
INTRODUÇÃO
A supervisão em Psicologia Clínica, ainda no 
âmbito acadêmico, é uma temática que vem 
sendo discutida continuamente. Com os 
métodos de supervisão não são diferentes. Esse 
processo diz respeito ao escrever os diálogos 
cliente-terapêuta detalhadamente, de forma 
como é ouvido, tendo como intuito reduzir 
interpretações diversas. Em algumas discussões 
é considerado um recurso controverso, sendo 
que, por um lado se discorre acerca da 
compreensão real do que é dito na sessão, 
possibilitando pesquisas e estudos dos métodos 
de intervenções terapêuticas eficazes, enquanto 
que, por outro lado, é apontado como uma 
quebra da individualidade do encontro 
terapêutico. Assim, o presente trabalho se 
objetiva a discorrer sobre a utilização da 
transcrição como recurso de supervisão 
terapêutica através do método de revisão 
bibliográfica.

DESENVOLVIMENTO
O Conselho Federal de Psicologia (2005) visa 
em seu Código de Ética a permissão da 
gravação em sessão apenas em casos 
necessários, além de autorização do 
cliente/paciente para que seja efetuada. Dentre 
essa demanda específica da urgência da 
gravação, entra o caso de supervisão de estágio 
clínico, tendo a quebra do sigilo apenas entre 
supervisor(a) e acadêmicos(as) de Psicologia da 
abordagem. Esse método possibilita que o(a) 
estagiário(a) grave a sessão de psicoterapia e 
transcreva exatamente o diálogo, assim, lendo 
em supervisão e relatando detalhadamente para 
que tenha mais proximidade possível. Ainda por 
cima possui auxílio dos demais colegas e 
supervisor(a).
A metodologia não visa analisar o caso em si, 
mas tem como finalidade a aprendizagem do(a) 
acadêmico(a), desenvolvendo uma visão mais 
crítica sobre sua construção enquanto 
psicólogo(a) clínico, ou seja, que possa perceber 
como está se saindo e evoluindo em seu 
processo. Além disso, transcrever a gravação 
proporciona captar alguns detalhes que na hora 
da psicoterapia talvez não foram captados, 
potencializando também a observação de 
sentimentos do cliente/paciente (BARLETTA et 
al, 2011).

A fim de aumentar a possibilidade de os(as) 
terapeutas iniciantes desenvolverem suas 
habilidades e competências clínicas, é 
importante que o(a) supervisor(a) de 
psicoterapia estimule o uso de uma variedade de 
ferramentas de ensino para a aprendizagem. 
Assim, podendo compreender que a prática 
clínica do curso de graduação em Psicologia é 
um momento fundamental, pois incorpora a 
transição do papel e função do aluno para o 
profissional, verificando-se o valor da qualidade 
do ensino no processo de supervisão. 
Portanto, a supervisão é um método ideal, 
contribuindo no desenvolvimento do(a) aluno(a). 
Entende-se que esse recurso é essencial para o 
aprendizado, pois também auxilia a distinguir 
eventos importantes na transmissão do 
tratamento e aumenta a possibilidade de 
desenvolver manejo a partir de um novo plano 
de intervenção (MONTEIRO & NUNES, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Barletta et al (2011), alguns estudiosos 
acreditam que a transcrição, mais 
especificamente a gravação em sessão ocasiona 
alguma condição negativa e/ou dificulta o vínculo 
afetivo. Porém, sabe-se que a aprendizagem é 
um processo de evolução e, em muitos casos, o 
auxílio da supervisão com material detalhado 
caracteriza o desenvolvimento de um(a) 
profissional apto(a) a exercer sua função. 
Portanto, a qualidade da escuta e intervenção na 
psicoterapia é indispensável para um tratamento 
adequado e isso parte de um bom 
desenvolvimento de aprendizagem.
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