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Dennis Palumbo, um psicoterapeuta de Los Angeles que trata muitos artistas e outros tipos de 
pessoas criativas, diz que seus pacientes antes costumavam falar sobre problemas como 
bloqueio literário, procrastinação e medo de rejeição. "Agora, falam de envelhecimento, medo 
de demissão e da ansiedade que envolve a procura por emprego", disse Palumbo, também 
escritor e ex-roteirista. "Os problemas mudaram das preocupações criativas para estruturais".  
 
Em meio ao desemprego e às demissões, os profissionais da saúde mental perceberam um 
aumento notável no tempo que passam falando sobre problemas relacionados à carreira com 
seus pacientes. Muitas pessoas pedem conselhos de terapeutas que as ajudem a confrontar a 
tempestade que atingiu o mercado de trabalho e arruinou suas vidas. As sessões muitas vezes 
se tornam um mosaico de terapia tradicional (livremente definida como orientada para a 
processos e centrada no passado) e de coaching (que tende a ser orientada a objetivos e 
comportamentos).  
 
"Em muitas das sessões, simulamos networking e orientamos sobre como falar dos próprios 
atributos profissionais e como obter um aumento", diz Robert C. Chope, professor de 
aconselhamento de carreira da Universidade Estadual de São Francisco e presidente da divisão 
de aconselhamento de emprego da Associação Americana de Aconselhamento.  
 
Peter Turkl, membro voluntário do serviço social e coaching executivo de Nova York, diz que o 
método que usa para examinar tendências comportamentais e os meios que emprega para 
mudá-las ganhou prioridade nos últimos meses, em oposição a falar sobre relacionamentos e 
temas ligados ao passado. "Às vezes, uma sessão inteira é dedicada ao coaching, e dou lição 
de casa para meu paciente lidar com algum obstáculo particular", disse.  
 
A psicologia da empregabilidade e o coaching de carreira ganham agora destaque. Embora 
relacionados, não chegam a ser gêmeos. Para pendurar uma placa de terapeuta, a maior parte 
dos estados exige dos candidatos graus de doutorado e licenças, o que requer um certo 
número de horas entrando em contato com os clientes, documentos que comprovem o nível de 
instrução e a experiência profissional e que passem no exame para obter licença certificada, 
seja estadual, seja nacional. Embora muitos coaches de carreira tenham diploma universitário, 
não há sistema de licenciamento universal.  
 
A psicologia relacionada ao emprego era antes vista como "o tópico mais maçante na 
psicologia", disse Chope. "Era visto como trabalho não ‘real’ de saúde mental". Agora que há 
mais reconhecimento de que os problemas decorrentes do trabalho "têm um grande impacto 
na saúde mental", ele disse, e um "movimento mais intenso para entender o contexto de 
emprego, colegas tóxicos e as ramificações de demissões em massa".  
 
No Instituto de Desenvolvimento Pessoal e de Carreira, sua clínica particular em São Francisco, 
Chope trabalha na intersecção de psicologia e aconselhamento de carreira. E sua base de 
pacientes está crescendo. "Temos de contratar mais terapeutas", ele disse. "Muitas pessoas 
querem se envolver nessa área agora porque o mercado é imenso", disse Chope.  
 
Mas não confunda aconselhamento de carreira com coaching de carreira. Chope disse que o 
primeiro "é o que buscamos quando dizemos a nós mesmos, ‘eu sou engenheiro e agora quero 
ser médico’, enquanto os coaches de carreira trabalham com indivíduos para terem uma boa 
apresentação, para ajustar seus currículos e encontrar novos empregos rapidamente".  
 
Palumbo diz que faz simulações, praticando entrevistas com pacientes, mas ele traça um 
limite. "Eu não sou um coach de carreira que dirá o que se deve tirar e colocar no currículo", 
disse, "mas ajudo os pacientes a examinarem temas que envolvem insegurança e porque 
hesitam em se autopromover"  
 
Similarmente, Turkl diz que não tem receio de indicar um paciente para um aconselhador de 
carreira para tratar um problema além da esfera de sua especialidade: "Se um paciente quer 



saber como se apresentar durante uma entrevista de emprego, indico um aconselhador de 
carreira, porque não é isso que eu realmente faço".  
 
Mesmo assim, Palumbo diz que os temas relacionados à empregabilidade podem ser vistos 
pelas lentes freudianas. "Uma busca de emprego", ele diz, "traz à tona as mesmas questões de 
auto-estima e auto-respeito que estão arraigadas nas dinâmicas da infância".  
 
Se a pessoa não sabe se consulta um coach de carreira ou um psicólogo, pode querer 
considerar se está sendo dominada pelas emoções. "O trabalho e as questões relacionadas ao 
emprego podem trazer alguns velhos traumas para a superfície. Os coaches não são 
necessariamente treinados para lidar com forças emocionais", disse Turkl.Curt Rosengren, um 
coach de carreira de Seattle, concorda que os problemas emocionais profundamente 
arraigados são melhor tratados por um terapeuta licenciado. "Eu entro nisso ajudando as 
pessoas a seguirem em frente" para o futuro que veem para si mesmas", ele disse. "Não tenho 
treinamento para resolver o que ocorreu na infância do paciente para ele chegar aqui", disse 
Rosengren.  
 
Katherine Crowley, uma psicoterapeuta especializada em temas de empregabilidade, diz que 
as pessoas que precisam de ajuda para posicionarem a si mesmas e a atualizar seus currículos 
devem ver um coach de carreira tradicional. Em contraste, "Sou mais útil para indivíduos que 
desejam integrar seu bem-estar emocional na vida profissional", ela disse.  
 
Penelope Trunk, presidente da Brazen Carreerist, um serviço de internet que ajuda as 
empresas a encontrar candidatos a empregos, consultou-se tanto com um terapeuta quanto 
com uma coach de carreira - experiências que reforçaram sua opinião de que cada um lida 
com territórios diferentes. "Boa parte da atividade de coaching é específica", ela disse. "Um 
psicólogo não pode tirar o paciente da área administrativa intermediária".  
 
Penelope procurou uma coach de carreira quando estava na faixa dos 20 anos, por 
recomendação da empresa onde trabalhava como diretora de operações. "Eles queriam que eu 
parecesse mais confiante e me expressasse com mais segurança", ela disse.  
 
Em março de 2007, escreveu no blog: "A coach deu para mim uma lista de coisas que 
deveriam mudar. Quando eu caminhava, por exemplo, eu andava com ‘altivez’, mas hesitante, 
e não transmitia uma sensação de firmeza. Ela me disse para olhar para o presidente. ‘Ele 
caminha de forma deliberada, firme. Isso instila confiança’. Ela me disse que eu sorria 
demais.’’Quando Penelope começou a se sentir desconfortável com seu nível de autoridade, ela 
marcou uma hora com um psicólogo. Depois de alguns meses de terapia, Penelope disse, "O 
andar firme e o rosto sério" vieram com mais naturalidade.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2009, Plano Pessoal, p. D5. 


