar, especialista em Psicologia 
Corporal, Pós-Graduada em Saúde Coletiva com ênfase em Saúde da Família e Pós-Graduanda 
em Terapia Cognitiva Comportamental.
 
 O caminho não foi fácil, muita determinação, dedicação, persistência, investimento finan-
ceiro, psicológico, de tempo, e algumas perdas relevantes, como perder momentos com filho, 
marido, família, deixar de ir a festas, viagens, entre diversas outras coisas. 
Uma trajetória profissional de muita batalha conciliando estudo, trabalho, casamento, materni-
dade, separação conjugal, conflitos familiares, dificuldades financeiras. Em razão de tudo isso, 
por diversas vezes me senti insegura, com medo, baixa autoestima, me autosabotando e ques-
tionando minha capacidade como profissional, o que me fez protelar minha total dedicação à 
psicóloga. 

 Comecei atuando em algumas palestras e vivências profissionais. Fui voluntária de uma 
ONG com o atendimento às crianças e adolescentes em vulnerabilidade social onde, enfim, to-
mei a decisão de me dedicar exclusivamente à clínica. Nesse caso, contei com a parceria de meu 
marido para me dedicar à psicologia, neste momento, enquanto ele arcava com as finanças mais 
pesadas da família. Contei com o suporte de minha ex-professora de faculdade: minha mestra, 
a Psicóloga Maria da Conceição Albano Ferreira. Ela me acolheu, amparou, orientou, supervisio-
nou meus atendimentos iniciais, e tornou-se muito importante para minha formação, carreira e 
como ser humano melhor.

8. Os desafios da mulher contemporânea na 
psicologia para conciliar seus  diversos papéis

                        
Kelly Patrícia Santos de Oliveira
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  Desde então, as oportunidades foram surgindo e cada vez mais a certeza de fazer o que 
amo foi se concretizando. Trabalhei como psicóloga hospitalar e passei por experiências imensu-
ráveis que agregaram valor a minha vida pessoal e profissional. Como tudo na minha vida é mui-
to intenso, esse trabalho se iniciou em meio a um período tenso.  Passei por um ano conturbado, 
novas e maravilhosas experiências profissionais. 
 
Contudo, tive que me desdobrar para desempenhar meus diversos papéis: de filha, esposa, mãe 
e profissional. Minha mãe estava doente em estado grave (internada sem diagnóstico), e como 
única filha, mulher e psicóloga, tive que atuar de forma mais efetiva nessa situação junto a família. 
E assim, fui me equilibrando para dar conta de todas as funções, como era possível.

Entretanto, as perdas eram inevitáveis, não havia espaço para desistir, começar e recomeçar ape-
sar das perdas sempre foi a opção. Graças a Deus, minha mãe se recuperou. A experiência como 
psicóloga hospitalar foi bem-sucedida, por certo, um trabalho enriquecedor. Via-me em diversos 
momentos deixando meus problemas de lado e envolvida intensamente em auxiliar ao outro, 
em sua dor, na perda do outro. 
Continuei com o trabalho na clínica, sempre na busca pelo aprimoramento profissional a partir 
da ressignificação da vida, fazendo de cada momento único e especial.
 
 Os anos de 2015 e 2016 foram muito marcantes e transformadores em minha vida: mer-
gulhei no meu interior. Vivi situações inimagináveis, até aquele momento, que me fizeram parar, 
refletir, entender o que era importante para mim e buscar o meu propósito de vida. 
 Sempre fui muito intuitiva, acredito que nada é por acaso. E mais ainda, considero impor-
tantíssimo estar próxima de pessoas com uma energia boa e inspiradora. Daquelas que perma-
necem em sintonia conosco, e cuja presença é capaz de agregar valores. Pensando assim, graças 
a Deus, sempre tive em meu caminho encontros e reencontros com pessoas maravilhosas, e que 
foram de extrema importância em meus começos e recomeços, tanto na minha vida pessoal 
quanto profissional. 
 
