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RESUMO
INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, várias iniciativas interministeriais voltadas
para a Educação e Saúde, têm gerado uma nova concepção do processo ensinoaprendizagem nas profissões da saúde. A disciplina de Psicoterapia de Grupo com
Abordagem Psicodramática inserida na formação do Residente em Psiquiatria do
Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Departamento de Saúde Mental
e Medicina Legal da Universidade Federal de Goiás (PRMP/DSMML/FM/UFG)
busca a formação de um profissional capacitado a atuar de acordo com as
dimensões psicossocioculturais e o processo saúde-doença-cuidado numa
perspectiva holística. Esta proposta fundamenta-se no novo paradigma da
integralidade, o qual se justifica pela possibilidade do residente em psiquiatria se
inserir no Sistema Único de Saúde (SUS) com uma atitude crítica e reflexiva,
favorecendo, assim, a construção de um conhecimento a partir de uma articulação
indissociável entre teoria e prática. OBJETIVO: Analisar, na perspectiva do
residente e do egresso, o papel do ensino da psicoterapia de grupo na sua
formação. METODOLOGIA: Este trabalho consiste em um estudo descritivo
exploratório com abordagem qualitativa em educação médica. A prática do ensino
da psicoterapia de grupo, com abordagem psicodramática, teve como cenário do
estudo o Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás (HC/UFG). Participaram da pesquisa dois residentes de segundo
ano, dois de terceiro ano e dois egressos do Programa de Residência Médica em
Psiquiatria. Os dados foram coletados por meio de relatórios descritivos realizadas
pelos residentes de segundo ano e por meio de entrevistas semiestruturadas
realizadas com os seis participantes. As entrevistas foram gravadas, transcritas e
submetidas à análise de conteúdo temático-categorial de acordo com o método de
Bardin. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Emergiram da análise dos dados duas
categorias: as Ações Educativas do Ensino da Psicoterapia de Grupo e as Ações
Sociais do Ensino da Psicoterapia de Grupo. Na análise da primeira categoria –
Ações Educativas do Ensino da Psicoterapia de Grupo –, obteve-se cinco
subcategorias: Relação Médico-Paciente, Aprendizagem Cognitiva, Aprendizagem
Afetiva, Diálogo Interdisciplinar e Desenvolvimento Pessoal. Nestas, discutiu-se
sobre as perspectivas dos participantes da pesquisa relativas ao papel dos
processos educativos em sua formação, sendo relevante a melhora na forma do
cuidar do residente na relação médico-paciente, contribuindo com a sua prática e
desenvolvendo o "saber-fazer". O residente deixou de restringir-se à sintomatologia
da doença para uma percepção mais ampla ao aproximar-se do paciente de acordo
com as dimensões psicossocioculturais e o processo saúde-doença, incentivando a
integralidade na perspectiva holística da assistência. Contribuiu também com seu
desenvolvimento pessoal ao liberar a sua espontaneidade-criativadade com o
incentivo da interlocução entre o "saber-pensar" e o "saber-sentir". Na análise da
segunda categoria – Ações Sociais do Ensino da Psicoterapia de Grupo –, obteve-se
duas subcategorias: Socialização e Encontro. Já nestas, discutiu-se as perspectivas
dos participantes da pesquisa relativas ao papel dos processos sociais em sua
formação, sendo evidente um espaço sociointerativo entre o preceptor-residentegrupo que treinou no residente o "saber-conviver". Compreendeu-se assim que o
cuidado inicia na dimensão do sofrimento, mas as estratégias psicoterápicas o
conduziram à promoção do amor terapêutico. CONCLUSÃO: O ensino da
psicoterapia de grupo revela que possui um papel educativo, à medida que contribui
com inovação dos cenários de prática, possibilitando mudanças na relação médico-

paciente e consolidando o conceito ampliado de saúde na perspectiva da
integralidade. Revela também o seu papel social, considerando que contribui para
uma aproximação sociointerativa entre preceptor-residente-grupo.
Palavras-chave: educação médica; residência médica; psicoterapia de grupo;
psicodrama.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The last decades, many interministerial initiatives related to Education
and Health, have created a new conception of the teaching-learning process in the
health professions. The discipline Group Psychotherapy with a psychodrama approach,
inserted in the education of the Resident in Psychiatry of the Program of Medicine
Residency in Psychiatry of the Mental Health and Legal Medicine Department at the
Medical School of the Federal University of Goiás (PRMP/DSMML/FM/UFG), searches
the education of a skilled professional able to work according to the psychosociocultural
dimensions and the process health-illness-care with a holistic perspective. This
proposition is based on a new paradigm of integrality, which is justified by the possibility
of the resident in psychiatry be part of the Unified Health System (SUS) with a critical
and reflexive attitude favoring, thus, the construction of a knowledge from an inseparable
articulation between theory and practice. GOAL: Analyze, according to the resident and
the former student‟s perspectives the role of the teaching in group psychotherapy in their
education. METHODOLOY: This is a descriptive and exploratory study with a qualitative
approach in medical education. The teaching practice of the group psychotherapy with a
psychodrama approach had as study scenario the Psychiatry Ambulatory of the Hospital
of Clínicas of the Federal University of Goiás (HC/UFG). The participants of the research
were two residents from the second year, two from the third year and two former
students from the Medicine Residency Program in Psychiatry. The data were collected
through descriptive reports fulfilled by the residents from the second year and through
semi-structured interviews with the six participants. The interviews were recorded,
transcribed and submitted to the thematic-categorical content analysis according to
Bardin‟s method. RESULTS AND DISCUSSION: From the data analysis emerged two
categories: The Educational Actions of the Teaching in Group Psychotherapy and the
Social Actions in the Teaching of Group Psychotherapy. The analysis of the first category
– Educational Actions of the Teaching of Group Psychotherapy –, obtained five
subcategories: Doctor-Patient relationship, Cognitive Learning, Affective Learning,
Interdisciplinary Dialogue and Personal Development. We discussed these from the
participants‟ perspectives related to the role of educational processes in the education,
which is important the change of approach in the doctor patient-resident relationship,
contributing with his practice and developing the “know-how”. The resident moved from
restricting himself to the disease symptomology to a broader perception when he was
closer to the patient, according to the psychosociocultural dimensions and the healthsickness process, motivating the integrity in the assistance. It also contributed to his
personal development when he released his spontaneity-creativity with the motivation of
interlocution between the “know-think” and the “know-feel”. In the second category
analysis – Social Actions of the Teaching of Group Psychotherapy -, we obtained two
subcategories: Socialization and Meeting. It was discussed from these ones the
participants‟ perspectives related to the role of social processes in their education, which
it is evident that there is a socio-interactive space between the tutor-resident-group who
trained in the resident the aspects of the “know-live”. It was understood that care begins
in the suffering dimension, but the psychotherapeutic strategies conducted it to the
promotion of therapeutic love. CONCLUSIONS: The teaching of group psychotherapy
reveals that it has an educational role, as it contributes with innovation in the practice
scenarios, enabling changes in the relationship resident-patient and consolidating the
expanded health concept in the integrality perspective. It also reveals its social role,
considering its contribution for a socio-interactive approach between tutor-residentgroup.
KEYWORDS: medical education; residency; group psychotherapy; psychodrama.
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APRESENTAÇÃO
Abrem-se as cortinas! No palco em cena: com a palavra, Cláudia.

Iniciarei a minha ação científica pela apresentação, tentando dar um pouco de
ordem ao "caos" do discurso ainda digressivo que insiste em entrar em cena, uma
vez que vivifica a construção das buscas de um conhecimento conduzido pela "ação
dramática". Não passar por esse prelúdio da apresentação seria tentar "varrer para
debaixo do tapete" uma realidade histórica. Penso que a forma mais original de
passar o que o eu pensa para o tu é passar com ética e sinceridade as reflexões
sobre a própria vivência que se transformou em ato, pois só consigo a "formação" do
meu discurso em atos.
Primeiro ato. Nas buscas de reconhecer o eu, e antes de qualquer início, logo
penso: o serviço com o tempo vira senso comum. Então, diante dessa realidade,
aqueço-me com um extenso solilóquio de questionamentos, tentando assim afastar
e repreender o fantasma da mediocridade trazido pelo senso comum.
Como transformar a minha atuação cotidiana em ciência? É possível
transformar o cotidiano do que faço em um ato científico? Se o que eu faço vem da
ciência, por que é tão difícil um discurso científico do meu fazer, já que o fio condutor
desse serviço sou eu que faço? O que a vivência pessoal desse fazer tem a ver com
a experiência do saber ciência? O que tem de contextos socioculturais nisso que
faço? Enfim, é possível a "transform(ação)" do papel do fazer em um papel do
saber?
Procurando fazer ciência, questionei-me se não deveria eliminar essas
entrelinhas, mas, se o eu fizesse em nome da ciência, estaria eliminando parte da
minha pessoa. Sendo assim, em meios aos tantos questionamentos, decidi deixar
aqui no palco as interlocuções entre a protagonista de minha pessoa e o
protagonismo de uma quiçá ciência. Por ora, posso prosseguir e tentar encontrar o
tu que deseja um diálogo.
Segundo ato. Nas buscas de reconhecimento do tu, nesse momento parece
que perco o fio do discurso, pois, no caminho do delineamento da construção deste
objeto de estudo, que aqui será apresentado, emerge a constatação de sua
permanente elaboração. A definição de um foco de abordagem e o estabelecimento
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dos aspectos pertinentes foram sendo modificados durante a elaboração,
entrecruzados com as novas possibilidades interpretativas nascidas num manancial
sociointerativo imergido dos cenários de práticas no ensino e na saúde. A variedade
de atores envolvidos e a multiplicidade de elementos teóricos e práticos postos
nesse imenso jogo de papéis não poderiam permanecer nos bastidores deste
caminho. O palco aqui-agora é circular e giratório, pois assim poderemos, neste
momento, fazer um belo movimento e focalizar vários cenários com seus respectivos
personagens.
No cenário da educação, quem pensa que ela começa na escola, engana-se.
Seu locus nascendi está nas lembranças e heranças que ultrapassam as barreiras
do tempo, traços que traduzem os contextos socioculturais de uma época na
infância, cenas que marcam veredas e que contam histórias. Inspirada na biografia,
relembrando a casa da vovó e buscando referências nos dizeres e fazeres de quem
raramente a via sem o seu avental – "uma verdadeira dona de casa acha uma
agulha no escuro" –, aqui, nestas palavras, encontro um fio condutor para
desenvolver o meu papel de pesquisadora. Ou, então, nas palavras de autoridade
do vovô quando dizia: "Honre as suas palavras! Elas devem valer mais do que
qualquer documento”. Ainda nesta linha de discurso, continua ele: "Jamais se venda
por um prato de sopa!".
Nesta trama semântica, visualizo o caminho da axiologia da ética que se
expande na bioética nas buscas do conhecimento. Dessa forma, idealizamos um
estudo que reacende a memória ao resgatar as cenas de uma vida que transmite a
força da estética e a essência de uma vivência em comunidade entre flores e frutas
nos pomares da fazenda, onde aprendi a viver e conviver terapeuticamente com as
pessoas em grupo. Aqui repousa as raízes de sentido para a essência de uma
verdadeira psicoterapia de grupo in situ, na qual a ação integradora desvela a antiexclusão.
Por outra vertente, falando em integralidade, o eu busca aconchego numa
cena encantadora, em que sistematizei o pensar de sistema em rede quando
sentada num banquinho perto do pai. Ele tecia, quase que magicamente, a sua rede
de pescar, e, entre vários dizeres, o mais recorrente foi: "Filha, nesta vida a gente só
precisa de amor, carinho e compreensão". Nas palavras do pai, cercado por um mar
relacional eu-isso, resgata um porto seguro para dar o verdadeiro sentido à vida
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relacional eu-tu, desenhando assim no meu sentir uma constelação do vínculo
afetivo.
Agora entra em cena a mãe, que nunca poupou esforços para colocar o eu
nos cenários da escola e sempre mediante a grandes desafios. Ela diz: "Vai, minha
filha". Aqui-agora encontro uma matriz de força e coragem para enfrentar meus
próprios limites e ter a certeza de que posso seguir em frente nas buscas do
conhecimento. Ao som de sua voz, neste cenário altamente complexo, como diria
Edgar Morin (2011), tentei, com cuidado, construir uma ponte que pudesse ligar os
cenários do seio de minha família atual aos cenários de uma construção no papel
profissional. Agora sim, com esses aprendizados na bagagem, navegamos Rubens
Alves (2000) e chegamos à escola, pois já nos apropriamos de um arsenal
enriquecido de sentido à palavra "form(ação)".
Embora uma multiplicidade de autores da educação e professores já tivesse
tentado me ensinar algo importante sobre o papel político da educação, somente
nesta jornada do desafio de ser mestre que confirmei e reconheci que pesquisar é
um ato político. Se bem que as palavras freirianas (2011) já tivessem tentado, de
todas as formas e por vários ângulos, ensinar-me a tomar o meu papel político. Mas
só agora, efetivamente, mudei meu modo de pensar. A premissa é simples: a
experiência vivida não é neutra na dinâmica dos processos sociais. Pelo contrário,
está sempre colorida de sentimentos de aceitação, rejeição ou indiferença que
colore um imenso tecido social e, de alguma maneira, está determinada por nossos
interesses e necessidades pessoais, entretanto sempre enviesados de um tenso
jogo de papéis sociais eminentemente político. Então, de acordo com esse
raciocínio, considero aqui-agora o aceite do desafio: uma pesquisa em educação.
No cenário da saúde, a transposição do papel de psicóloga, no contexto
escolar, para o de psicóloga, no contexto da saúde e hospitalar, teve seu início no
ano de 2001, quando treinava meu papel de psicodramatista com um grupo dirigido
pelo Prof. Dr. Geraldo Fransisco do Amaral (in memoriam), um mestre do
Psicodrama, bem como um dos precursores dessa abordagem em Goiás. Então, fui
trabalhar no contexto hospitalar psiquiátrico sob a sua coordenação. Neste
momento, busco um diálogo interno na tentativa de uma interlocução com o mestre,
e, diante dessa circunstância, entra em cena o “pai” do Psicodrama, Moreno. Ele me
indaga: “Tomando qual papel você dirige a palavra ao seu mestre?". Eu lhe
respondo: “Vários papéis”. E continuo: “Em 1993, fui aluna de meu mestre dentro do
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Psicodrama; no ano de 1996, e ainda dentro do mesmo curso, fui sua orientanda;
em 1998, participei de um grupo psicoterápico em que ele era o Diretor; em 2001,
tornei-me psicóloga da Unidade de Psiquiatria do Hospital Geral de Goiânia – UFGHC. Neste cenário, dei início às vivências em diferentes equipes interdisciplinares na
formação da residência médica em psiquiatria. Dando continuidade à jornada com o
mestre, no ano de 2005, comecei a atuar como psicoterapeuta do ambulatório de
psiquiatria – HC-UFG –. Já em 2007, fiz parte de sua equipe na interconsulta
psiquiátrica e ainda passei a ministrar a disciplina de Psicoterapia Psicodramática.
Além disso, em 2008, fui para o Centro de Referências em Transtornos do Humor –
CENTROHUMOR – HC-UFG”.
Poderíamos resumir esse cacho de papéis em uma única vertente: a aprendiz
que segue o seu mestre. No entanto, no momento em que desejei dar continuidade
à minha jornada junto ao meu mestre, tomando o papel de sua orientanda no
mestrado, nossas veredas foram interrompidas de forma abrupta, de modo que
estou tendo de seguir sem sua valiosa orientação. É certo que tempos difíceis
existem para aperfeiçoar o aprendiz e, assim nos põem mediante provas, então eu
me questiono por quantas provas terei de passar.
Terceiro ato. Por uma inversão de papéis, o eu-tu no cenário da interface
educação e saúde: neste momento, o foco é para o Programa de Pós-Graduação
em Ensino na Saúde - Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MEPES). Estar
nesse mestrado foi responder a um apelo interno de dar um passo avante em minha
formação continuada. O maior impacto neste cenário do mestrado, como visto no
início dessa apresentação, foi adquirir uma valorização da dúvida como algo
imprescindível para "aprender a aprender", pois a construção de uma longa jornada
prática nos envolve em uma falsa segurança cristalizada por um saber enrijecido
que, por vezes, é pautado na ignorância e com um certo tom de cronicidade,
distanciando-nos das possibilidades de novas respostas. Um grande desafio está
posto: "aprender mais do que ensinar". A questão não é desvalorizar o
conhecimento que adquiri ao longo de uma jornada profissional, mas sim valorizar
cada novo ator social que pode contribuir e acrescentar nessa bela rede social.
A qualidade deste tecido social interfere diretamente em minha atuação na
interação ensino e assistência em psicoterapia de grupo na formação do residente
em psiquiatria. Na delicadeza do ensino na saúde, o corpo docente do MEPES
levou-me a um novo nível de percepção da necessidade de valorizar as conquistas
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obtidas na vida cotidiana de uma atuação nos serviços de saúde, que, às vezes,
parecem tão pequenas. Na verdade, constituem importantes avanços no sentido de
não se perder o já alcançado, sobretudo ampliar os horizontes nessa jornada prática
que pode estar em plena congruência e sintonia com a pesquisa científica.
O movimento nessa direção ofertada a mim pelos professores ainda é tímido,
não raramente envolto em um pensamento reflexivo de qual seria a nossa
verdadeira âncora de sentido para as buscas de uma pesquisa avaliativa de uma
práxis. Pautada por atitudes no circuito fazer-saber-conviver, desejo agora dar voz a
uma pesquisa em educação nos cenários de prática no ensino na saúde.
Penso que agora já nos aquecemos o suficiente para o verdadeiro drama: o
papel da psicoterapia de grupo na formação do residente em psiquiatria. Então,
novamente o palco gira, agora com uma dose de nostalgia somado a vários toques
lúdicos, mas com um belo caráter vintage. Entra em cena as tramas das ações
educativas e sociais que ajudarão na "cri(ação)" de um espetáculo espontâneocriativo que objetiva ser de bom gosto em nossa comunidade científica.
Obrigada pela palavra.

