
MEMORIAIS DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA: UM ESTUDO 
PSICANALÍTICO SOBRE A MOTIVAÇÃO PARA A ESCOLHA DO 

CURSO DE PSICOLOGIA 

A presente comunicação, de caráter preliminar, faz parte de uma investigação que intenciona pesquisar a 
motivação pela busca do curso de Psicologia, dando voz aos próprios estudantes. Tal proposta justifica-se como 
oportunidade de exploração da relação entre sofrimento emocional e escolha vocacional. Metodologicamente, 

configurou-se a partir da consideração de memoriais de alunos do primeiro período do curso de Psicologia, 
elaborados como tarefa discente. Tal material foi psicanaliticamente considerado na busca por organizadores 

afetivo-emocionais das condutas humanas, ou campos de sentido, precisando conhecer interpretativamente o 
imaginário coletivo dos alunos de Psicologia sobre a escolha profissional. Focalizando um dos memoriais, foi 

possível a produção interpretativa de um campo de sentido afetivo-emocional, denominado “a cura pelo 
conhecimento”, organizado segundo a crença que relaciona a resolução do sofrimento emocional a partir da 

aquisição de conhecimentos psicológicos. Em interlocução com o pensamento winnicottiano, compreendemos que 
o uso da racionalização, quando se apresenta dissociada do viver psicossomático, gera sofrimento emocional. 
Neste estudo, problematizamos a esperança de obtenção de cura emocional fora do contexto da proximidade 
interpessoal - elemento fundamental que caracteriza o vínculo psicoterapêutico -, relacionando-a a um tipo de 

organização defensiva, muito frequente na clínica contemporânea: o intelecto explorado. 
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Será que entrei no curso de Psicologia para solucionar meus problemas emocionais??? 
 

“Em meus primeiros anos de vida, tive um convívio familiar harmonioso, porém, meus pais brigavam por motivos banais e minha mãe, por não 
querer me ver naquele ambiente o tempo todo, me matriculou na escola, onde comecei minha caminhada em direção à ciência, cursando o 

antigo ‘Jardim da Infância’ e o ‘Pré-escolar’.” 
  

“Durante esses dois primeiros anos de aprendizado, sofria muito com as frequentes brigas entre meus pais, que optaram por separar-se em 
1997, a partir daí, encontrei na escola um ambiente onde podia crescer de maneira saudável e onde também me destacava por minha grande 

facilidade em lidar com situações novas, com isso passei a me destacar não somente na escola, mas também em casa, o que foi muito 
satisfatório, a partir daí comecei a realmente gostar de estudar.” 

“Mas houveram (sic) dois motivos que realmente tiveram um peso decisivo na minha opção por cursar Psicologia, o primeiro foi me descobrir 
sendo homo afetivo, o que ocorreu quando terminava o segundo ano do ensino médio e o segundo foi minha sede de conhecimento em alguma 

área que fosse o ponto de convergência entre as ciências materiais e ciências psíquicas. Por esses motivos estou aqui nessa instituição, 
buscando o autoconhecimento, para compreender melhor e tentar ajudar pessoas que assim como eu se sentem ou já se sentiram perdidos 

entre aquilo que a sociedade espera que queiramos e aquilo que realmente queremos.” 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BLEGER, J. (1963) Psicologia de la conduta. Buenos Aires: Paidós, 1977. 
BLEGER, J. (1966) Psicohigiene y Psicologia Institucional. Buenos Aires: Paidos, 2004. 
POLITIZER, G. (1928) Critique des Fondements de la Psychologie. Paris: PUF, 2004. 
WINNICOTT, D. W. (1945) Desenvolvimento Emocional Primitivo. In: WINNICOTT, D. W. 

Textos Selecionados Da Pediatria à Psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1993. p. 269-285. 

WINNICOTT, D. W. (1949) A mente e sua relação com o psiquessoma In: WINNICOTT, D. 
W. Textos Selecionados Da Pediatria à Psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1993. p. 409-425. 

WINNICOTT, D. W. (1960) Distorção do ego em termos de falso e verdadeiro self. In: 
WINNICOTT, D. W. O Ambiente e os Processos de Maturação. Porto Alegre, Artes 
Médicas, 1983. p.128-139. 