 Foi em um desses recomeços que a querida amiga Psicóloga Thaís Pimenta me apresen-
tou o curso de Marketing para Psicólogos. Este foi um marco diferencial para o meu recomeço 
na psicologia, e desta vez, conciliando todos os meus papéis sociais ao me colocar em primeiro 
lugar sendo, com isso, inteira, amorosa, atenciosa e respeitosa comigo. Inclusive, cuidando da 
minha saúde física e mental, para assim, poder ser a melhor mãe, filha, amiga, esposa e tudo que 
eu quisesse ser (por amor e prazer em viver e ser parte da diferença que quero ver no mundo), 
com minhas atitudes positivas e transformadoras em todas as áreas da minha vida. Entendo que 
a vida é um eterno aventurar-se entre o errar e acertar, mas sempre de encontro com nosso pro-
pósito e essência.  
 
 Encontrar prazer na vida e nos detalhes; em ser mulher, profissional, psicóloga, mãe, filha, 
irmã, amiga, esposa: ser você. Viver cada momento presente com plenitude, e aproveitar cada 
oportunidade de acordar, sorrir, chorar, respirar...
 
 Essa sou eu, intensa, com sede de vida, sempre em busca de algo que faça a vida valer à 
pena! 
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 O desejo de ser psicóloga surgiu em mim há muito tempo. Ainda jovem, trabalhava em 
um hospital “Santa Casa”, numa cidade do interior, e observava a angústia e o sofrimento de 
pacientes e familiares no momento da dor, da doença e isso me inquietava ao pensar como as 
pessoas lidavam com estas situações pessoais em suas vidas. Acompanhava a entrada e a saída 
destes pacientes e percebia que a dor intensa no momento da internação ia se dissipando com 
o período do acompanhamento médico e na saída do hospital, por certo, o alívio e o sentimento 
de possibilidade de cura davam força às pessoas. Essa transformação do ser humano me provo-
cou o desejo de estudar psicologia e, na época, sonhava atuar em clínica hospitalar.
 
 Fiz estágio na área de Trânsito, Psicologia Escolar e Psicologia na Saúde Mental. Essas fo-
ram experiências diversas que me proporcionaram uma visão importante sobre a dor e a alegria 
de cada um, e principalmente, determinaram meu desejo de focar na psicanálise. E cada vez 
mais, ampliava meus estudos nesta área.
Aos 30 anos, estava concluindo minha graduação na Universidade Presidente Antônio Carlos em 
Bom Despacho (MG), quando engravidei de meu primeiro filho, Pedro. O sonho da profissão de 
psicóloga teve que aguardar, pois a maternidade transformou minha vida. Época em que iniciei 
minha terapia. E logo em seguida, tive a Júlia, minha segunda maternidade. 
 
 Assim que meus filhos cresciam, retomei minha carreira na psicologia na área renal e co-
mecei a trabalhar na NEFROBOM – área de psicologia para pacientes renais, atendendo uma mé-
dia de 5 pacientes/dia. O aprofundamento dos estudos foi tornando-se cada vez mais necessário 
diante da complexidade da área escolhida.
 
 A partir dos trabalhos realizados na NEFROBOM, fui convidada a atuar na ONG METÁSTA-
SE DO AMOR, com pacientes oncológicos. Foram atendimentos em média de quatro pacientes 
por dia. Certamente, foi um grande aprendizado social e humanitário.
 
 No decorrer desse período, engravidei novamente: minha terceira maternidade, João Lu-
cas. Nesse caso, optei por cuidar dos meus filhos, e no mesmo instante, deixei de priorizar a 
psicologia, mesmo sabendo que era meu sonho. Foi difícil para mim, pois a maternidade era 
muito importante e essencial naquele momento. Mas ao mesmo tempo a psicologia também 
fazia parte dos meus projetos almejados. Foi quando me deparei com a angustia, a frustação 
e a baixa autoestima. Diante a dessa situação, percebi que o sonho de voltar a trabalhar como 
psicóloga estava ficando distante, devido aos pensamentos sabotadores, tais como a dúvida 
sobre o retorno financeiro. Assim, as crenças limitantes iam sendo cada dia mais invasivo no meu 
mindset. Pensava que era tarde para recomeçar ao trabalho com três crianças pequenas.  Vinha 
a dúvida cruel: Com quem deixá-los? Será que vale a pena deixar meus filhos para retornar ao 
novo desafio de mercado de trabalho como psicóloga? 
Foi quando conheci o curso Marketing para psicólogos do Bruno Rodrigues, o idealizador do 
curso online, através do facebook. 