25

1 INTRODUÇÃO
A proposta desta dissertação originou-se a partir da linha de pesquisa
Processos Educativos no Ensino na Saúde. O presente estudo teve por objeto de
investigação do papel do ensino da psicoterapia de grupo na formação do residente
em psiquiatria do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Departamento
de Saúde Mental e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Goiás (PRMP/DSMML/FM/UFG). Buscou-se evidenciar o papel do
ensino da psicoterapia de grupo na formação do residente em psiquiatria analisado
sob a perspectiva do residente e do egresso.
A presente pesquisa trata de um objeto de estudo cuja construção foi
impulsionada por minha prática no papel de preceptora na disciplina de psicoterapia
inserida no Programa de Residência Médica em Psiquiatria FM/UFG/HC. Nos anos
mais recentes, tem-se pautado a reconfiguração curricular no âmbito da Educação
Profissional em Saúde, atingindo assim os cenários de prática dos profissionais em
saúde, principalmente, aqueles que possuem uma visão ampla e crítica de seu papel
de corresponsabilidade, tanto na formação do jovem, que se encontra em pleno
desenvolvimento, como de profissional.
Desse modo, o objeto de estudo reflete o desenvolvimento de um conjunto de
questionamentos – desde a época de minha formação na graduação de Psicologia –
sobre a necessidade de uma relação dialógica entre a Psicologia e a Psiquiatria.
Assim, o interesse pelo ensino da psicoterapia na residência médica em psiquiatria
surgiu ao longo desses anos da vida profissional, na qual participei de vários
cenários no contexto hospitalar e ambulatorial.
Nesse sentido, pareceu oportuno investigar o meu cenário de prática de
acordo com as experiências no campo da saúde mental, surgindo a ideia e a
execução prática da pesquisa em educação voltada ao treinamento de psicoterapia
de grupo do residente em formação na psiquiatria. Entende-se aqui a educação num
contexto da saúde envolvendo o ensino em serviço, em que o residente deve dispor
de habilidades e competências inerentes a uma formação específica e adequada em
psicoterapia.
O presente estudo encontra-se fundamentado nos pressupostos teóricos
pautados por três cenários integrados: a educação médica, o Sistema Único da
Saúde (SUS) e o ensino da psicoterapia de grupo – com abordagem psicodramática
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– na formação do residente em psiquiatria. É importante salientar que, na atualidade,
a educação e a saúde caminham num conjunto de ações inseparáveis. Dessa forma,
a história permite descortinar os desafios que a educação e a saúde têm enfrentado
diante da adversidade que surge no cotidiano dos diferentes campos da ciência,
bem como em seus cenários práticos (BRASIL, 2002).
A educação médica tem recebido várias iniciativas interministeriais (Ministério
da Educação e Ministério da Saúde) nas últimas décadas, gerando uma nova
concepção de ensino e aprendizagem nas profissões da saúde. Devido a uma
constante adaptabilidade das sociedades contemporâneas, gerou-se, na formação
dos profissionais em saúde, uma necessidade de transformação das instituições
formadoras. Assim, elas são convidadas a mudar as suas práticas pedagógicas na
busca de uma aproximação da realidade social e a estimular seus docentes e
discentes a uma produção inovadora no processo ensino-aprendizagem (LAMPERT,
2009).
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) preconizam uma reformulação no
ensino médico a partir de uma conexão entre ensino e prática profissional, bem
como a promoção de um diálogo permanente entre faculdades, estudantes,
sociedade, mercado e a implantação da formação generalista (CECCIM;
FEUERWERKER, 2004a), em que a participação da preceptoria na formação do
residente deve ter um papel diferenciado (BOTTI; REGO, 2011).
No entanto, é evidente que essa realidade de uma necessidade de
transformação adentrou o cenário da saúde mental, exigindo assim ações
inovadoras no processo de ensino e de intervenção, além da comunicação entre
diferentes saberes, ou seja, a interdisciplinaridade (BORGES; BATISTA, 2008). A
interdisciplinaridade surge como uma resposta adequada (FAZENDA, 2013), pois se
trata de um trabalho em equipe com diferentes saberes dialogando entre si, o que
viabiliza uma melhor compreensão da pessoa com o adoecimento psíquico.
As intervenções psicológicas no contexto da saúde mental têm demonstrado
eficácia. Em determinados casos, a abordagem interativa de tratamento, a
intervenção psiquiátrica e a psicológica especializada deixaram de ser uma opção e
passaram a ser um requisito de melhora para o paciente em sofrimento psíquico
(PELLEGRINELLI, 2010).
No cenário da saúde, com a constituição do SUS a partir de 1990, resultante
do movimento da Reforma Sanitária, desencadeou-se a proposta de um conceito
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ampliado de saúde ao considerar a complexidade dos processos saúde-doença nos
indivíduos e nas coletividades. À medida que o SUS vem se desenvolvendo, o
contexto da formação e as práticas assistenciais são revistas a fim de garantir
atenção integral à saúde dos usuários (PAIM et al., 2010). Dessa forma, o SUS
contextualiza espaços significativos para o processo de ensino-aprendizado, além
de ser um eixo norteador das ações em saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).
No cenário da interface educação e saúde, discorre-se sobre o papel da
psicoterapia de grupo, com abordagem psicodramática, na formação do médico
residente em psiquiatria. A psicoterapia de grupo é um método que promove a
integração e a coesão das pessoas no grupo. Trata-se de sessões grupais nas quais
três ou mais pessoas esforçam-se para resolver problemas comuns. Neste sentido,
o psicoterapeuta estimula cada paciente a assumir o papel de agente terapêutico do
outro. Esta abordagem é centrada na interação espontânea de todas as pessoas
envolvidas no processo psicoterápico (MORENO,1993).
A psicoterapia de grupo aqui apresentada visa um espaço para que se
promova a saúde emocional dos participantes, agregando pessoas que possuam um
mesmo tipo de adoecimento mental, pois viabiliza um compartilhar das vivências
psicológicas envolvidas nesse sofrimento (CAMPOS; AMARAL, 2012). Trata-se de
uma abordagem de alcance sociointerativo, uma vez que se trabalha os conteúdos
intrapsíquicos e interpsíquicos do paciente, utilizando recursos não só verbais, mas,
principalmente, os da ação. A ênfase está mais na relação do que nas palavras.
“Compreendemos a ação composta pelos aspectos verbais (semânticos e
sintáticos), afetivos e gestuais. Isso facilita a compreensão integral dos códigos da
ação” (BUSTOS, 2005. p.79). A ação dramática permite ao paciente perceber
concretamente a cena afetiva conflituosa, bem como a habilidade em perceber a si
mesmo e ao outro no processo psicoterápico.
A presença de doença na vida de uma pessoa afeta diretamente a sua
qualidade de interação social (SLUZKI, 1997). Sendo assim, a intervenção grupal
propõe a compreensão e o tratamento relacional, já que se refere a um método que
alcança a leitura das correntes afetivas e das relações estruturais do grupo estudado
(MORENO, 1993). Nesta perspectiva social, a intervenção grupal viabiliza o
compartilhar entre os elementos do grupo, aumentando assim as possibilidades de
resgate do bem-estar pessoal e uma melhor interação em seu sistema social
(FLEURY; MARRA, 2008).
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Neste sentido, é importante considerar que na segunda década do século
XXI, a ciência como um todo tem dado saltos de conhecimento em complexas
proporções pela rapidez de mudanças e ampliação de horizontes para a
humanidade. Entretanto, as doenças seguem a sua trajetória de propiciar
vulnerabilidade, sofrimento e incapacitação. Os transtornos mentais ampliam as
suas prevalências no “ranking” de todas as doenças, chegando a existir uma
projeção de que, brevemente, a depressão estará no topo delas (MELEIRO; TENG;
WANG, 2004).
Portanto, dentre os desafios do Programa de Residência Médica em
Psiquiatria (PRMP), encontra-se a inserção curricular do treinamento em
psicoterapia. De acordo com Elzirik et al. (2011), Brito (2011), Pires (2011), Botega
et al. (2011), nos PRMP, em escolas brasileiras, verifica-se que o treinamento em
psicoterapia tem como metodologia o residente realizar os atendimentos
psicoterápicos com supervisões não presenciais dos preceptores. Além disso,
realiza-se seminários-clínicos nos quais são preparadas as apresentações sobre as
abordagens psicoterápicas, além de outros temas em psicoterapia.
Dessa forma, na prática do treinamento da psicoterapia de grupo na formação
do residente em psiquiatria, deparou-se com alguns desafios, sendo o primeiro deles
a realidade de que não é possível exigir que o residente em psiquiatria se submeta à
psicoterapia pessoal. Sabe-se que o processo de ensino-aprendizagem em
psicoterapia preconiza a vivência no papel de paciente.
Como segundo desafio, não é propósito da disciplina em psicoterapia
propiciar formação completa em alguma abordagem psicoterápica, pois essas
formações psicoterápicas possuem uma duração prolongada e têm as suas próprias
especificidades. Assim, ficam a cargo dos institutos formadores existentes, bem
devidamente reconhecidos, presentes na comunidade científica. Neste sentido, a
intenção é dotar o futuro psiquiatra de um conhecimento mínimo acerca dessa
possibilidade terapêutica.
No que diz respeito ao terceiro desafio, questiona-se os seminários como
recursos didáticos pedagógicos, pois parecem não ser os mais adequados para o
processo de ensino e aprendizagem do residente de segundo ano, uma vez que ele
está iniciando na disciplina de psicoterapia, portanto, "não sabe" teoria-prática de
psicoterapia.
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Por fim, depara-se com outro desafio que contribuiu para esta pesquisa: a
constatação da realidade de uma escassez na literatura sobre a psicoterapia de
grupo, sendo ainda mais reduzida quando se procura por ensino de psicoterapia de
grupo nos programas de residência médica em psiquiatria.
Khawaja, Pellock e Westermeyer (2011) fornecem uma visão geral do declínio
do papel da psicoterapia de grupo na psiquiatria. Estes autores examinaram dezoito
(18) programas de residência médica em psiquiatria, sediadas nos Estados Unidos
da América, e confirmaram a realidade da diminuição do treinamento em
psicoterapia de grupo nos programas. Eles realizaram uma série de recomendações
como incentivo para a inclusão desse treinamento para a mudança de tal realidade.
Para os autores, há benefícios na aquisição de competências necessárias para os
residentes, bem como é vantajoso para os pacientes.
Piccinini (2013) despertou-se para o tema da psicoterapia de grupo quando
participou de uma jornada da Fundação Universitária Mário Martins em Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul. Ao ouvir uma psicóloga apresentar sobre a sua experiência
com atendimento em grupo no ambulatório daquela instituição, começou a refletir
sobre os destinos das psicoterapias de grupo. Ele sendo editor de revista, a questão
levou-o a buscar no seu Índice Bibliográfico Brasileiro de Psiquiatria, que está com
20.489 referências, trabalhos envolvendo grupos. Encontrou 311 referências, com
ressalva que as principais publicações eram na área de psiquiatria (não tendo dados
completos sobre as revistas da área “Psi" em geral). Essa curiosidade permitiu
constatar que, a partir de 2008, só havia registrado um artigo publicado, sendo que,
a partir de 2009, não houve mais publicações com esse tema.
Nesse sentido, a minha prática no ensino em serviço serviu de campo
avaliativo do ensino da psicoterapia de grupo na formação do residente em
psiquiatria em um hospital de ensino. Essa experiência suscitou a seguinte pergunta:
Qual o papel do ensino da psicoterapia de grupo, na perspectiva do residente e do
egresso, na formação do médico residente em psiquiatria? Para responder a esta
questão, o projeto de pesquisa tem como objetivo analisar, sob a perspectiva do
residente e do egresso em psiquiatria, o papel do ensino da psicoterapia de grupo
em sua formação.
A dissertação que se segue é constituída pela seguinte divisão: inicialmente,
faz-se uma apresentação e uma introdução; depois explora-se os temas pertinentes
sobre a educação médica; em seguida, aborda-se o Sistema Único de Saúde e a
teoria da psicoterapia de grupo com abordagem psicodramática, bem como a
descrição da disciplina de psicoterapia de grupo no programa de residência médica
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em psiquiatria. A seguir, trata-se os objetivos e se descreve a metodologia de
pesquisa e o estudo desenvolvido. Posteriormente, são apresentados os resultados
da pesquisa com a respectiva discussão das ações educativas e sociais na
formação do residente em psiquiatria. Em seguida, apresenta-se um produto técnico
pedagógico; depois uma publicação. Encerrando-se com as conclusões, as
considerações finais e as devidas referências bibliográficas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo, caracterizado pelos pressupostos teóricos desta pesquisa, foi
dividido por três atos. O primeiro ato contextualiza brevemente o universo da
educação norteada pela formação educacional em saúde, a partir das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs), como marco da construção de compromissos da
universidade com o Sistema Único de Saúde (SUS). O segundo ato faz referência
ao SUS como norteador das ações dos processos educativos na saúde sob o eixo
da integralidade. A partir das compreensões obtidas dos diálogos entre as DCNs
com o SUS, constrói-se o terceiro ato: a psicoterapia de grupo com abordagem
psicodramática na formação do médico residente em psiquiatria.

