
6 mitos sobre psicoterapia e psicologia 
que colocaram na sua cabeça 
 
Você acredita que não precisa procurar um(a) psicólogo(a), pois não está louco? Saiba que 
isso é um mito que colocaram na sua cabeça. Procurar pelo serviço desse profissional tem 
muitos benefícios para sua saúde física e mental. 
 
Alguns mitos sobre psicoterapia e psicologia foram construídos ao longo dos anos 
baseados em preconceitos, e eles ainda são repassados. Mas vamos desmistificar alguns 
deles, para que você possa entender um pouco mais sobre essa linda profissão. 
 
Conheça agora mesmo os 06 mitos sobre psicoterapia e psicologia: 
 

1. Apenas pessoas com problemas procuram um(a) psicólogo(a): E quem não tem 
problemas? Com a psicoterapia, você pode ter ajuda para resolver e lidar com esses 
problemas de maneiras diferentes e mais saudáveis. E mais: muitas são as razões 
pelas quais se procura psicoterapia, não apenas quando se precisa de ajuda para 
lidar com algum problema. Autoconhecimento, é um exemplo. 

2. Somente pessoas fracas vão a um(a) psicólogo(a): Esse é um mito que é muito 
disseminado. Mas quando você vai a um psicólogo, isso não demonstra fraqueza, 
demonstra que você precisa de ajuda para lidar com alguma questão sua e quer ou 
precisa da ajuda de um profissional. 
E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, jamais. Às vezes, não conseguimos lidar 
sozinho(a) com alguma situação e procurar um(a) psicólogo(a) para nos ajudar, é 
sinal de que ficaremos mais fortalecidos para lidar com as situações que nos afligem. 

3. Psicoterapia é um serviço financeiramente inacessível: Além das clínicas 
particulares, hoje em dia existem várias opções de psicoterapia para quem não pode 
pagar pelos atendimentos. Existem serviços nas clínicas-escola, que são serviços 
oferecidos por faculdades e universidades, que oferecem atendimento psicológico 
de graça. Outra opção sem custo, está na rede pública de saúde. 
Além dessas duas opções, alguns psicólogos também se propõem a fazer preços 
mais acessíveis para quem tem alguma restrição econômica. Por isso, se você quer 
passar por psicoterapia, e não tem condições de pagar, procure um desses serviços. 

4. Psicólogos não passam por psicoterapia: Os(as) psicólogos(as) passam por 
psicoterapia e precisam tanto quanto quem não é psicólogo(a). Afinal de contas, eles 
sabem os benefícios que a psicoterapia traz para a vida. E antes de cuidar de 
alguém, é importante que o(a) psicólogo(a) também seja cuidado(a). 
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5. Psicoterapia vai demorar para acabar: O tempo da psicoterapia varia muito de 
acordo com os objetivos que alguém procura pelo serviço, no entanto, o fim da 
psicoterapia é também uma escolha do paciente. 

6. Psicólogo lê mentes: Esse é o grande mito que se conta sobre psicólogos(as). Nós 
não somos capazes de ler mentes. Nós só sabemos do paciente o que ele nos traz. 
O que conseguimos fazer é perceber algumas coisas, a partir dos relatos que o(a) 
paciente fez, que ele(a) ainda não percebeu. 

 
Depois desses mitos serem desfeitos, agora você já conhece mais sobre a profissão e 
algumas verdades sobre ela. Para conhecer mais sobre o processo psicoterapêutico, 
procure um psicólogo para que ele possa te esclarecer outras dúvidas. 
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