9. 9. Um novo olhar para o renascimento
 após a maternidade

Alexsandra Aparecida Pimenta
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 Os estudos em “Marketing para Psicólogos” que comecei em uma plataforma online me 
deram base para conquistar meu sonho de atuar na área da psicologia.  Com estas experiên-
cias, o desejo de abrir meu próprio consultório e recomeçar minha carreira para atendimento na 
área de psicologia foi decisivo. Neste ano, em 2018, fiz o planejamento estratégico para a aber-
tura do negócio. Busquei o estudo do mercado em Bom Despacho (MG) e o sonho se tornou 
realidade. Hoje atuo na Clínica de Psicologia no Shopping Assunção. Divido um consultório com 
uma colega de profissão, cuja parceria promete render frutos, pois estamos planejando projetos 
futuros juntas voltadas às mulheres do país.

 Enfim, posso dizer que o recomeço é um momento desafiador, pois além de ter que ser 
competente tecnicamente, você tem que garantir credibilidade, a partir dos valores construídos 
com a sua história de vida, sua carreira, sua referência profissional e pessoal. Por certo, conciliar 
a maternidade com a profissão e outras áreas da vida é possível, mesmo antevendo possíveis 
desafios, frustrações e adaptações para um novo caminhar.
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Posso dizer que o meu começo na psicologia aconteceu em 1994, quando eu tinha 15 anos e 
meu pai me levou (ele não fazia ideia de quão importante era aquele presente) para uma orien-
tação profissional. Naqueles dias, o meu desejo de ser comissária de voo ou estilista se foram. 
Honestamente, eu nem me lembro quais foram as sugestões das possíveis profissões que recebi 
daquela querida profissional. Só me lembro de olhar para ela e me ver ali, naquele lugar. Desde 
então, foi o que mais desejei. E consegui tornar este sonho realidade dez anos depois.

Quando contei para meus pais sobre minha escolha, meu pai ficou feliz e me incentivou. Minha 
mãe me disse: “Psicologia não é uma boa profissão. Tenho amigas psicólogas que passam mui-
tas dificuldades. Será muito difícil ganhar dinheiro”.

Minha mãe faleceu no ano seguinte. Com a morte dela, e a não concordância que fazia quanto a 
minha escolha em fazer o curso de Psicologia demorei três anos para conseguir entrar em uma 
Faculdade Federal.

Formei-me em 2004. Comecei uma formação clínica em Análise Transacional e abri meu con-
sultório. Meu pai continuou sendo uma figura muito importante, pois desde o início abençoou 
minha caminhada. Como ele era empresário, ele me questionou desde o principio: “Como é 
que você vai fazer sua carteira de clientes?”. Recém-formada e sem conhecimento algum sobre 
negócios, não conseguia ver a psicologia dessa forma.  

Decidi fazer o que tinha aprendido com outras psicólogas: fiz mil cartões, aluguei uma sala junto 
com uma amiga, investi no mobiliário e fiquei esperando os clientes. Meu pai me disse que me 
daria ajuda financeira por um ano e assim o fez. Naquela ocasião, ele me contou a história da 
vaquinha. Sabem aquela estória de uma família pobre que vivia do leite que tiravam de sua única 
vaca e um homem a joga do precipício? Pois é, a minha “vaquinha” foi para o brejo. Continuei 
com o consultório e consegui um emprego formal de meio período para pagar minhas despesas 
pessoais. 

No meio daquela turbulência, desesperada com a possibilidade de não conseguir viver da psico-
logia, resolvi até prestar um concurso público. Quando resgatei a esperança, recebi o incentivo 
do meu noivo para continuar com o consultório. Nunca desisti dele, por mais que tivesse dificul-
dades. Comecei a buscar meios de conquistar alguma visibilidade que pudesse atrair pessoas 
para receberem os meus serviços. Fiz atendimentos gratuitos, ofereci minicursos, workshops, me 
filiei a convênios de saúde, fiz trabalhos voluntários. 