2.1 Primeiro ato: no cenário da educação

No ato de compreender as concepções do ensino na saúde é necessário
buscar um conhecimento sobre as concepções de educação, saúde e sociedade a
elas subjacentes. Elas são compreendidas como práticas sociais que fazem parte do
modo de produção da existência humana, no qual requer uma abordagem histórica,
como fenômenos constituintes, reprodutores ou transformadores das relações
sociais (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2009). Neste sentido, o papel atribuído
ao indivíduo e ao social pode variar de acordo com essas concepções.
Luckesi (2011),

conduz à compreensão da relação entre filosofia e a

educação, chegando a afirmar que "não há pedagogia que esteja isenta de
pressupostos filosóficos” (p. 51). Além de estabelecer essa íntima relação, o autor
faz também uma ponte com a sociedade. Os aspectos filosóficos da educação
compreendem o seu sentido, e os aspectos políticos revelam o seu direcionamento
para a sua ação nos processos educativos. Sendo assim, torna-se necessário uma
análise das ações sociopolíticas para uma possível avaliação do ensino em saúde.
A política educacional não tem um papel neutro, dissociado dos movimentos
políticos da sociedade. Inicialmente, Luckesi (2011) conta como a educação varia de
acordo com determinada filosofia, revelando a sua concepção de homem e de
sociedade.
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Desse modo, ao pensar o potencial da educação na saúde é preciso
compreender a existência de suas relações com a sociedade, no sentido de que
qualquer ação educativa contém uma visão de mundo e de sociedade. É justamente
o fato de aceitar essa realidade que impõe a necessidade de contextualizar
socialmente as ações educativas (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2009).
A criação do SUS pela constituição de 1988 através da Reforma Sanitária,
trouxeram consigo necessidades relativas à qualificação dos profissionais no serviço
de saúde. No movimento constante em defesa do SUS como projeto de um sistema
universal, público, equânime, integral e democrático, encontra-se a necessidade de
se buscar uma concepção da relação educação e saúde que se configura como
resultado da ação política de indivíduos e da coletividade, com base no
entendimento da saúde e da educação em suas múltiplas dimensões social, ética,
política, cultural e científica (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2009).
Como proposta de mudança, na formação em saúde, o início dos anos 2000
foi marcado pelas DCNs dos cursos de graduação em saúde, constituindo-se como
uma indicação para a formação, que deve contemplar o sistema de saúde vigente.
Assim, pode-se afirmar que as DCNs são uma importante conquista na educação, já
que favorece a construção de maiores compromissos da universidade com o SUS
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).
As DCNs foram aprovadas para os 14 cursos da área da saúde entre 2001 e
2004 (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010b). Tais diretrizes tentam resgatar o médico
humanista capaz de uma assistência à população de maneira sistêmica, com uma
relação médico-paciente mais adequada, com atuação de acordo com uma reforma
sócio-histórica e com contribuições para a promoção de saúde. Dessa forma, entre
outros aspectos, revela-se uma necessidade de repensar o processo ensinoaprendizagem-avaliação com interlocução entre ensino e serviço:
Na área do ensino, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais foram um
importante passo para assinalar, como política, a necessidade de produzir
mudanças no processo de formação, já que indicam um caminho,
flexibilizam as regras para organização de currículos e favorecem a
construção de maiores compromissos da universidade com o SUS
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004a, p. 1404).

Cabe sinalizar que as diretrizes curriculares, no entanto, constituem-se
apenas como uma recomendação, visto que no nosso país a autonomia universitária
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é definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Assim, a
definição das DCNs,
correspondeu, igualmente, ao engajamento pela melhor aplicação da LDB,
tendo em vista a relevância social da formação das instituições formadoras
e sua capacidade de dar resposta às necessidades e direitos da população
e viabilizar a melhor formação inicial para a absorção dos profissionais no
sistema de saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a, p. 1404).

As DCNs (2001/2014) fizeram sensíveis progressos, refletindo as opiniões da
sociedade em sua construção. Como é de se esperar, o desafio, então, passou a ser
de promover sua efetiva implementação (HADDAD et al., 2011). A mudança para ser
legitimada deve ser percebida pela sociedade como progresso (MACHADO, 1995
apud LAMPERT, 2009).
Nessa ótica, as universidades vêm sendo pressionadas por mudanças no
processo de formação e na maneira como se relacionam com a sociedade. A
necessidade de mudança decorre de elementos, tais como as novas modalidades
de organização do mundo do trabalho em saúde e as exigências em relação ao perfil
dos novos profissionais, assim como os desafios da transdisciplinaridade na
produção de conhecimento ou a necessidade de a universidade reconstruir seu
papel social considerando a multiplicidade de lugares produtores do conhecimento
no mundo atual (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).
Por se reconhecer a amplitude da interlocução interministerial Educação e
Saúde nos cenários dos cursos da saúde, é preciso, neste momento, remeter o leitor
para a educação médica.

2.1.1 Educação médica

O movimento de mudanças na educação médica, a partir das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (DCNs-2001/2014),
define o perfil do formando como médico com
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a atuar,
pautado em elementos éticos, no processo de saúde-doença em seus
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção à saúde, na
perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do
ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a
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determinação social do processo saúde e doença. (Diretrizes Curriculares
dos Cursos em Medicina, 2014, p. 1).

A medicina é uma atividade cujo processo de ensino-aprendizado possui o
requisito básico da realidade prática, viabilizado pela observação e exercício
supervisionado (LAMPERT, 2009). A evolução curricular passa, então, a exigir
ações educativas e sociais que promovam a prática do exercício profissional do
médico com uma participação ativa na construção do conhecimento. Assim, o
treinamento em serviço nasce, portanto, com o ensino médico.
Em 2002, o Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Ministério da
Educação (MEC), criou o Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos
cursos de Medicina (PROMED) com o objetivo de apoiar financeiramente a escola
médica que elaborasse e implantasse as mudanças curriculares nos cursos de
medicina propostas pelas DCNs, sob três eixos: orientação teórica, cenários de
práticas e abordagem pedagógica (BRASIL, 2002). O PROMED propiciou assim, a
ampliação dos cenários de práticas, facilitando a relação “ensino-serviço”.
A aproximação verificada recentemente entre os Ministérios da Educação e
da Saúde tem resultado em ações setoriais que articulam a política de educação e a
política de saúde com o objetivo de promover a formação de profissionais de saúde
bem preparados para prestar uma atenção mais resolutiva e de melhor qualidade
(HADDAD et. al., 2011).
Em síntese, pode-se observar várias iniciativas que mobilizaram mudanças
significativas na formação em saúde. Neste sentido, dois movimentos pró-mudança
na formação do ensino superior dos profissionais de saúde surgiram: a Medicina
Comunitária e a Integração Docente-Assistencial (IDA). Ambas têm o foco na
formação profissional e integração do sistema de ensino com a comunidade
atendida a partir do envolvimento dos estudantes com o serviço. Desse modo, a
ampliação da visão de saúde é fortemente influenciada pela Reforma Sanitária com
a discussão de um novo modelo de saúde com maior participação, integralidade,
cuidado humanizado e promoção da saúde (LAMPERT, 2009).
Uma Nova Iniciativa na Formação dos Profissionais de Saúde em União com
a Comunidade (Projeto UNI) teve como objetivo o desenvolvimento de um modelo
de aprendizagem com prestação de serviços da saúde aos indivíduos e melhorias
ambientais e desenvolvimento de lideres. O Programa IDA e os Projetos UNI são
exemplos de movimentos pró-mudança na formação superior dos profissionais de
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saúde. Buscavam responder aos anseios da população insatisfeita com os serviços
de saúde prestados por profissionais formados de maneira não condizente com a
realidade do SUS (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010b).
Em 1997, surgiu um novo movimento, com o foco voltado para a elaboração
de propostas inovadoras para a formação e desenvolvimento dos profissionais de
saúde. Sendo que, os seus integrantes provinham dos movimemtos IDA e UNI,
ficou conhecido como Rede UNIDA. Consiste em um grupo de discussão para a
elaboração de propostas inovadoras para a formação de profissionais de saúde com
participação na construção das Diretrizes Curriculares Nacionais (GONZÁLEZ;
ALMEIDA, 2010b).

Em 2005, foi lançado o Programa Nacional de Educação das Profissões na
Área da Saúde (PRÓ-SAÚDE) que busca integrar o ensino-serviço, visando uma
reorientação da formação profissional e assegurando uma abordagem integral do
processo de saúde-doença com ênfase na atenção básica. O

Programa de

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) promove a formação de grupos
de aprendizagem tutorial para o desenvolvimento de atividades estratégicas no SUS
com a integração dos docentes, preceptores e estudantes (CAMPOS et al., 2010).
O PET-Saúde, instituído pela Portaria Interministerial MS/MEC n. 1.802/08, é
destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial no âmbito da Estratégia
Saúde da Família, viabilizando programas de aperfeiçoamento e especialização em
serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, estágios e
vivências dirigidas aos estudantes da área por meio do pagamento de bolsas. O
PET-SAÚDE é direcionado às Instituições de Educação Superior (IES), abrangendo
14 cursos de graduação da área da Saúde, e às Secretarias Municipais de Saúde
(BRASIL, 2011). Da integração dos dois projetos originou o Projeto Parceria
Educação e Trabalho (PROPET), proporcionando uma transformação no ensino nas
áreas de saúde.
Em virtude das influências do paradigma flexneriano 1 , as iniciativas acima
citadas objetivam proporcionar mudanças voltadas à superação da visão
1

Abraham Flexner, da Universidade Johns Hopkins, convidado pela Fundação Carnegie do EUA,
para fazer um relatório (Relatório Flexner) com uma avaliação da formação médica nos Estados
Unidos e no Canadá. Este relatório provocou profundas mudanças nas escolas médicas e na prática
profissional. Foi determinante na reforma de ensino médico americano, influindo no desenvolvimento
das ciências da saúde, com incentivo à pesquisa, ao ensino ligado ao hospital de ensino e à docência
com dedicação exclusiva, e, em consequência, o especialismo. O paradigma flexneriano vem sendo
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fragmentada e cristalizada da formação superior em saúde para uma visão integral
de saúde e de ensino, buscando um novo cenário para um novo paradigma da
integralidade, no qual o aluno se torna o centro do processo ensino-aprendizagem, e
o foco do ensino é a interação com a realidade social (LAMPERT, 2009).
O paradigma flexneriano gerou uma medicina com as seguintes principais
características

(SILVA

Jr.,

1998;

MENDES,

1980;

NOVAES,

1990

apud

VASCONCELOS, 2009):
•

Mecanismo: o corpo visto como máquina;

•

Biologicismo: centralidade dos processos biológicos na causalidade das
doenças;

•

Individualismo: eleição do indivíduo como objeto do conhecimento e da prática
médica;

•

Especialização:

consequência

do

mecanicismo.

A

ênfase

dá-se

no

conhecimento das partes e funções específicas do corpo humano, também
aprofundando a divisão do trabalho e a fragmentação do conhecimento;
•

Exclusão de práticas alternativas: imposição da medicina científica sobre as
demais práticas clínicas e populares sob o mito da eficácia e da comprovação
científica;

•

Tecnificação do ato médico: necessidade de técnicas e aparelhos diagnóstico
e para a terapêutica, gerando a criação do complexo médico industrial
composto pela indústria farmacêutica e de equipamentos, além de grandes
empresas de serviços e seguros médicos privados com alta ingerência na
prática médica por interesses lucrativos e mercadológicos;

•

Ênfase na medicina curativa: centralidade na objetivação de lesões, bem
como em sua remissão, associada à tecnificação, em práticas basicamente

usado lato sensu, na América Latina, para designar o modelo dominante de educação médica
influenciado pelos estudos de Flexner e divulgado no Relatório de mesmo nome. Há mais de cem
anos, uma série de estudos sobre a educação dos profissionais de saúde, liderada pelo relatório
Flexner 1910, introduziu reformas inovadoras. Ao integrar a ciência moderna no currículo das
faculdades de universidades, estas reformas equipararam profissionais de saúde com o
conhecimento que contribuiu para dobrar a expectativa de vida ao longo do século XX. No início do
século XXI, no entanto, nem tudo está bem. Lacunas óbvias persistem e as desigualdades na saúde,
tanto entre países e dentro de si, deixam claro o fracasso coletivo de partilhar equitativamente os
avanços da saúde dramáticos. Ao mesmo tempo, revela os grandes desafios pela frente na
necessidade de mudança de paradigma flexneriano para o paradigma da integralidade (LAMPERT,
2009). O modelo flexneriano continua a ter hegemonia na formação em saúde até os dias atuais,
porém verifica-se como reação a essa difícil tarefa de mudar, uma retomada dos estudos e debates
sobre a educação médica com propostas de mudança na formação (COSTA, 2007).
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curativas. Em psiquiatria, esse componente se expressa na identificação,
eliminação ou mitigação dos sintomas psiquiátricos considerados indesejáveis
ou anormais;
•

Concentração de recursos: recursos técnicos nos espaços físicos dos
hospitais e centros de diagnóstico e tratamento.

Neste sentido, para adequar a formação para uma nova realidade produzida
no SUS, estimulam-se as seguintes mudanças pedagógicas (BRASIL, 2002):
•

Ênfase na medicina preventiva, valorizando o conceito de saúde em
detrimento da doença;

•

Valorização da humanização do atendimento com formação de uma base
ética sólida;

•

Incentivo ao ingresso dos futuros médicos em ações de atenção básica,
dando prioridade ao programa;

•

Promoção da abertura dos serviços universitários à demanda do SUS.

Neste contexto, com advento da proposta da medicina preventiva, surge a idéia
de um novo paradigma, para se contrapor e equilibrar o paradigma flexneriano,
denominado de paradigma da integralidade. Segundo Lampert (2009) o paradigma
da integralidade, aponta para:
•

O processo saúde-doença enfatizar mais a saúde do que a doença (a
promoção, a preservação e a recuperação da saúde, sendo a doença um
desvio, uma intercorrência da saúde, que deve ser evitada e, quando
diagnosticada, eliminada em qualquer estágio evolutivo em que se encontre
com o restabelecimento da saúde);

•

O processo ensino-aprendizagem estar mais centrado no aluno e em seu
papel ativo na própria formação;

•

O ensino da prática se dar no sistema de saúde existentes em graus
crescentes de complexidade;

•

A capacitação docente voltar-se tanto para a competência técnico-científica
quanto para competência didático-pedagógica, e para a participação e
comprometimento no sistema público de saúde;
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•

O acompanhamento da dinâmica do mercado de trabalho médico estar
orientado pela reflexão e discussão crítica dos aspectos econômicos e
humanística da prestação de serviço de saúde e de suas implicações éticas.

Nesse conjunto de mudanças, "o currículo deve ser considerado um artefato
social e cultural, isto é, localizado no âmbito das determinações sociais, históricas e
de seu contexto" (LAMPERT, 2009, p. 36), uma vez que implicam em relações de
poder à medida que transmitem as visões sociais, direcionando, assim, as atitudes e
os valores dos estudantes enquanto se desenvolve o processo da formação.
Nesta perspectiva, Lampert (2009) desenvolveu um instrumento de avaliação
dos cursos de medicina que verifica se as escolas são conservadoras, inovadoras
ou avançadas quanto às tendências de mudanças na educação médica. Essa
avaliação objetiva contextualizar e reconhecer os limites das escolas em implantar
um currículo que seja socialmente relevante, que vá ao encontro das demandas por
um perfil profissional de modo que o SUS garanta a concretização de seus objetivos
constitucionais.
Segundo essa perspectiva, significa reorientar a formação para uma inserção
mais abrangente dos cursos junto à comunidade com ênfase em ações na Atenção
Primária e Vigilância em Saúde. Essa nova reestruturação do ensino superior em
saúde tem como perspectiva incentivar os alunos a conhecer a realidade da
população assistida, traçando assim um novo perfil profissional voltado ao
atendimento no SUS, bem como objetivar uma formação ampliada tanto na parte
teórica quanto prática, além da atuação ética com um olhar mais humanizado ao
paciente na busca de interagir uma equipe multiprofissional para uma possível ação
interdisciplinar.
Neste sentido, em junho de 2014, houve uma reformulação das DCNs para o
curso de Medicina. Com a publicação da Resolução CNE/CES nº 3, de junho de
2014, revoga-se a Resolução nº 4, de junho de 2001. As novas DCNs entraram em
vigor a partir do dia 23 de junho de 2014. Ao considerar a Residência Médica como
elemento indissociável da graduação, torna-se importante destacar que entre as
principais mudanças está o estágio obrigatório no SUS, na atenção básica e no
serviço de urgência e emergência. As novas diretrizes tem como base três eixos:
atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde (BRASIL, 2014).
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De acordo com o objeto de estudo, o propósito principal de se conhecer de
uma forma geral essas iniciativas de construção de um novo modelo pedagógico,
tem como prisma a busca de melhor tecer o raciocínio, tendo o foco na pesquisa em
educação nos cenários de prática do ensino na saúde. A seguir, pode-se perceber
como essas mudanças marcaram o contexto da residência médica.

2.1.2 O papel da preceptoria na residência médica

A residência médica foi instituída pelo Decreto de n.80.281, de 5 de setembro
de 1977, e constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a
médicos sob a forma de curso de especialização. Ela funciona em Instituições de
saúde sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e
profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da especialização médica. O
mesmo decreto cria a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). O
Programa de Residência Médica (PRM), cumprido integralmente dentro de uma
determinada especialidade, confere ao médico residente o título de especialista
(BRASIL, 1981).
Essa mesma lei – no parágrafo segundo do artigo primeiro – estabelece que
“fica vedado o uso da expressão „residência médica‟ para designar qualquer
programa de treinamento médico que não tenha sido aprovado pela Comissão
Nacional de Residência Médica”.
O termo "residência" está ligado ao requisito de que os profissionais em
treinamento deveriam morar na instituição onde o programa estivesse sendo
desenvolvido. Dessa forma, o residente estaria à disposição do hospital em tempo
integral para que pudesse acompanhar os pacientes internados (ELIAS, 1987 apud
FEUERWERKER, 1998).
Considerando o significado da residência médica para a sociedade de uma
maneira geral e o sistema de saúde em particular, é importante saber que, na
educação médica, é uma constante presença de um profissional experiente que
auxilia na formação da residência médica, denominado de preceptor. O conceito de
preceptor de residência médica não é muito claro, nem mesmo nos documentos
oficiais. No decreto que regulamenta os programas de residência médica (BRASIL,
1981), ele aparece descrito como “um profissional médico de elevada qualificação
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ética e profissional”, sem que, no entanto, seja definido no que se constitui esta
qualificação.
Ao aumentar um pouco essa “indefinição”, a CNRM, em sua resolução n.
14/82, acrescenta que “(...) a supervisão permanente do treinamento do residente,
nos programas de residência médica, poderá ser feita, também, por profissionais
não médicos portadores de certificado de especialização e que terão a função de
preceptor” (BRASIL, 1982). Este acréscimo faz com que a função de preceptor se
amplie para outros profissionais de saúde, dependendo da situação em que o
residente se encontra. Assim, a preceptoria pode ser exercida por um profissional da
saúde desde que a demanda de atividades esteja de acordo com o campo
profissional.
Ao

longo

do

tempo,

esse

profissional

vem

recebendo

diferentes

denominações, por exemplo, preceptor, supervisor, mentor e tutor, uma vez que os
próprios documentos oficiais não contemplam uma definição clara as funções e
atividades ligadas a cada um desses termos; Botti e Rego (2008) fizeram uma
análise do significado dessas diferentes denominações usadas pela comunidade
científica nacional e internacional. Concluíram que é notória a existência de diversas
semelhanças entre os termos, além de concordarem que, muitas vezes, o
profissional deve desempenhar as funções de preceptor, supervisor, tutor e mentor,
ou cada um desses papéis em diferentes momentos. Esse desempenho simultâneo
(ou sucessivo) das atividades ocorre com frequência no ambiente da formação
médica. Mas alertam que definir melhor os significados de cada termo, e suas
funções pode contribuir para uma melhoria da formação do médico residente.
Neste contexto, a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) vem
empreendendo esforços conjuntos com produções técnicas e pedagógicas para
apoiar as escolas médicas nesse processo de mudanças. Em uma de suas
produções, tem-se, por exemplo, em 2013, nos Cadernos da ABEM, a percepção de
que a preceptoria é uma prática bem desenvolvida no contexto da residência médica
e essencial à execução de um programa de residência médica. No entanto, há
evidências de que se trata de um papel que na prática tem o seu valor, porém tem
uma urgência em ser melhor definida e ter maior clareza no contexto de suas
normas.
Botti e Rego (2011) estudaram o papel do preceptor na residência médica,
partindo das percepções dos preceptores de residências em especialidades clínicas
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de um hospital de ensino. De acordo com as percepções dos preceptores: o
preceptor assume vários papéis, tais como orientador, tutor, supervisor e mentor.
Assim, exerce várias funções, ou seja, planeja, controla, guia, estimula o raciocínio e
a postura ativa, analisa o desempenho, aconselha e cuida do crescimento
profissional e pessoal, observa e avalia o residente executando suas atividades e
atua na formação moral.
O preceptor, no papel de educador, ensina realizando procedimentos técnicos
e moderando as discussões de casos clínicos pautados por ambientes que permitam
ao residente construir e reconstruir conhecimentos. Desta forma, os autores
concluem afirmando que o preceptor:
Assume o papel do docente-clínico, um profissional que domina a prática
clínica e os aspectos educacionais relacionados a ela, transformando-a em
ambiente e momento educacionais propícios. Identificando as
oportunidades de aprendizagem e os cenários de exposição, o preceptor da
residência médica funciona como uma vitrine de atributos técnicos e
relacionais, proporcionando verdadeiras condições de desenvolvimento
técnico e ético nos cenários reais de prática profissional (BOTTI; REGO,
2011, p.6 ).

Seguindo essa linha de raciocínio das mudanças ocorridas no palco da
educação médica, pode-se agora focar nos cenários da educação médica em
psiquiatria.

2.1.3 Educação médica em psiquiatria

Na formação da residente em psiquiatria (RP), o residente recebe o Título de
Especialista em Psiquiatria. Sua formação conta, atualmente, com a duração de três
anos. Embora a psiquiatria tenha evoluído muito nas últimas décadas e seu estudo
tornou-se, consequentemente, mais complexo, os avanços em neurociências, aliado
aos estudos clássicos de psicopatologia, psicofarmacologia, psicoterapia e
neurologia, influenciaram grandemente o diagnóstico e o tratamento psiquiátricos.
Apesar disso, percebe-se que a residência em psiquiatria no Brasil não se adequou
a essa nova realidade (COÊLHO; ZANETTI; NETO, 2005).
Na tentativa de compreender como essas mudanças deveriam ocorrer na
formação da RMP, torna-se necessário uma breve visão de alguns dos aspectos da
Reforma Psiquiátrica, bem como algumas considerações sobre o contexto em saúde
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mental. Assim, com a promulgação da Constituição em 1988, cria-se o SUS e são
estabelecidas as condições institucionais para a implantação de novas políticas de
saúde, entre as quais as de saúde mental (BRASIL, 2005).
Consoante com diversas experiências de Reforma da Assistência Psiquiátrica
no mundo ocidental e as recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) contidas na Carta de Caracas (1990), o Ministério da Saúde, a partir da
década passada, definiu uma nova política de saúde mental que redireciona
paulatinamente os recursos da assistência psiquiátrica para um modelo substitutivo
de base comunitária. Desse modo, incentiva-se a criação de serviços em saúde
mental de atenção comunitária, pública, de base territorial, ao mesmo tempo em que
se determina a implantação de critérios mínimos de adequação e humanização do
parque hospitalar especializado (BRASIL, 2005).
No ano de 2001, após doze anos de tramitação no Congresso Nacional, a Lei
Paulo Delgado é sancionada no Brasil. Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a
assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em
serviços de base comunitária. Ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para a progressiva
extinção dos manicômios. Essa lei impõe um novo impulso e novo ritmo para o
processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil (BRASIL, 2005).
Borges e Baptista (2008) fizeram uma análise da constituição da política
nacional de saúde mental no Brasil com o objetivo de identificar as linhas de atuação
priorizadas em cada momento da política. Eles discutem os quatro momentos da
política de saúde mental: germinativo, de latência, de retomada e de expansão.
Neste sentido, chega-se a um momento de expansão, considerado como
sendo a quarta fase da Reforma Psiquiátrica. Trata-se de um momento que expande
o desenho de um modelo assistencial diversificando as suas linhas de atuação:

1) Avaliação/ desospitalização;
2) Programa de Volta para Casa;
3) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
Se antes o hospital psiquiátrico era o centro da prática psiquiátrica, hoje se
adota um novo cenário assistencial (BORGES; BATISTA, 2008).
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É desnecessária qualquer discussão sobre a realidade de que as exigências
postas pela Reforma Psiquiátrica impõem uma nova reorientação em todo processo
de formação profissional em psiquiatria. Neste sentido, a adoção de novos
paradigmas na saúde mental e de novas práticas assistenciais tem

provocado

desafios no âmbito do ensino (BRASIL, 2005). Se por muito tempo a saúde mental
foi objeto de estudo quase exclusivo da psiquiatria, ela ganhou uma urgência de
abertura para diversos campos do saber.
No que diz respeito aos processos educativos e sociais em psiquiatria, podese verificar pontos importantes. Um deles se refere ao medicamento, que parece ser
o principal recurso terapêutico das equipes em Saúde Mental. Entretanto, não é o
único, até mesmo pelas próprias características defendidas pelos objetivos do
Programa de Residência Médica em Psiquiatria (PRMP). Existem diversas
terapêuticas para o tratamento do paciente psiquiátrico, que podem ser divididas em
duas categorias: as com psicofármacos2 e as não medicamentosas. Dentre as não
medicamentosas, estão inseridas as psicoterapias, nas quais a atuação em equipe
interdisciplinar é essencial na promoção e educação em saúde dos pacientes e seus
familiares.
A psicoterapia, etimologicamente, significa "cura da alma", assim como
psicologia, "estudo da alma". Entretanto, com o passar do tempo, a psicologia foi se
transformando na ciência que estuda o comportamento humano, e a psicoterapia em
técnica de acesso ao desenvolvimento psíquico através do contato interpessoal. O
processo psicoterapêutico deve levar o paciente a uma melhor compreensão de si
mesmo e do universo seu intrapsíquico e interpsíquico. A psicoterapia tem deixado
de ser um tratamento para doentes para se transformar numa resposta para todos
que desejam um maior conhecimento de si mesmo (RIBEIRO, 1988). O processo de
vinculação na relação psicoterápica não é uma condição, mas sim uma ferramenta
terapêutica real.
O ensino do modelo de tratamento integrado, envolvendo a psicofarmacologia
e a psicoterapia nos programas de residência, faz-se necessário, visto que
considera os benefícios, cada vez mais evidentes na literatura, da associação
dessas duas modalidades terapêuticas. Esse sinergismo traz benefícios para o
2

Psicofármacos são medicamentos que atuam no sistema nervoso central (GORENSTEIN;
MARCOURAKIS; MARKUS, 2011).
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paciente, bem como desfaz, em parte, da psiquiatria a artificial em domínios
biológico e psicossocial. Entende-se que essa separação é, em parte, grande
responsável por uma das falácias do modelo atual (COÊLHO; ZANETTI; NETO,
2005).
Não há dúvida de que a psicoterapia e a medicação são necessárias em
determinadas situações clínicas. A atitude de nunca medicar ou deixar de medicar é
preconceituosa e desumana, na medida em que intensos sofrimentos do paciente
podem ser aliviados sem prejuízo para o processo psicoterápico, de modo que ainda
existe um exagero de que os psicofármacos interferem negativamente para o
processo psicoterápico (FONSECA, 2000).
Considerando que no tratamento do paciente psiquiátrico o uso de
psicofármacos é uma realidade no cotidiano da relação médico-paciente, mas
segundo Mendonça (2009) faz-se necessário problematizá-lo. Para Ceccim e
Feuerwerker (2004a), a concepção medicalizadora da saúde ocupou, e ainda ocupa,
um espaço hierarquicamente superior na cultura acadêmica. Tais autores apontam
para a necessidade de se deslocar o eixo da medicalização, ainda presente na
formação acadêmica dos profissionais de saúde, para o da atenção interdisciplinar.
Segundo Tesser (2006), o processo de medicalização social 3 no Brasil é
intenso e importante para o SUS e para a saúde coletiva. Na verdade, há um
declínio da capacidade de enfrentamento autônomo de maior parte dos
adoecimentos e das dores cotidianas, tendo como consequência um consumo
abusivo e contraprodutivo dos serviços biomédicos, sendo assim fonte de
dependência excessiva e alienação.
A medicalização social é um processo sociocultural complexo que vai
transformando em necessidades médicas, as vivências, os sofrimentos e as dores,
que eram administrados de outras maneiras, no próprio ambiente familiar e
comunitário, e que envolvem interpretações e técnicas de cuidado autóctones. A
medicalização
3