Então em 2009, eu já estava casada e ainda não tinha uma estabilidade financeira. Então, fui tra-
balhar como psicóloga em uma empresa voltada para um público com deficiência intelectual. 
Isso me levou a buscar por um curso de especialização em Neuropsicologia. Nesta época, eu 
conciliava o consultório, e o trabalho nessa empresa, e foi quando percebi que precisava me 

10. Meu começo na psicologia como professora 
e meu recomeço como mãe

Fernanda Rodrigues
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decidir: ou eu continuava dedicando-me ao consultório que estava ganhando finalmente a visi-
bilidade pretendida, ou me dedicaria à empresa. Sentia que eu não estava tendo um bom de-
sempenho ao me dividir entre os dois trabalhos. Precisava me dedicar apenas a um deles. Nesse 
momento, recebi um convite para trabalhar com uma grande amiga. Ela tinha planos de abrir 
um Curso de Pós-graduação em Análise Transacional: um anjo que sempre esteve comigo nessa 
caminhada. Acabei aceitando a proposta. Fiz essa escolha porque essa a mesma estava mais pró-
xima daquele sonho que tive no passado quando me vi no lugar daquela profissional. Sempre 
quis estar mais próxima do universo íntimo das pessoas e auxiliá-las no seu processo profundo 
de autotransformação. Sou uma apaixonada por assistir aos reencontros das pessoas com o seu 
lado mais saudável e curador.

Assim, ao trabalhar com essa amiga, comecei a assistir às aulas do curso que já tinha feito com o 
objetivo de aprender como dar aula. Foram dois anos de preparação. Em 2012, eu iniciei a minha 
primeira turma de pós-graduação. Naquele ano, recebi uma proposta da faculdade, local onde 
fiz o curso de neuropsicologia, para dar algumas aulas na pós. Entusiasmada com a proposta, 
aceitei. Eu estava confiante, pois eu tinha acabado de passar por um processo de seleção para 
iniciar uma formação em Didática e Supervisão. Porém, a primeira aula seria sobre o conteúdo 
que tive maior dificuldade para aprender durante o curso. Minha primeira aula foi uma experi-
ência impactante, para não dizer desastrosa. Era uma turma de profissionais exigentes, e que 
não esperavam uma iniciante para lhes dar aula. Por mais que eu tivesse me preparado, e feito o 
melhor possível, hoje entendo que eu estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas 
erradas. Durante o intervalo da aula, fui convidada a me retirar. Os alunos pediram a coordena-
ção para que tivessem aquele conteúdo com outro professor. Eles tiveram o que pediram. E eu 
fui lidar com as consequências daquela experiência, com as crenças negativas que foram desper-
tadas após aquele incidente.

Enfim, após um longo processo de elaboração daquela experiência, meses depois iniciei a di-
vulgação da primeira turma de pós-graduação, ao lado de uma grande parceira. O resgate da 
minha autoconfiança aconteceu porque eu sabia que agora estaria no lugar certo. Eu tinha estu-
dado por oito anos aquela teoria, eu passei dois anos aprendendo como dar aula sobre aquele 
assunto. Eu treinei a dar aula para mim mesma, dei aula para o marido, para os amigos, me filmei, 
gravei minha voz. Eu me analisei e identifiquei cada característica minha que precisava de algu-
ma mudança. Estudei muito. Preparei uma ótima aula. E aqui estou. Continuo me desafiando e 
buscando aprender mais. E descobri que ensinar é a melhor forma de dominar qualquer assun-
to. Descobri o quanto é bom ver outras pessoas aprendendo um pouco do que nós sabemos, e 
assistir ao desenvolvimento delas enquanto profissionais, e ainda saber que fiz parte disso. Por 
isso continuo fazendo o que acredito e gosto. E não pretendo parar, por enquanto.

Em 2013, eu estava muito satisfeita com a profissão. Eu estava coordenando o Curso de Pós-
Graduação em Análise Transacional e dando aulas. Comecei a dar supervisões para psicólogos 
recém-formados e estudantes de psicologia. Eu tinha o consultório cheio. Nesse momento, eu e 
meu marido decidimos realizar nosso desejo de ter nosso primeiro filho.

Em 2014, nasceu meu primeiro filho, e a profissional que eu era pensou que poderia continuar 
tudo sem pisar no freio. Quando meu filho fez dois meses comecei a voltar com os atendimentos. 
Quando ele fez seis meses iniciei a coordenação de mais uma turma de pós-graduação. Quando 
ele fez um ano resolvi começar duas novas formações simultaneamente. Quando ele fez dois 
anos descobri que era hora de frear ou então, perderia os melhores anos da vida dele. Em 2017, 
quando nasceu minha filha, puxei o freio de mão. 

E esse tem sido o recomeço mais desafiador de toda essa minha trajetória. Afinal de contas, ser 
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mãe é uma dádiva, ser psicóloga é outra. Então, precisei reavaliar.  Ser mãe é um projeto que exi-
ge mais tempo de dedicação nos primeiros anos de vida dos filhos. A psicologia é uma profissão 
que não tem tempo para parar, aliás quanto mais tempo de experiência temos, melhor. Minha 
escolha foi reduzir minha carga horária para me dedicar mais às crianças nesse momento da vida.

Fiquei somente no consultório fazendo atendimentos clínicos e supervisões. Pretendo retornar 
às aulas de aperfeiçoamento clínico e de especialização sob o enfoque da análise transacional 
para psicólogos, mas aos poucos. 

A psicoterapia foi vital nesse momento. Comecei a me dedicar aos estudos de empreendedoris-
mo e marketing para fazer com que esse tempo que tenho de trabalho com a psicologia torne-
se um aprendizado a me render mais dinheiro em menos tempo. Estou até pensando em criar 
novos produtos.  No momento, continuo fazendo o que já construí até aqui. 
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A minha descoberta em relação à psicologia surgiu, no início de 1997, depois de ler um livro 
que minha querida madrinha emprestou: DIBS: EM BUSCA DE SI MESMO Virginia M. Axline. Na 
época eu cursava o Magistério e o livro contava a história de uma criança que era vista na escola, 
e pelos pais, como uma criança problema, pois não conseguia participar da aula com as demais. 
Depois de iniciar um tratamento psicológico com uma ludoterapeuta, o personagem Dibs se 
desenvolveu e foi diagnosticado como superdotado. 

De imediato pedi para fazer estágio em uma sala especial (sim, antigamente os alunos com gra-
ves problemas de aprendizagem, distúrbios neurológicos, entre outros, ficavam separados em 
uma sala denominada especial). Assim, identifiquei, na escola em que eu trabalhava, uma crian-
ça que tinha muita semelhança com a história do livro.  Então, levava atividades para estimular 
a aprendizagem, mas logo houve a troca de escola e eu não tive mais contato com aquela sala, 
tampouco com o aluno. 

Contudo, veio uma certeza:   cursar Psicologia e fazer a diferença  na vida das pessoas. Então, 
em 1999 ingressei na Faculdade de Psicologia, período de muitas descobertas, conhecimento e 
amadurecimento. Gradativamente, fui lapidando o meu interesse pela profissão, estudei e traba-
lhei bastante para conseguir pagar a Faculdade.  Enfim, em 2003 me graduei em Psicologia. Que 
alegria, que satisfação, agora eu era uma psicóloga, me sentia a psicóloga! 
No entanto, a primeira frustração veio logo no início do ano seguinte (2004). Não tinha mais os 
meus estágios, nem a faculdade e daí o questionamento: como começar? Eu não sabia por onde 
começar. Na verdade, eu sabia que queria e precisava trabalhar, mas não imaginava por onde 
iniciar e o que fazer. 

Então, surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa que fiz o meu estágio de organizacional, 
lá fiquei por quatro meses, depois saí. Por ingenuidade, montei um consultório com uma colega 
de sala da faculdade, mas com muito custo passamos meses com um, dois pacientes...Contudo, 
Eu me mantive firme em meus propósitos, na esperança de que tempos melhores viriam. 
Depois de quase dois anos, resolvi fazer uma especialização em psicologia hospitalar e psicosso-
mática com o objetivo de ingressar em um hospital, mas não tive bons resultados. 