acentua

a

realização

de

procedimentos

profissionalizados,

O termo medicalização é utilizado para indicar um processo social através do qual a medicina foi
tomando para si a responsabilidade sobre um crescente número de aspectos da vida social. Sendo
assim, ela é altamente medicalizante, pois estende as possibilidades de aplicar com certa eficácia
técnica os conhecimentos sobre a doença, para regular aspectos da vida social. (MATTOS, 2001). O
processo de medicalização social transforma a cultura, diminui o manejo autônomo da maior parte
dos problemas de saúde e gera excessiva demanda ao SUS. Neste sentido, a cultura abarca o
conhecimento que as pessoas utilizam para interpretar a experiência da doença, bem como induzir o
comportamento prescrito por critérios e saberes médicos (TESSER, 2006).
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diagnósticos e terapêuticos desnecessários e, muitas vezes, até danosos aos
usuários. Há ainda uma redução da perspectiva terapêutica com desvalorização da
abordagem do modo de vida, dos fatores subjetivos e sociais relacionados ao
processo saúde-doença (TESSER; POLI NETO; CAMPOS, 2010).
Em meio medicalizado, a dor perturba e desnorteia a vítima sem que ela
tenha outros recursos senão se entregar ao tratamento médico. A cultura
medicalizada deixa o homem desamparado e incompetente, pondo-o nas mãos do
tratamento médico profissional, estranho à compreensão tradicional ou pessoal do
doente – às vezes, já resquicial – e desagregador das relações entrelaçadoras do
homem com sua doença, com o seu meio, com a natureza, com os seus próximos e
com ele mesmo. Assim, a compaixão (fonte de consolo, conforto, distração e
esperança) e o conhecimento cultural sobre a saúde (tradicional, popular ou de
outras medicinas), de gerações anteriores e do entorno social do doente (fonte de
tratamento integrado à cultura e à vida do paciente e dos seus), transformam-se em
virtudes obsoletas e muitas vezes indesejadas (TESSER, 2006).
Outro ponto importante nos processos educativos e sociais para uma
formação congruente com PRMP é a retirada do foco na doença para uma
ampliação no processo saúde-doença. Assim, foram trazidas profundas mudanças
na maneira de se compreender e intervir sobre este processo, confirmando a
importância dos aspectos socioculturais, políticos e econômicos na determinação
das "pertubações físico-morais" e rompendo assim com a compreensão da saúde
como mera ausência de doença, afinal, ela é entendida como integrante de uma
totalidade na qual interferem várias dimensões (DUARTE, 2003).
Esses dois pontos abordados convergem para um terceiro ponto: a dinâmica
da relação médico-paciente. "O estudo da relação médico-paciente deveria receber,
durante o curso de medicina, o mesmo nível de atenção que a farmacologia recebe,
pois o remédio médico é tão importante quanto às drogas farmacológicas"
(FONSECA, 2000, p.144). A relação médico-paciente exige uma desconstrução e
uma reconstrução a serem realizadas sincronicamente. Esta dinâmica pode ser
articulada a priori no processo de ensino e aprendizagem na relação preceptorresidente, garantindo, assim, a interação dos setores de ensino superior (escola e
hospital de ensino) e de assistência (SUS).
A relação médico-paciente, nas últimas décadas, tem sido bastante abordada
em estudos e também incorporada ao cotidiano por meio de reflexões da qualidade
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da atenção médica e satisfação da população atendida. A maior preocupação em
relação a essa questão originou-se da constatação de que, apesar do aumento da
eficácia terapêutica da medicina propiciada pelos avanços científicos e tecnológicos,
fatores diversos causaram diminuição do vínculo médico-paciente e da confiança do
profissional médico ao longo do século XX (GROSSEMAN; KARNOPP, 2011).
Nos serviços públicos de saúde, "a descrença e a desconfiança são
sentimentos frequentes entre os pacientes” (ZIMMERMANN; MEDEIROS, 2012,
p.87). Não obstante, com o conhecimento das políticas públicas, espera-se
conseguir fomentar ações pedagógicas e sociais em saúde mental. Dessa forma,
uma abordagem "problematizadora" (FREIRE, 2014) no processo da medicalização
do social e no foco do processo saúde-doença, viabilizados pela relação médicopaciente no cenário da psiquiatria, pode contribuir para gerar uma postura reflexiva.
O planejamento com inovações pedagógicas na formação do RP pode ser flexível
para acompanhar e estimular a maturação desse modelo assistencial proposto pela
reforma psiquiátrica.
O ensino na formação do RP implica em assumir a realidade de uma
dimensão sociocultural e o processo saúde-doença em seu saber-fazer-saúde,
ampliando o cenário do processo do ensino-aprendizado do residente em psiquiatria
sob o eixo do "paradigma da integralidade", sendo que ensino na saúde necessita
ser estendida como processo permanente à medida que é iniciado, devendo
desdobrar-se pela vida profissional mediante relações de parceria, envolvendo-se
com uma reorientação pedagógica que desenvolva a aptidão onde o conhecimento
possa a ser resultado de uma construção ampla e integrada com o objeto de
trabalho (LAMPERT, 2009).
Neste sentido, é importante considerar os quatros pilares da educação 4
(Delors et al., 2001).
• Aprender a conhecer o que significa dominar os instrumentos do conhecimento, o

desenvolvimento do desejo e das capacidades de aprender a aprender. O
desenvolvimento de habilidades cognitivas e a compreensão do mundo que o
cerca.
4

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) reuniu alguns
dos maiores luminares do mundo na Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, que
elaborou o relatório "Educação: um tesouro a descobrir". Neste relatório, a Comissão destacou quatro
pilares que são as bases da educação, ao longo de toda a vida. (Delors et al., 2001).
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• Aprender a fazer. Conhecer e fazer, segundo o relatório, são indissociáveis. O

segundo

é

conseqüência

do

primeiro.

Aprender

a

fazer

implica

no

desenvolvimento de competências que envolvem experiências social e de
trabalho, que possibilitem às pessoas enfrentar, de forma mais autêntica, as
diversas situações e a um melhor desempenho no trabalho em grupo.
• Aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção

das interdependências, no sentido de realizar projetos comuns e preparar-se para
gerir conflitos.
• Aprender a ser, desenvolvimento a integralidade da pessoa, isto é, cognição,

afetividade, responsabilidade pessoal, espiritualidade possibilitando ao mesmo, um
potencial significativo que permita-lhe um pensamento reflexivo e crítico.
Dessa maneira, o cenário atual do conhecimento é considerado em si sem
uma necessária conexão com o cotidiano. O aprendiz torna-se apenas observador
do conhecimento do outro.
Para que o processo de aprendizagem seja permanente é necessário
considerar o conceito de uma aprendizagem significativa que parece ser de
relevância para a compreensão do cenário de ensino na saúde. Desse modo,
constrói-se um palco para uma Aprendizagem Siginificativa, um dos conceitos mais
importantes de David Ausubel (1968 apud MOREIRA; MASINI, 2001, p. 17), no qual
afirma que "é o processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um
aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo". Um processo que se
interessa pelas experiências anteriores e nas vivências pessoais do aprendiz,
tornando-o desafiante do desejar aprender mais.
Por outro lado, a aprendizagem mecânica pode ser definida "como sendo a
aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma interação com
conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva" (MOREIRA; MASINI, 2001, p.
18).
De acordo com as Diretrizes da Educação Permanente em Saúde, a
universidade deve formar profissionais comprometidos com as demandas do SUS e
com os movimentos sociais (BRASIL, 2009), identificados com o fortalecimento da
humanização, ampliação e qualificação dos serviços públicos de saúde (CECCIM,
2008). Assim, é importante identificar o SUS como norteador das ações nos
processos educativos e sociais na saúde.

48

2.2 Segundo ato: no cenário da saúde

As Políticas Públicas são todas as ações, metas e planejamentos que os
governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da
sociedade e do interesse público. As Políticas Públicas de Saúde são ações
(diretrizes) que o governo estabelece e implementa em prol das necessidades de
saúde da comunidade (PAIM, 2009).
Segundo Paim et al. (2010), no contexto da saúde, o Brasil possui um dos
maiores exemplos de Políticas Públicas do Brasil: o Sistema Único de Saúde (SUS).
O mais impactante é a realidade de que o SUS não nasceu de uma iniciativa
governamental, mas sim de uma Conquista Social. A história da saúde pública
brasileira revela essa conquista através do Movimento da Reforma Sanitária, ou
seja, uma luta em prol das conquistas do direito à saúde do cidadão e um dever do
Estado. Após esse movimento, realizou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em
1986. Essa ação social fica então formalizada na Constituição de 1988, revelando,
assim, um marco da participação social.
No cenário da saúde, a compreensão do processo saúde-doença como
expresso das condições objetivas de vida, isto é, como resultante das condições de
habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte,
emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da terra e acesso a serviços de saúde
(BRASIL, 1986, p. 4) descortina a saúde e a doença como produções sociais,
passíveis de ação e transformação, e aponta também para um plano coletivo e não
somente individual de intervenção.
O SUS é concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde prestado
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. A iniciativa privada
poderá participar do SUS em caráter complementar. Foram definidos como
princípios

doutrinários

do

SUS:

universalidade,

equidade,

integralidade

e

participação social (BRASIL,1988).
Em vista do exposto, o SUS foi criado como um sistema voltado para
equidade social e à corresponsabilidade entre a comunidade e o setor público, em
todos os âmbitos da atenção primária (atenção básica), secundária e terciária. O
atendimento integral ou integralidade é um princípio constitucional das políticas de
saúde. É considerada como um princípio articulador do SUS. Assim, além da
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assistência a integralidade, serve também para se repensar a formação no contexto
do SUS (CECCIM; FERLA, 2007).

2.2.1 O papel da integralidade para repensar a formação em saúde

A integralidade da assistência assume uma prioridade entre os princípios do
SUS em distintos níveis: a atenção básica ou atenção primária à saúde, a atenção
ambulatorial especializada e a atenção hospitalar. O que significa que, na prática,
emerge como um princípio de organização contínua do processo de trabalho nos
serviços de saúde, que se caracterizaria pela busca também contínua de ampliar as
possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um grupo populacional
(PAIM, 2009).
A integralidade, enquanto orientação política das ações de saúde, foi
sistematizada por Mattos (2001) em três conjuntos de sentidos que têm por base a
gênese desses movimentos:
•

Integralidade como traço da boa medicina: aqui se tem um cenário que se
expressa na forma como os atores-profissionais respondem aos pacientes
que os procuram nos serviços de saúde. Revela o cuidado numa assistência
não fragmentada que possa traduzir o sofrimento manifesto não apenas na
perspectiva biológica. O encontro clínico se estabelece pelo diálogo pela
promoção do vínculo;

•

Integralidade como modo de organizar as práticas: requer um cenário em que
os atores-profissionais reflitam sobre suas próprias práticas a partir de uma
maior horizontalização dos programas, e não somente uma inserção
específica em um determinado programa;

•

Integralidade como respostas governamentais a problemas específicos de
saúde: aqui o sentido da integralidade é relativo às configurações de políticas
especiais, em que o governo é responsável em responder a certos problemas
de saúde pública, sendo que essa resposta deve incorporar tanto as ações
preventivas como aquelas no cenário assistencial.
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Consciente desta situação, é fundamental promover, tanto na elaboração,
quanto na execução, o ensino em nível de serviço no eixo da integralidade, nas
buscas de um alcance na satisfação da comunidade assistida.
Numa perspectiva de integralidade, o desenvolvimento da atenção se dirige à
produção da saúde e não só ao tratamento. A prática da saúde envolve
compromisso ético com a reprodução da vida, que os próprios profissionais supõem
ser a razão principal do trabalho em saúde. Assim, a integralidade, como um
conceito que permite uma identificação dos atores sociais como totalidade, ainda
que sejam inalcançáveis em sua plenitude, considera todas as dimensões possíveis
para uma intervenção (MACHADO et al., 2007).
Nessa referência, pode-se perceber uma dupla perspectiva da integralidade:
microssocial e macrossocial. Desse modo, a ação do presente estudo é
microssocial, mas com o cuidado de não perder a visão do macrossocial, isto é, um
sistema que se estrutura em rede.
De acordo com Mattos (2001, p. 61-62), “o profissional que busca orientar
suas práticas pelo princípio da integralidade busca sistematicamente escapar aos
reducionismos”. Logo, em qualquer sentido que a integralidade seja tomada, implica
na recusa ao reducionismo em prol de ações que promovam a abertura para o
diálogo.
Mattos (2001) afirma que a integralidade não é apenas uma diretriz do SUS,
pois se trata de uma bandeira de luta, um enunciado das características desejáveis
do sistema de saúde. Refere-se a um conjunto de valores pelos quais vale lutar, pois
se relacionam a um ideal de uma sociedade mais justa e solidária. Essa ampliação
não pode ser feita sem que se assuma uma perspectiva de diálogo entre os
diferentes sujeitos e entre seus diferentes modos de perceber as necessidades de
serviços de saúde (PINHEIRO, 2001).
Dessa maneira, para a construção desse cenário do sistema de saúde
viabilizado pela promoção do diálogo torna-se imprescindível um cenário
interdisciplinar que busque, através do trabalho em equipe, a construção de novos
conhecimentos e interlocução de saberes com o objetivo de solucionar a
necessidade de atenção à saúde da comunidade (LINARD; CASTRO; CRUZ, 2011).
A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei de
Diretrizes e Bases n. 5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional
brasileiro tem se tornado mais presente e, recentemente, mais ainda com a nova
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LDB n.9.394/96 e com os parâmetros (BRASIL, 1996). Além da sua grande
influência na legislação e nas propostas curriculares, a interdisciplinaridade tornouse cada vez mais presente no discurso e na prática docente (MACHADO; BATISTA,
2012).
O conceito de interdisciplinaridade parece ser o mais indicado na garantia
dessa necessidade de ir, constituindo em importante eixo organizativo da educação
e do ensino (PIRES, 1998). Segundo o modelo de ações educativas tradicionais no
ensino em saúde, existe um incentivo à especialização do conhecimento,
favorecendo assim uma formação focada para uma abordagem biologicista e
medicalizante (FEUERWERKER, 2002). Assim, a interdisciplinaridade pode ser
tomada como uma possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se
encontram isoladas as disciplinas dos currículos escolares, mas não deve ser vista
como superação das disciplinas.
A interdisciplinaridade permite questionar a fragmentação dos diferentes
campos

de

conhecimento.