Por fim, entreguei a sala do consultório e subloquei uma sala de outra colega. Pensava que di-
minuindo os custos poderia aumentar os resultados do meu trabalho: outro engano. Então em 
2008, tinha o meu trabalho na clínica, fazia diversos trabalhos voluntários, e com eles gastava a 
maior parte do meu tempo. 

Porém eu e meu esposo (na época namorado) resolvemos nos casar. Em razão disso, surgiram 
algumas indagações entre trabalhar em algo que eu amava ou ter uma renda financeira, uma 
estabilidade, para poder contribuir em minha casa, quando casada. No ano de 2009, já casada e 

11. O Recomeço e a relação
com a Psicossomática 

Viviane Duran
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depois de vivenciar uma crise  econômica em nosso país, resolvi deixar a psicologia em segundo 
plano e comecei a trabalhar com logística: profissão do meu pai. Acreditava que essa mudança 
poderia me trazer um retorno financeiro melhor. Na verdade, não abandonei por completo a psi-
cologia. Eu atendia a noite e aos sábados, mas apesar de a logística oferecer maior estabilidade, 
não era o que eu realmente gostava de fazer e como qualquer profissão, reservava também suas 
dificuldades. 

Certo dia (nesta época já era mãe), diante das circunstâncias pensei: se for para eu ter dificul-
dade com a logística prefiro voltar para a minha profissão. Resolvi retomar minha profissão de 
formação e “mergulhar de cabeça”! Voltei para uma clínica e atendia até doze horas por dia, mas 
satisfeita em fazer o que me dava prazer. Fui para uma outra clínica, onde atuo hoje e que tenho 
bons resultados com o meu trabalho. 

No entanto, algumas inquietações persistiam, sentia que necessitava fazer algo a mais, quando 
em uma pesquisa me deparei com o Curso de Marketing para Psicólogo. Era a possibilidade de 
agregar mais conhecimento e experiência em minha carreira profissional. No curso, uma das 
disciplinas retrata a importância de se escolher, ter um nicho para se dedicar. Assim, veio surgiu a 
minha grande dúvida, qual deles eu deveria escolher? Trabalho com adultos, em média 80% são 
mulheres, então já tenho um público: o feminino. No entanto, precisava afunilar e refletir mais 
sobre as dores deste meu público. Surgiu, então, a ideia de se trabalhar com mulheres, adultas 
e que sofriam de problemas psicossomáticos: pacientes que projetam no corpo as suas dores 
emocionais.

Importa entender melhor o que são esses problemas psicossomáticos. Derivada de dois termos: 
psico (psique/mente) e soma (corpo), a psicossomática compreende a desordem física do corpo, 
originada ou agravada pela psique ou por processos emocionais, ou seja, como uma doença 
no corpo, mas que foi originada na mente/alma. Não é simples diagnosticar uma doença como 
psicossomática, embora não seja simples o diagnóstico, muitas doenças sem ausentes de uma 
causa aparente é dita como psicossomática. Não é porque a doença inicia-se na mente que o 
corpo não necessita de cuidados, pelo ao contrário do que se pensa, é preciso cuidar do corpo, 
pois a dor e os sintomas são reais, a doença realmente existe. 

Na verdade, seja mente ou corpo, ambos precisam de cuidados. Por muito tempo, na ciência, 
corpo e mente eram tratados de forma separada  isolados. mas já no Com o estudo da psicos-
somática, ambos tornam-se fazem parte de um todo e há sim uma ligação entre um e o outro 
tornam-se intrinsicamente ligados.

Depois que comecei a ler e pensar mais sobre o que ouço de meu público, e a refletir sobre os 
meus reais objetivos.  lembrei-me da inspiradora história de minha mãe. 

Quando mais jovem, ela passou por muitas dificuldades e era muito limitada  emocionalmente, 
mas com uma grande força de vontade, ela foi enfrentando o dia a dia. Ela não sabia que toda 
sua vivência deixava marcas em seu corpo. Depois de anos sem acompanhamento médico, ela 
resolveu fazer exames de rotina com um cardiologista e foi surpreendida com a pergunta do 
médico: 

- “A senhora “engoliu ”, guardou muitas coisas?” 
- “Sim doutor, muito” – ela respondeu.
- “Foi por isso, então!”  - o médio anunciou.
- “Isso o que doutor?” sem entender, ela indagou.
- O seu coração... – continuou o médico.
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- E o que tem meu coração? – Ela perguntou.
- Ele é maior que o normal e por isso os batimentos são mais lentos. – o médico diagnosticou e 
em seguida, concluiu: 
- Não guarde mais nada, sempre que não gostar de algo ou se incomodar com algo, fale, colo-
que para fora, devolva para o outro aquilo que não é seu !

E não é que hoje ela está bem, vivendo e convivendo com o seu coração “grande”?!?

Sendo assim, atualmente estudo e estou me dedicando ao trabalho com mulheres, e mais além, 
mulheres com doenças do/no corpo e na/da alma (doenças de fundo emocional, denominadas 
psicossomáticas). 

Sinto, portanto, que esta é a minha missão, levar mulheres ao processo de autoconhecimento 
através da psicoterapia, para que tenham uma melhor qualidade de vida através de um vínculo 
mais saudável com o seu corpo e sua mente.
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Escolhi a psicologia, por acaso, quando no meu momento de escolha profissional, mas me en-
contrei no instante que conheci a Psicologia Organizacional. A cada matéria e vivência prática nos 
estágios eu tinha mais convicção do meu propósito de vida: trabalhar com o desenvolvimento 
de pessoas. Assim, iniciei minha carreira em organizações e, a partir daí,, adquiri conhecimentos, 
habilidades, experiências e maturidade.

Trabalhei em empresas de pequeno, grande e médio porte de segmentos diferentes de atuação. 
Porém, ao longo dos sete anos nas organizações, percebi que minha atuação era limitada. Neste 
caso,  em determinadas situações, a área de recursos humanos só funcionava como mecanismo 
de recrutamento e seleção, no sentido de manter o quadro de pessoal completo. Em outros ca-
sos,  o departamento atuava apenas como “enfeite”, uma espécie de protocolo para mostrar às 
pessoas, de alguma maneira, a preocupação da alta liderança com o seu quadro de funcionários. 

Contudo, houve situações nos locais onde estive, cuja gestão de pessoas tinha um significado 
importante à organização, mas eu estava certa de poder contribuir mais com as pessoas. Nesse 
sentido, durante meu trabalho nas empresas, acredito que minhas maiores contribuições com as 
pessoas foram nos “bastidores”, pois tinha o cuidado de ouvi-las na essência,  e com isso, perce-
ber suas dúvidas, aflições e intervir de forma genuína sem parâmetros pré-estabelecidos.

Com  esta atuação, percebi a infelicidade de muitas pessoas nas  funções onde estavam. As ra-
zões eram diversas, como: subaproveitamento  ( por estarem alocadas em áreas inadequadas 
aos seus perfis); referencial (por não saberem qual era seu real propósito na profissão); insegu-
rança ( por terem medo de arriscar realizar a atividade que “brilhava aos olhos” e não ter retorno 
financeiro desejado). Como consequência, estas pessoas eram apenas profissionais medianos, 
infelizes e sem perspectivas nas empresas.

Com o tempo percebi, eu mesma havia me tornado um destes profissionais, mas não tinha co-
ragem de mudar por receio de perder a (falsa) segurança de trabalhar com carteira assinada. 
Porém, houve um evento crucial em minha vida fundamental para uma “virada de jogo”: decidi 
ser mãe. Com esta decisão, a necessidade de realizar minha atividade profissional com propósito 
se tornou mais forte. Meu mundo mudou quando meu lindo e querido filho nasceu. Primeiro a 
rotina de casa e o relacionamento com o marido; e depois, minha visão de carreira e a relação 
com o dinheiro.

Ser mãe gerou uma transformação importante em minha vida e para muito melhor. Com essa 
nova função (superespecial), eu passei a dar valor às coisas simples da vida e, por outro lado, 
também surgiu uma necessidade maior de realizar meus projetos pessoais e torná-los mais sig-
nificativos para mim.

12. Encontros e desencontros com a 
Psicologia Organizacional

Ana Carolina Castro
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A partir deste novo pensamento e após o período de licença maternidade, decidi pedir demis-
são e dedicar-me ao papel mais importante e desafiador da minha vida: SER MÃE.