Com

a

interdisciplinaridade,

adquire-se

mais

conhecimentos dos fenômenos naturais e sociais, que são normalmente complexos
e irredutíveis ao conhecimento obtido quando estudado por meio de uma única
disciplina. As interconexões que acontecem na disciplina facilitará a compreensão
dos conteúdos de uma forma integrada, aprimorando o conhecimento do educando
(BOVO, 2007).
No ensino superior, a falta de contato do conhecimento com a realidade
parece ser uma característica bastante acentuada. A educação na saúde deve ser
trabalhada de modo interdisciplinar em que o aluno deve ser agente ativo,
comprometido, responsável, capaz de planejar suas ações, assumir suas
responsabilidades, tomar atitudes diante dos fatos, interagir com meio com o meio
que vive, contribuindo com a melhoria do processo ensino-aprendizagem
(FAVARÃO; ARAÚJO, 2004).
Desse modo, as ações educativas da interdisciplinaridade apontam para
construção de um ensino participativo, que nasce da formação de um residente
social, onde se articula saber fazer em serviço. Para que isso se efetive, o papel do
preceptor é fundamental para articulação das ações educativas e das ações sociais.
A reflexão sobre a interdisciplinaridade em serviço precisa nascer no pensamento
sobre a ideia que orienta na formação que busca a transformação dos saberes em
fazeres.
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Considerando o SUS como espaço significativo de aprendizado e como eixo
norteador das ações em saúde, articulando assim ensino e assistência, a prática
educativa deve ser construída de maneira articulada como política de educação para
o SUS. A produção e a disseminação do conhecimento nos locais de serviço são
estratégias mobilizadoras de recursos para a transformação por meio de troca de
saberes, das práticas de saúde, abarcando o quadrilátero da formação no cenário da
saúde: ensino, gestão, atenção e controle social (CECCIM; FEUERWERKER,
2004b). Com este formato, o conceito de "quadrilátero da formação" pode ser
concebido para representar um novo cenário para atores pertinentes nas definições
das buscas de caminhos para a educação em saúde.
Transpondo para o contexto brasileiro no atual momento, é importante
problematizar o SUS que se materializou por meio de um território de lutas sociais,
sendo implementado no Brasil pela Constituição de 1988 (como já referido). O SUS
se alicerça por meio de um conjunto de princípios como a universalidade do acesso
a todos – a equidade –, ou seja, o direito igual de cada um dos usuários, já que a
Integralidade é concebida como um conceito articulador do SUS (PAIM, 2009).
No contexto das Políticas Públicas, a psicologia entrou em cena no sistema
de saúde brasileiro com uma emergência de ampliar o conceito de saúde e repensar
as suas práticas psicológicas (MEDEIROS; BERNARDES; GUARESCHI, 2005),
tendo como requisito uma percepção com ênfase para uma ação com possibilidades
de articulação teoria-prática.
Considerando a história da psicologia no Brasil, destaca-se que as primeiras
contribuições são oferecidas por médicos e posteriormente são advindas do campo
da educação. Foi regulamentada como profissão em 1962, sendo gestada para
atender e sustentar a produção capitalista, ou seja, com o objetivo básico de
adaptação do homem às engrenagens do sistema, privilegiando, assim, a psicologia
clínica que objetivava atender as perturbações individuais em detrimento de um
palco para reflexões coletivas (SILVA, 2007).
Historicamente, a psicologia se torna científica ao final do século XIX,
permeado ao advento de outras ciências e, principalmente, em meio ao recuo da
filosofia enquanto teoria do conhecimento. Num cenário repleto da crise econômicosocial, como consequente a crise do indivíduo, fez-se necessário a adoção de
métodos que não visassem somente conhecer o homem, mas também como
proposta de intervenção nesse ser humano (SILVA, 2007).
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Assim sendo, quando a psicologia fundou-se como ciência, em meados do
século XIX, encontrava como foco de investimento os processos de consciência e
não tinha a pretensão de voltar-se para discussões e investigações relativas à
saúde, pois estabelecia como condição de investigação “individ
́ uos saudáveis"
(MEDEIROS; BERNARDES; GUARESCHI, 2005). Os saberes psicológicos que
passaram a ter visibilidade no contexto do século XX operavam impulsionados pela
ciência positivista que objetivava o ser humano por meio de técnicas científicas de
esquadrinhamento do corpo vivo, possibilitado pelas descobertas da fisiologia. Desta
forma, o que fez a psicologia, por meio dos seus estudos laboratoriais, foi
estabelecer uma relação entre mente e organismo, dando status de organicidade e
individualismo aos processos cognitivos (MEDEIROS; BERNARDES; GUARESCHI,
2005).
Tendo em vista a criação da psicanálise por Freud a da psicologia analítica
por Jung, surgiu uma outra matriz de conhecimento e prática psicológica. Dentre as
inúmeras mudanças, Vasconcelos (2009) indica as principais:
• A importância da origem psicogênica em grandes parte dos transtornos mentais,

ligados à história individual, ao ambiente familiar e a certos traços culturais, sem
desconhecer os fatores somáticos e genéticos participantes;
• A revitalização da fronteira entre nomalidade e a loucura, sendo o estudo dos

quadros patológicos um caminho efetivo de investigação e conhecimento dos
processos psíquicos “normais”;
• A emergência de um novo modelo interpretativo de conhecimento, capaz de

decifrar a lingagem própria do inconsciente e de suas manifestações nos sonhos,
nos atos falhos, nos sintomas e na transferência;
• O desenvolvimento de um novo método terapêutico individualizado, centrado na

palavra, na relação transferencial terapeuta-cliente e na interpretação das
manifestações do inconsciente, tendo em vista o longo processo de deciframento
da singularidade psicológica da cada pessoa;
• Uma nova modalidade de transmissão de saber, em instituições própras, que inclui

a análise didática dos candidatos à profissão e a supervisão.
A condição de possibilidade para a construção de uma ciência psicológica se
sustenta à medida que a medicina passa a operar como controle social da
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população. Para se governar a população, é preciso uma política de saúde para
intervir nas condições da saúde. Da mesma forma, existe aqui um tipo de ação que
não é só do médico, mas da própria sociedade moderna. Os conceitos de saúde vão
sendo forjados permanentemente e vão sendo atualizados por meio das regras e
ações que estão presentes nesse período histórico.
No contexto das Políticas Públicas, a psicologia entrou em cena no sistema
de saúde brasileiro com uma emergência de ampliar o conceito de saúde e repensar
as suas práticas psicológicas (MEDEIROS; BERNARDES; GUARESCHI, 2005),
tendo como requisito uma percepção com ênfase para uma ação com possibilidades
de articulação teórico-prática. Neste contexto, os psicólogos são inseridos em
equipes profissionais voltados para a atenção psicossocial (VASCONCELOS, 2009).
De acordo com essas novas possibilidades de uma relação da psicologia e
saúde, nasce uma visão ampliada do processo saúde-doença. Por um lado, focando
a saúde; por outro, a percepção das reais necessidades da comunidade no contexto
do SUS. Deste modo, na tentativa de uma ação ampliada à saúde, a psicologia, bem
como outras profissões da saúde, progressivamente ganharam mais espaço nas
instituições do sistema de saúde.
Diante dessa realidade, o psicólogo da saúde jamais deve pensar sozinho a
sua profissão, pois todos estão imersos em um universo social no contexto do
processo saúde-doença. Este contexto exige do profissional da saúde um projeto
que envolva o risco supremo de se expor em um cenário não somente restrito à
assistência, mas também ampliado para a realidade do ensino na saúde.
Pensando assim, entra em cena o papel do ensino da psicoterapia de grupo
com abordagem psicodramática na formação do residente em psiquiatria.

2.3 Terceiro ato. No cenário da interface Educação e Saúde: a psicoterapia de
grupo com abordagem psicodramática na formação da Residente em
Psiquiatria
Antes de se adentrar nos conceitos fundamentais da psicoterapia de grupo, é
importante conhecer um pouco da história do criador do Psicodrama: J. L. Moreno
(1889-1974).
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2.3.1 Jacob Levy Moreno – criador do Psicodrama: um breve histórico

Jacob Levy Moreno nasceu em Bucareste, Romênia, em 18 de maio de 1889.
Era descendente de família judia, sendo primogênito de uma prole de seis. A família
emigrou para a Turquia, local onde Moreno viveu até os cinco anos de idade.
Quando ainda pequeno, foi instruído por um rabino, uma figura impressionante da
comunidade judaica; e também presenciava as solenes procissões que se
realizavam

na

vizinha

basílica

greco-ortodoxa

de

Santo

Espiridião

(MARINEAU,1992).
Em 1894, mudou-se com a família para Viena. Começou a frequentar uma
escola bíblica sefardita onde conheceu a Bíblia, principalmente o livro do Gênesis.
Ali, considerou a sua primeira sessão psicodramática:
Assim meu fascínio pela ideia de Deus começou em minha tenra infância. A
mais famosa “pessoa” do Universo era Deus, e eu gostava de estar ligado a
Ele. A primeira sessão psicodramática teve lugar quando eu atuei como
Deus, aos quatro anos de idade, em alguma data de 1894 (CUSCHINIR,
1997, p. 27).

Pode-se constatar que houve a combinação de algumas influências infantis
que compuseram a estruturação religiosa de Moreno.
Entre 1907 e 1910, Moreno e alguns amigos fundaram a “Religião do
Encontro” a fim de expressar sua rebeldia diante dos costumes estabelecidos.
Conta-se que eram pobres, mas dividiam o que possuíam: a pobreza. Usavam barba
e andavam pelos caminhos falando com as pessoas que ali passavam (MARINEAU,
1992).
Em 1914, Moreno, juntamente com um jornalista e um médico, fez um
trabalho com as prostitutas vienenses, utilizando-se de técnicas grupais. Publicou,
anonimamente, seu Convite a um Encontro, em que pode-se vislumbrar conceitos
básicos que estruturam a teoria do Psicodrama: a psicoterapia da relação – o amor
terapêutico – centrada no aqui-agora e a técnica da inversão de papéis.
De 1915 a 1917, desenvolveu atividades num campo de refugiados tiroleses,
onde observou as interações grupais e suas características psicológicas. No ano de
1917, formou-se em medicina. Entre 1918 a 1920, participou ativamente na revista
mensal Daimon, na qual colaboraram, entre outros, Martin Buber (filósofo; publicou
Eu e Tu em 1923).
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Ainda em 1920, publicou anonimamente O Testamento do Pai, traduzido
como As Palavras do Pai. Em 1921, fundou o “Teatro de Espontaneidade”. A
primeira sessão oficial de Psicodrama ocorreu em Viena no dia primeiro de abril. No
ano de 1925, emigrou para os Estados Unidos e levou três veículos que inventara: o
palco psicodramático, o Sociograma Internacional e um gravador magnético. Em
1931, introduziu o termo Psicoterapia de Grupo. Por volta de 1936, mudou-se para
Beacon House, distante 90 km de Nova York. Lá, construiu o primeiro Teatro de
Psicodrama (MARINEAU, 1992).
Moreno morreu em Beacon em 14 de maio de 1974, aos 85 anos de idade, e
pediu para que em sua sepultura fossem gravadas as seguintes palavras: “Aqui jaz
aquele que abriu as portas da Psiquiatria à alegria” (MORENO; BLOMKVIST;
RÜTZEL, 2001, p. 54).
De acordo com esse breve histórico, Gonçalves, Wolff e Almeida (1988)
dividiram a jornada moreniana em quatro momentos: primeiro momento religioso e
filosófico; segundo momento teatral e terapêutico; terceiro momento sociológico e
grupal; quarto momento da Socionomia.
No primeiro momento, religioso e filosófico que ocorreu até 1920, o tema
marcante deste momento são as influências recebidas das filosofias da existência,
inicialmente, a influência hassídica5. Embora sua teoria tenha correlações com o
hassidismo, ele não cita em seu corpo teórico os textos hassídicos (FONSECA
FILHO, 1980). Pode-se verificar citações de Kierkegaard 6 (MORENO, 1983) com
quem Moreno conviveu por longo tempo, e, mesmo servindo de bases filosóficas do
Psicodrama, o próprio Moreno faz suas análises críticas (MORENO, 1993),
realçando que avançou ao criar os pilares do Psicodrama.

5

Hassidismo é uma seita judaica, originária da Cabala, caracterizada como um conjunto de
ensinamentos esotéricos feitos para explicar a relação entre um imutável, eterno e misterioso, o qual
prega a existência de um Deus Cósmico presente em cada pessoa enquanto centelhas divinas.
Valoriza a comunicação humana. Assim, o amor e a alegria vêm do conhecimento da presença de
Deus em todas as coisas. A alegria tem duplo caráter: é a afirmação alegre e prazerosa do mundo
externo e também a alegre penetração no mundo escondido das coisas aparentes (FONSECA
FILHO, 1980).
6
Kierkegaard faz parte da escola Existencialista do séc. XX. Precursor do Método fenomenológico,
que analisa a experiência, conforme se manifesta. O homem é o ponto de partida. A existência
precede a essência, o homem gera a sua própria essência de uso da liberdade. Neste sentido, a
ênfase está no vivencial. A existência é irredutível à lógica. Os três estágios do devir humano são o
estético, o ético e o religioso (SAYÃO, 2001).
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A filosofia de Martin Buber 7 (2001) complementa esta fase moreniana,
ressaltando a potencialidade da relação humana na sua concretude e movimento. A
relação dialógica eu-tu, eu-isso e encontro e suas implicações no inter-humano
conduzem a vida a uma ontologia da existência humana, explicitando, assim, a
existência dialógica. Em sua obra (2001), Buber trata as palavras-princípio eu-tu e
eu-isso assinalando os modos de ser do homem, bem como as suas formas de
responder à realidade. O eu que se abre para um tu não é como o eu que se
relaciona com um isso, ou seja, a forma de relacionamento estabelecida fundamenta
o modo de ser da pessoa. Por isso, a relação produz diferentes possibilidades de a
pessoa estar no mundo.
Eu-tu e eu-isso são parte do movimento humano, sendo inseparáveis,
alternando-se constantemente a cada relacionamento. Na atitude eu-tu, a pessoa
entra em relação, deixa-se impactar, deixa-se atravessar pela presença viva do
outro. Há nesse instante uma dimensão intensiva, não mensurável ou redutível à
temporalidade, espacialidade e questões objetivas. A atitude eu-isso, por sua vez,
leva a experienciar de forma objetiva. Ao encontrar alguém no modo eu-tu, a
consequente perda do espaço, do tempo e a desestabilização do eu possibilitam
contemplação, novas sensações e atravessamentos. A relação eu-isso, ao contrário,
situa a pessoa no mundo dos objetos, ordenando e sendo extremamente necessária
para a elaboração e a produção de significados, tornando assim a forma
predominante de relação com o mundo (BUBER, 2001).
Fazer criar, inventar é encontrar. Dar forma é descobrir. Ao realizar, eu
descubro. Eu conduzo a forma para o mundo do isso. A obra criada é uma coisa
entre coisas, experienciável e descritível como um soma de qualidades. Porém,
àquele que contempla com receptividade, pode amiúde tornar-se presente em
pessoa na relação eu-tu (BUBER, 2001, p. 56).

7

Estudo recente demonstra que Moreno influenciou a Filosofia Dialógica de Martin Buber, e não o
contrário. Há dados que desconstram algumas verdades sobre a correlação entre o pensamento de
Moreno e Buber destacando o pioneirismo dos escritos do criador do psicodrama nas raízes do
conceito de encontro na psicoterapia (WALDL, 2012). Martin Buber (1878-1965) era filósofo, escritor
e pedagogo, judeu de origem austríaca e de inspiração sionista. Seu pensamento deu ênfase à sua
ideia de que não há existência sem comunicação e diálogo, e que os objetos não existem sem que
haja uma interação com eles. As palavras-princípio – Eu-Tu (relação), Eu-Isso (experiência) –
demonstram as duas dimensões da filosofia do diálogo que, segundo Buber, dizem respeito à própria
existência (BUBER, 2001).

58

Segundo momento teatral e terapêutico (1921 a 1924): Trata-se de um
momento alicerçado no teatro espontâneo. A visão de teatro de Moreno (1984) é
sustentada pela ideia do self espontaneamente criativo. Em meio a grandes
mudanças sociais e culturais em Viena, no início do século XX, o autor encontrou no
teatro a porta de expressão para pesquisar a espontaneidade em nível de realidade.
Suas contribuições principais, em tal busca, são de lançar as bases da teoria da
espontaneidade, oferecer técnicas de atuação e possibilitar a comunicação
interpessoal. Sua nova proposta traz significativas mudanças à rígida conserva
cultural dramática do teatro clássico, ou seja, faz uma proposta em que se improvisa
tudo: há a eliminação do dramaturgo e do texto, bem como da participação da
audiência; os atores e a plateia são criadores; o antigo palco desaparece. Alcançase, com isso, o teatro espontâneo.
Entre 1921 e 1923, ele buscou produzir uma revolução no teatro. O livro O
Teatro da Espontaneidade, publicado anonimamente na Alemanha em 1923 e
traduzido para o inglês pelo próprio Moreno em 1947, representa a transição da
escrita religiosa para a científica. Houve um processo importante de passagem do
teatro espontâneo para o teatro terapêutico.
No teatro espontâneo ele encontrou o espaço possível para torná-lo o seu
laboratório da espontaneidade e criatividade. Segundo Almeida (2006) Psicodrama é
um método fenomenológico-existencial. A Fenomenologia é o estudo do fenômeno,
ou seja, de tudo que se mostra em si mesmo. Contém três exigências básicas: ser a
priori, não conter pressupostos e ser evidente por si mesmo. Deve ser um fenômeno
puro e absoluto, antes de qualquer juízo ou reflexão, livre de preconceitos por parte
do observador. “Ser” e “fenômeno” não podem estar dissociados, haja vista que se
vinculam pela intencionalidade. Essa premissa fundamental se desdobra através das
filosofias da existência em conceitos, tais como participação, diálogo, presença,
comunicação, encontro e dialética da existência. Existir é coexistir.
Terceiro momento sociológico e grupal (1921 a 1924): O tema predominante
foi o social com as leituras científicas das estruturas grupais com a criação da
Psicoterapia de Grupo e da Sociometria (MORENO, 1992, 1993, 1994). Moreno cria
conceitos – como átomo social – e se empenha no estudo do status e dos papéis
sociais.
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Por último, o quarto momento da Socionomia (a partir de 1924). O tema
predominante é a criação da integração teórica que represente a visão macrossocial
de Moreno (1992, 1994).
Agora que se conhece um pouco da biografia de Moreno, bem como as
influências que foi recebendo ao longo de sua vida, pode-se compreender melhor
conceitos que fundamentam a teoria psicodramática.

2.3.2 Características do pensamento moreniano

O pensamento de Moreno é definido pela teoria geral da Socionomia como a
ciência que estuda as leis que regem o comportamento social e grupal a partir de um
tripé: socius (companheiro), tendo como leitura a inserção da pessoa em pequenos
grupos; metrum (a medida), estudando as relações interpessoais; drama (ação),
método de tratamento psicoterápico (MORENO,1993). É válido salientar que a
denominação que se conhece por Psicodrama, na verdade, é a Socionomia.
A socionomia possui três ramos (sub-divisões):
•

Sociodinâmica: que estuda as organizações dos grupos sociais isolados ou
unidos;

•

Sociometria (do grego metrein – medir): a ciência da medida do
relacionamento humano. O socius recebe aqui mais importância que o
metrum;

•

Sociatria (do grego iatreia – terapêutica): a ciência do tratamento dos
sistemas sociais.
Na verdade, quando Moreno utilizou a palavra "drama", ele objetivava uma

tradução mais específica: ação cênica8. “Compreendemos a ação composta pelos
aspectos verbais (semânticos e sintáticos), afetivos e gestuais. Isso facilita a
compreensão integral dos códigos da ação” (BUSTOS, 2005. p.79). Através da
catarse, a pessoa pode alcançar o equilíbrio entre a fantasia e a realidade em
benefício do crescimento emocional, sendo alcançado pela espontaneidadecriatividade no desempenho de papéis (ALMEIDA, 2006).
8

As ações educativas e sociais aqui pesquisada está fundamentado no conceito de ação cênica
moreniano.
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À luz do pensamento moreniano (2006), seu corpo teórico pode fundamentarse em quatro conceitos universais: o conceito de tempo, o conceito de espaço, o
conceito de realidade e o conceito de cosmos. Eles compõem um arsenal
terapêutico baseado na própria vida, tornando, assim, uma abordagem psicoterápica
funcional já que alcançam uma intimidade com os detalhes e nuanças da vida, além
de ser uma realidade prática no processo psicoterápico.
Moreno (2006) considera o tempo um grandes conceitos universais,
elegendo-o não como conceito filosófico, místico ou fenomenológico, mas como
conceito terapêutico. Quando se considera que o homem vive no tempo passado,
presente e futuro, o ser humano pode revelar seu sofrimento psicopatológico relativo
a cada um desses tempos. Assim sendo, a psicoterapia necessita integrar as três
dimensões no tratamento. Nesse caso, a psicoterapia psicodramática consegue
superar qualquer outra abordagem psicoterápica, uma vez que “as três dimensões
do tempo – passado, presente e futuro – são trazidas juntas para o Psicodrama, tal
como na vida, através do enfoque de uma terapia funcional” (MORENO, 2006, p.
21).
Embora Moreno (2006) tenha desconsiderado, segundo ele próprio, o
conceito filosófico, místico ou fenomenológico, a temporalização na psicoterapia
pode ser repensada quando refletida não só sob o ponto de vista cronológico, mas
também sob uma dimensão qualitativa. A princípio, nesta tarefa, recorre-se a duas
imagens da mitologia grega, Chronos e Kairós, cada qual representativa de uma
dimensão de temporalidade9.
Neste

sentido, um dos conceitos mais importantes

da abordagem

psicodramática é o da categoria do momento. Na categoria do momento, enfatizam-

9

Os gregos antigos tinham duas palavras para o tempo: Chronos e Kairós. Enquanto o Chronos
(Χρόνος) refere-se ao tempo cronológico, o Kairós (Καιροσ) significa um “tempo” oportuno ou
apropriado. A noção do Kairós (Καιροσ) dá o sentido um “tempo” oportuno ou apropriado (CURY,
2008; SILVEIRA, 2013). A noção dos dois tempos – Chronos e Kairós, como representantes da
temporalidade – revela dois pensamentos complementares na psicoterapia psicodramática. Por um
lado, o tempo medido, o cronológico, as ações repetidas, conservadas, os limites do planejamento
socialmente estabelecido. Por outro lado, o tempo vivido, o oportuno, na ocasião certa aproveitada
sem planejamento clínico, enfim, espontâneo-criativo. A dimensão do tempo Chronos esgota e limita
as possibilidades da psicoterapia; já no panorama do tempo Kairós, abre-se o infinito das
possibilidades subjetivas da relação psicoterápica. "O aqui-agora da existência é um conceito
dialético. A única forma em que existem passados e futuros percebidos é no aqui (este lugar) e no
agora (este momento) (MORENO, 1983, p. 240). "Tudo na vida é existencial no 'aqui e agora' hic et
nunc". (MORENO, 1975, p. 74).
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se três fatores: o lócus, o status nascendi e a matriz10. São três ângulos de um
mesmo processo no tratamento psicoterápico (MORENO, 1975).
O tempo pode ser considerado um conceito universal fundamental na vida
humana. O momento é a unidade indivisível do tempo.
A categoria de momento só tem significado num universo aberto, isto é,
num universo em que têm lugar a mudança e a novidade. Num universo
fechado, pelo contrário, não existe momento e, com sua ausência, não há
crescimento, espontanidade ou criatividade (MORENO, 1975, p. 155).

Na interface do conceito tempo, depara-se com o conceito espaço. Segundo
Moreno (2006), o conceito de espaço como parte do processo terapêutico, e não do
ponto de vista semântico e psicológico, ganha um cenário multidimensional na
psicoterapia psicodramática, permitindo ao paciente mais liberdade de movimento e
de ação. “O Psicodrama foi pioneiro na ideia de uma psicoterapia do espaço,
centrando-se na dramatização e, compreensivelmente, tentando integrar todas as
dimensões da vida nele próprio” (MORENO, 2006, p. 22).
Neste sentido, o palco psicodramático, na concepção moreniana, pode ser
representado pelo palco concreto para ação dramática ou pode ser representado
pelo universo interno, ou seja, intrapsíquico (emocional).
A circularidade do palco assemelha-se ao planeta que é circular, onde o
protagonista pode aprender a controlar o próprio mundo interno pela ação
espontânea.
O estímulo não foi o palco de Shakespeare, nem o dos gregos; o modelo,
tomei-o de empréstimo à própria natureza. É completo em si mesmo, não
há começo e nem fim (MORENO, 1984, p. 16). O espaço do palco é
extensão da vida, além da realidade do próprio teste da vida. (MORENO,
1992, p. 183)

Dessa forma, palco aberto e circular é a representação da integralidade
psíquica sem separação entre a realidade e a fantasia. “Realidade e fantasia não
estão em conflito, porém, ambas são funções dentro de esfera mais ampla – o
mundo psicodramático dos objetos pessoas e acontecimentos” (MORENO, 1992, p.
10

O locus significa o local primário da experiência, o local do nascimento. O status nascendi é o
processo da ação. Todo e qualquer ato ou desempenho humano tem um padrão de ação primária. A
matriz consiste no lugar onde o ato é gerado, manancial do ato em relações de espaço e tempo,
lugares e movimentos, atos e pausas, iniciação e término de cenas (CUKIER, 2002).
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183). Em sua lógica, ilusões e alucinações ganham corpo e igualdade de status.
Nesse sentido, a abordagem psicodramática, privilegia-se o espaço representativo
da integralidade de um modo circular vivido, no aqui e agora.
É impossível tratar a questão do tempo e espaço em Moreno sem enfrentar o
tema de sua concepção de realidade. Concepção que, de várias formas, estrutura a
sua teoria psicodramática. Partindo dos pressupostos morenianos sobre o tempoespaço, considera-se que o terceiro universal, a realidade, ganha novos rumos no
processo psicoterápico.
Portanto, o conceito do terceiro conceito universal é a realidade. Moreno
subdivide a realidade em três: infra-realidade, realidade presente e uma realidade
suplementar. A infra-realidade, do ponto de vista psicoterápico, ocorre quando não
se consegue um diálogo genuíno entre duas pessoas. Por exemplo, no processo
psicoterápico, em que o psicoterapeuta e o paciente, em situação de uma entrevista,
uma pesquisa ou uma testagem psicológica, estabelecem uma relação superficial.
Sendo assim, não se constitui uma presentificação e confrontação direta na
realidade interna do paciente (MORENO, 2006).
É no contexto da realidade que o psicoterapeuta será conduzido o processo
psicoterápico. De acordo com Moreno (1984), quando as pessoas esbarram-se
diariamente, dá-se o início à verdadeira situação dramática, podendo instalar-se o
conflito nas relações interpessoais. Posto isso, é importante afirmar que Moreno
(1993) criou uma psicoterapia derivada da vida cotidiana. O tratamento possui
estratégias pautadas na própria vida. “Isto é o que o Psicodrama e os métodos com
ele apresentados oferecem ao paciente: dotá-lo de conhecimentos e habilidades
necessárias para uma vida adequada e produtiva” (MORENO, 1993, p. 106).
A partir dessa realidade presente, Moreno (2006) faz uma proposta
psicoterápica no palco da realidade interna do paciente: a realidade suplementar. O
termo realidade suplementar (excedente) é apenas análogo. No caso da realidade
suplementar, na psicoterapia significa que há certas dimensões invisíveis na
realidade da vida que não são inteiramente experimentadas ou expressas. Para sua
operacionalização, são necessárias técnicas suplementares a fim de trazê-las para a
psicoterapia. À luz da realidade suplementar, é importante considerar o quarto
conceito universal: o cosmos.
Moreno (2006, p. 11) afirma que “o homem é um „homem cósmico‟, não
apenas um homem social ou um homem individual”. Nessa perspectiva, pode-se
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estabelecer um ser-no-mundo mais amplo além da psicodinâmica e da
sociodinâmica da sociedade humana: a cosmodinâmica. Por isso, é necessário
entender que os fenômenos cósmicos podem ser integrados dentro do espaço
psicoterápico, “um método terapêutico que deixe de lado essas enormes implicações
cósmicas, e o real destino do homem é incompleto e inadequado” (MORENO, 2006,
p. 32). A visão cósmica permite ao psicoterapeuta uma dimensão fundamental do
paciente em seu adoecimento psíquico. Um espaço para os mistérios que envolvem
a “luta cósmica” da dualidade vida-morte pode ser considerado literalmente uma
psicoterapia.
Moreno (2006) propõe a restauração da confiança básica na vida através da
integralidade dos quatro conceitos universais: o tempo, o espaço, a realidade e o
cosmos, sendo que podem ser canalizados pelo circuito da espontaneidadecriatividade-conserva cultural.
2.3.2.1 O circuito espontaneide-criatividade-conserva cultural
Espontaneidade, criatividade e conserva cultural. Estes são os pilares do tripé
que faz referência ao universo do pensamento moreniano. Assim, o que é
espontaneidade na concepção moreniana? "Espontaneidade (latim – sua esponte =
do interior para o exterior) é a resposta adequada a uma nova situação ou uma nova
resposta a uma situação antiga" (MORENO, 1993, p. 51).
Espontaneidade é o "grau variável de respostas adequadas em uma situação
com graus variáveis de inovações. A novidade tem que ser qualificada segundo sua
adequação in situ" (MORENO, 1994, p. 217). O autor continua definindo:
11

(...) é mais que uma energia conservada ;
habilita a pessoa a superar a si mesma;
habilita a pessoa a enfrentar novas situações;
não é estritamente um fator hereditário, não é um fator estritamente
ambiental, mas embora seja uma área independente recebe influência da
hereditariedade e do ambiente (MORENO, 1994, p. 217).

O universo aberto (que dá lugar à mudança e à novidade) no desempenho de
papéis é condição para a presença da espontaneidade. Se uma ação se esbarra em
um sistema fechado (conservado), teoricamente ela não possui espontaneidade e,
consequentemente, é uma conserva cultural.
11

Quando Moreno refere-se à energia conservada, na verdade sua intenção é ir além do
determinismo psicológico freudiano (MORENO,1983).
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Por sua vez, que vem a ser uma conserva cultural? É uma expressão usada
por Moreno para a cristalização de uma ação criadora em um produto que passará a
integrar um acervo cultural de uma determinada sociedade. É a matriz cultural,
científica, tecnológica, artística, linguística, etc., onde é depositada a ideia criadora
para ser preservada (MENEGAZZO; TOMASINI; ZURETTI, 1995).
Assim, a conserva cultural é um produto de uma criação que, para preservar
valores de uma determinada cultura, pode assumir a forma material, podendo
apresentar-se também sob a forma de rituais, cerimônias, etc. Pode ser considerada
a cristalização de uma ação criadora em um produto que fará parte do acervo
cultural do indivíduo.
As conservas culturais devem constituir somente o ponto de partida e a base
para uma nova ação (uma nova resposta), sob pena de se transformarem em seus
obstáculos, isto é, a cristalização de um processo de criação ou de um ato criador.
Dessa forma, a espontaneidade e a conserva cultural não existem em forma
pura: uma é função da outra.
Por outro lado, a criatividade pertence à categoria de substância, enquanto
que a espontaneidade pertence à categoria dos catalisadores (o arquicatalizador).
Então, como se estrutura o circuito espontaneidade-criatividade-conserva cultural?
Para buscar responder a essa pergunta, vê-se a seguinte figura proposta por
Moreno (1992, p. 153) (Figura 1).

CC

Figura 1: Campo de Operações Rotativas entre Espontaneidade- criatividade-conserva cultural (E-C-CC)
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E – Espontaneidade, C – Criatividade, CC – Conserva Cultural (ou qualquer
outra, como conserva biológica: organismo animal, ou conserva cultural: livro, filme,
robô, calculadora etc); A – o aquecimento é a expressão “operacional” da
espontaneidade. O círculo representa o campo de operações entre E, C e CC.

Operação I: A Espontaneidade desperta a Criatividade, C.
E − > C.

Operação II: A Criatividade é receptiva à Espontaneidade.
E <− C.

Operação III: Como resultado desta interação, Conservas Culturais.
CC. E − >C − >> CC.

Operação IV: As Conservas (CC) acumular-se-iam indefinidamente e
permaneceriam “armazenadas a frio”. Precisam renascer e o catalisador
Espontaneidade as revitaliza.
CC − >>> E − >>> CC.
A “E” não opera no vácuo, movendo-se ou em direção à Criatividade ou em
direção às Conservas. Segundo a operação total temos: Espontaneidade –
criatividade – ato de aquecimento – ator – conserva cultural.