A princípio, a minha decisão juntamente com o apoio do meu amado marido seria ficar nesta 
condição até o primeiro ano da vida do nosso pequenino. Mas, esse tempo se estendeu por 
mais quatro meses. No final desta dedicação exclusiva passei a sentir a necessidade de voltar ao 
mercado; porém, tinha certeza de não querer retornar às antigas funções.  

Assim, fiz uma Formação em Coaching e iniciei um planejamento para o meu retorno como uma 
profissional autônoma, mas  estava ainda incerta quanto ao público alvo a intervir. Depois de 
analisar e pensar bastante, decidi trabalhar com Orientação Profissional a jovens e adolescentes, 
pois acreditava em uma contribuição de forma mais efetiva de minha parte: a escolha profissional

Em meio a todas estas mudanças, surgiu um convite de um amigo para atuar juntamente com 
ele, em seu negócio próprio de consultoria em recursos humanos. A proposta era realizar cursos 
voltados para profissionais de recursos humanos e oferecer serviços relacionados aos subsis-
temas de RH para empresas. Com isso, deixei um pouco de lado minha idealização pessoal de 
Orientação Profissional e depositei minhas energias para realizar visitas em empresas oferecen-
do os serviços da consultoria, divulgação e realização dos cursos. Inicialmente este movimento 
foi muito bom, pois sentia não estar sozinha e também surgiram alguns trabalhos a partir disso. 
Mas depois, me senti abandonando aos poucos meu objetivo principal. A partir daí, busquei fo-
car no meu objetivo conciliando-o com os trabalhos da consultoria.

Iniciei um contato com escolas particulares e instituições voltadas ao desenvolvimento de jo-
vens para o mercado de trabalho, buscando realizar parcerias e oferecer o serviço de orientação 
profissional. Neste momento, percebi a dificuldade de colocar os meus planos em prática, pois 
muitas pessoas já me dispensaram logo no primeiro contato por telefone. Felizmente, consegui 
agendar reuniões em dez instituições. De uma maneira geral, foram encontros agradáveis, de 
importantes trocas e ampliação de networking; porém na prática, consegui apenas espaço para 
realizar palestras gratuitas com oportunidade de falar sobre o meu trabalho de Orientação Pro-
fissional. Esta situação me desanimou muito, e me fez pensar se eu estava no caminho certo e se 
era realmente, o mais indicado, focar minhas energias neste nicho.

O tempo foi passando e surgiram outras demandas na consultoria e convites para realizar even-
tos gratuitos. Realizei todos e foi bom para ampliar minha lista de transmissão e minha rede de 
contatos.

Ultimamente, tenho me incomodado com a parceria na consultoria. Embora ser esta a minha 
fonte de renda mensal, às vezes penso estar gastando tempo e energia e perdendo meu foco.
Por outro lado, estou realizando ações nas redes sociais e com a minha lista de transmissão 
assiduamente. Contudo, não surgiram ainda resultados efetivos de conversão de vendas,  fato 
gerador de desânimo em determinados momentos; e em outros, me faz pensar no quanto já 
caminhei e o quanto preciso ser persistente.

Há também novos pensamentos me incomodado de maneira positiva, é o fato de trabalhar com 
mulheres (mães) e em situação semelhante à minha: na busca pelo retorno ao mercado de traba-
lho após um momento de pausa da vida profissional.   Na verdade, ainda não tive a oportunidade 
de ver algum trabalho neste sentido, e acredito ser algo enriquecedor.

Mas resumindo todas as angústias e também a jornada realizada até aqui, tenho certeza que o 
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modelo de trabalho que devo seguir é o que escolhi, que estou plantando sementes do que 
desejo, que me sinto muito feliz e realizada quando falo sobre carreira e quando posso auxiliar 
de alguma forma os jovens que precisam escolher uma profissão ou pessoas que precisam se 
redirecionar em sua vida profissional.

Sabia que o caminho seria árduo, mas tenho o apoio que preciso e acredito que o meu propósito 
é muito maior do que todas as dificuldades que estou enfrentando.

E o lema é: Siga em frente!
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