Espontaneidade, no sentido de um princípio construtivo da identidade, é que
facilita a mudança dos processos de aquecimento preparatório em relação aos atos
da realidade e em relação aos atos de fantasia. Sem a função da espontaneidade, a
relação do indivíduo com situações e objetos (reais ou imaginados) poderia ficar
prejudicada, uma vez que o processo de aquecimento preparatório pode produzir
uma disposição mental em um caminho com detrimento do outro.
Moreno descobriu que há um processo catártico no Psicodrama e que o
princípio comum produtor da catarse é a espontaneidade. Para ele, a catarse pode
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ser entendida como a movimentação do tele 12 existente entre dois ou mais
indivíduos, quer dizer, aqueles conteúdos que estavam afastados da consciência, a
partir da ação psicodramática vêm à tona e possibilitam a clareza de possibilidades
existenciais para os participantes da sessão, quer seja individual ou em grupo. A
catarse é a visão e a viabilidade do novo, quer seja no nível somático, mental,
individual ou grupal. Ela é uma integração que possibilita a formação da identidade e
também propiciada pela representação de papéis de maneira espontânea-criadora
(MORENO, 1975).
Outro aspecto importante e que está intimamente vinculado ao próximo tópico
é o grau de liberdade da espontaneidade (MORENO, 1975):
•

A adoção de papéis (role taking): tomada de papel – é “estar” em um papel na
própria vida. É a adoção de um papel acabado e plenamente estabelecido.
Não permite variação alguma e nenhum grau de liberdade;

•

Representação de papéis (role playing): é “atuar” um papel, em cenário
preestabelecido para o propósito de: explorar, desenvolver, treinar e/ou
modificar certo papel. Permite-se certo grau de liberdade;

•

Criação de papéis (role creating): permite ao indivíduo alto grau de liberdade.
Ex.: Ator de teatro da espontaneidade.
A partir dessas considerações, sobre o grau de liberdade da espontaneidade,

pode-se dar início à teoria do desempenho de papéis, pois está ligado ao tema de
estudo.

2.3.2.2 Teoria de papéis
Antes, o que é um papel? Os papéis são, segundo Moreno, os embriões e os
precursores do eu, porque há neles um esforço para se agruparem, integrando-se
em uma unidade existencial. Eles estão presentes desde o nascimento e surgem
antes da linguagem, pois as matrizes de ação são anteriores às matrizes verbais.
Esses papéis carregam consigo as regras sociais, características e peculiaridades
próprias da cultura em que se estruturam. Moreno considera que o homem encontra12

Tele é definido como o fundamento de todas as relações interpessoais sadias (MORENO, 1993, p.
45).
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se cindido entre os desejos de sua pessoa privada e a dimensão social dos papéis
que desempenha no cotidiano. ”O papel é a forma de funcionamento que o indivíduo
assume no momento específico em que reage a uma situação específica, na qual
outras pessoas ou objetos estão envolvidos” (MORENO, 1975, p. 27).
De uma maneira geral, Moreno (1975) divide o desenvolvimento humano dos
papéis em dois universos: primeiro universo e segundo universo. No primeiro
universo, a formação da totalidade psíquica encontra-se misturada (real e fantasia),
isto é, trata-se de uma fase caótica. Nessa condição caótica, o tu se encarrega de
cuidar do eu e de atender as suas necessidades, pois tudo é vivido no mesmo grau
de realidade na matriz de identidade. Nesta fase, o eu apercebe-se de que o
“mundo” lhe resiste e impõe situações reais nas quais ela precisará responder
espontaneamente. A ausência dessa resistência pode provocar um prejuízo na
função da realidade que se traduz na dificuldade em transpor a matriz de identidade
total diferenciada. A passagem do primeiro universo para o segundo ocasiona uma
transformação total na sociodinâmica do universo emocional no desempenho de
papéis.
De acordo com a teoria de papéis, a brecha entre a fantasia e a realidade traz
consigo dois novos conjuntos de papéis: papéis sociais e papéis psicodramáticos.
De acordo com os papéis sociais, surgem formas de representação de papéis que
correlacionam a criança com pessoas, coisas e metas no ambiente real, exterior a
ela (universo sociointerativo). Segundo os papéis psicodramáticos, surgem formas
de representação de papéis que correlacionam o eu-tu, objetos e metas que ela
imaginava estarem fora de si mesma (universo emocional-imaginário).
Esses três tipos de papéis (psicossomáticos, sociais e psicodramáticos) são
os precursores do eu. Considera-os como "eus" parciais da totalidade psíquica. Os
papéis psicossomáticos, em termos evolutivos, surgem primeiro, pois, enquanto a
brecha entre a fantasia e a realidade não existe, todos os componentes reais e
fantásticos permanecem fundidos em um só conjunto de papéis. Os papéis
psicossomáticos representam uma linha de base do psiquismo total. Essa linha do
psiquismo apresenta uma reatividade corporal, a princípio, indiferenciada aos
estímulos externos e internos. Com a entrada do segundo universo, os papéis
psicodramáticos e sociais desenvolvem-se.
Para Moreno (1975), os papéis tendem a reunir-se em conglomerados. Essa
influência domina-se de efeito cacho, ou cacho de papéis. De modo geral, Bustos
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(1992)

considera

que

o

processo

de

maturação

de

papéis

engendra

necessariamente da harmonia desejável entre vulnerabilidade-força, passividadeatividade, dependência-autonomia, etc. O ser humano desempenha papéis. Cada
pessoa é caracterizada por um conjunto de papéis que preside seu comportamento
e cada cultura caracteriza-se por um determinado conjunto de papéis imposto por
ela a seus membros.
Assim toda ação cênica, segundo Moreno (1975), implica em jogo de papéis.
O jogo de papéis, papel e contra-papel, é sempre uma experiência interpessoal e
implica em duas ou mais pessoas para seu desempenho. Portanto, toda ação
pressupõe um vínculo na relação eu-tu, veja-se nas figuras a seguir: (Figura 2 e 3).

1

Legenda - 1. Limite do Si Mesmo. 2. Eu. 3. Papel. 4. Papel pouco desenvolvido. 5. Papel
complementar. 6. Relação do papel complementar – Si Mesmo. 7. Vínculo. 8. Objeto Intermediário. 9.
Pseudo Papel. 10. Interrelação de Papéis. 11. Interrelação de Papéis. 12. Expansão do Si Mesmo por
estado de alarma. 13. Contração do Si Mesmo em situações especiais de aquecimento. 14. Contexto
que mantém o Pseudo Papel.
Figura 2 – Esquema de Papéis (ROJAS-BERMÚDEZ, 1978, p.10).
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Figura 3: Jogo de Papéis - original de Rojas-Bermudez adaptado por Fonseca Filho (1980, p.62)

Essa visão panorâmica sobre a importância da teoria de papéis de acordo
com os desempenhos graduais – o lócus de onde surgem o eu e suas ramificações,
os papéis – permite, segundo Moreno (1975), a compreensão básica da dimensão à
realidade social. Portanto, todo espaço social é um sistema de rede de
relacionamentos sociais. Quando há o jogo de papéis – papel e contra-papel – existe
o efeito de uma cena que agrega as pessoas em grupo, onde as relações
acontecem.
Uma característica básica da lógica da teoria de papéis é o reconhecimento
da inseparabilidade entre o privado e o coletivo. Somos todos seres históricos,
constituídos, sustentados e destituídos no jogo de papéis entre pessoas no universo
intrapsíquico-interpsíquico. Tudo é coproduzido. Não há como entender corpo sem a
mente, teoria sem prática, elementos privados sem os universais. Tudo é
complementar, todas as coisas estão em conexão, em relação.
Agora sim, de acordo com o pensamento moreniano pode-se abordar os
conceitos

que

psicodramática.

fundamentam

a

psicoterapia

de

grupo

com

abordagem
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2.3.3 Aspectos teóricos que fundamentam a psicoterapia de grupo na abordagem
psicodramática

Uma vez que a proposta de psicoterapia de grupo na saúde aqui apresentada
é a abordagem psicodramática13, considera-se necessário, como justificativa desta
escolha, uma breve apresentação da metodologia psicodramática e a sua
aplicabilidade.
Na perspectiva de Moreno (1993), a psicoterapia de grupo tem sua origem
contextualizada em três raízes: a medicina, a sociologia e a religião. A medicina
como a pioneira no tratamento de grupo, mas, de imediato, esbarrou-se no limite do
tratamento de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Quando um paciente
necessita de uma cirurgia, não indica necessariamente que seus familiares também
precisem do mesmo procedimento.
Sendo calcada nas três raízes, citadas anteriormente, a psicoterapia de grupo
tem suas bases criadas entre os anos de 1925 e 1940. É concebida na Europa, mas
nasce na América do Norte. Contudo, mesmo antes deste período, em 1910, as
sementes começam a germinar nos jardins de Viena com grupos de crianças,
informalmente criando, contando e improvisando estórias.
Outra semente germina em 1913, quando Moreno trabalha com grupos de
prostitutas em Viena. Ele reune grupos de oito a dez mulheres, duas a três vezes
por semana, em suas casas, à tarde. A priori, o aquecimento grupal é lento, mas
gradualmente as mulheres passam a valorizar os encontros. Ele observa que,
gradativamente, uma pessoa torna-se agente terapêutico da outra, e daí os
raciocínios em torno da psicoterapia de grupo começam a se estruturar. Os
membros são agentes terapêuticos uns dos outros. O indivíduo no grupo passa a ser
um terapeuta em potencial.
Ainda convém citar Moreno por intermédio de Cuschnir (1997, p. 67), quando
diz que, “olhando de fora, parecia que nós tínhamos „sindicalizado‟ as prostitutas. Na

13

Como na psicoterapia de grupo são utilizados diferentes procedimentos, existem várias formas de
abordagens em psicoterapia. Como consequência, se impõe uma classificação das psicoterapias de
grupo. Para tanto, o melhor critério de classificação é aquele que leva em conta o maior ou menor
emprego de processos repressivos, ou, inversamente, da técnica da terapêutica psicanalítica.
Seguindo este critério, se distinguem quatro formas principais de psicoterapia de grupo: a repressiva,
a didática, a psicodramática e a psicanalítica (THOMAS, 1943 apud PICCININI, 2013).
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verdade, foi um dos meus primeiros esforços para aplicar terapia de grupo a um dos
mais difíceis problemas humanos, o da prostituição”.
Todas estas experiências relatadas até o momento são preliminares das
bases científicas, já que uma psicoterapia de grupo com consistência científica só
vem a ser possível mediante a sociometria (ciência que mede os relacionamentos)
que viabiliza o desenvolvimento de uma ciência do grupo terapêutico.
Moreno (1993) considera a confluência de correntes emocionais entre as
pessoas que constituem a estrutura de um grupo. São as correntes emocionais que
ligam os homens aos outros, integrando-os ao grupo e influenciando-os com maior
segurança. "O indivíduo não vive como indivíduo, para si mesmo, nem dentro de
uma massa, mas em pequenos grupos, pelos quais é atraído ou repelido, e suas
relações com esses homens que desenvolvem sua personalidade” (CUSCHNIR,
1997, p.149).
Com

a

sociometria

as

estruturas

grupais

podem

ser

apreendidas

cientificamente. Pode-se obter as representações das interrelações do grupo, bem
como concretizar a peculiaridade de cada grupo além da possibilidade de isolar,
controlar, prever, diagnosticar e prognosticar os comportamentos de grupos normais
e patológicos. Assim, Moreno consegue revolucionar o locus, o agente e o veículo
do processo psicoterápico (MORENO,1993)
Por volta do ano de 1932, o Moreno desenvolve um estudo da comunidade
Hudson, nos Estados Unidos da América, constituída de jovens delinquentes do
sexo feminino. Por intermédio do grupo, ele fez o mapeamento de sociogramas de
atração,

rejeição

concretizando,

e indiferença nos grupos,

então,

as

estruturas

grupais

viabilizado
em

seus

pela

comunidade,

diferentes

critérios

(MORENO,1992).
Ainda, no ano de 1932, é realizada a primeira conferência sobre metodologia
de grupo na Associação Americana de Psiquiatria (APA) na Filadélfia. Moreno
(1992, p. 58) abre o seu discurso dizendo que “a psicoterapia de grupo é um método
que protege e estimula os mecanismos de auto-regulagem de grupos naturais
através do uso de um homem como agente terapêutico do outro e de um grupo
como agente terapêutico do outro”.
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No ano de 1936, em virtude da intervenção psicanalítica14, são produzidas
duas correntes no campo da psicoterapia de grupo: a socioanalítica e a psicanalítica.
A primeira associação que agrupa a psicoterapia de grupo é criada por Moreno em
1942, isto é, a Sociedade Americana de Psicoterapia de Grupo e Psicodrama. O
início de publicações em uma revista sobre esse assunto acontece em 1947. Em
1951, diversos congressos são promovidos. Primeiro, em Toronto, no Canadá, em
1954; segundo, em Zurique, na Alemanha, em 1957 e, terceiro, em Milão, na Itália,
em 1963. Finalmente, obtém-se a incorporação de psicoterapia de grupo na
Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo (IAGP), em Zurique, em 1973
(MORENO, 1993).
Após esse breve histórico da psicoterapia, passa-se agora aos aspectos
teóricos que fundamentam a psicoterapia de grupo. Neste momento, é importante
definir que:
a psicoterapia de grupo é um método para tratar, conscientemente, na
fronteira de uma ciência empírica, as relações interpessoais e os problemas
psíquicos dos indivíduos de um grupo dentro de um quadro científico
empírico (MORENO, 1993, p. 71).

Portanto, encontra-se os seguintes aspectos da psicoterapia de grupo:
•

Uma metodologia clínica, sistematicamente desenvolvida;

•

Empreende no tratamento de várias pessoas dentro de um grupo;

•

Consiste de um tratamento intrapsíquico e interpsíquico;

•

Baseada em pesquisas científicas.
Tal método aspira alcançar o melhor agrupamento de seus membros. Sendo

assim, trata-se de um método interacional. O interesse é pelo grupo enquanto grupo.
Para uma fundamentação teórica da psicoterapia de grupo, tem-se quatro conceitos
que dinamizam as ações dos atores envolvidos no jogo de papéis: o princípio da
interação espontânea, o consciente comum e o inconsciente comum, inversão de
papéis e o encontro.Todo corpo teórico moreniano interliga-se formando conceitos
bem fundamentados. Alguns conceitos dão sustentação ao desenvolvimento da
psicoterapia de grupo.
14

A psicanálise é um método especializado de psicoterapia. A intervenção psicanalítica utiliza
basicamente as técnicas: a livre associação e a interpretação (CABRAL; NICK, 2006).
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Moreno afirma (1993, p. 32) que “o fundamento da psicoterapia de grupo é a
doutrina da interação terapêutica”. A psicoterapia de grupo é um tratamento
interacional cuja característica fundamental é o auxílio mútuo dos membros do
grupo, em que a interação é livre e espontânea entre os pacientes, entre os
pacientes e o terapeuta e entre os terapeutas. É essa interação espontânea que
viabiliza a integração do indivíduo no grupo, já que cada elemento é responsável
pelo bem-estar dos outros membros. É a interação espontânea que produz
resultados terapêuticos. Até mesmo o contrato de sigilo, os conteúdos falados na
psicoterapia, que antes eram função exclusiva do terapeuta, são divididos com todos
os indivíduos do grupo. É um “juramento do grupo”.
Tal juramento não deve absolutamente ser pronunciado de maneira formal,
como um ritual. Isso seria antipsicológico e estaria em contradição com o caráter
espontâneo da sessão de psicoterapia de grupo. Significa, entretanto, que os
membros do grupo são levados progressivamente, em momentos oportunos, no
decorrer do tratamento, a compreender sua responsabilidade recíproca a se
conduzir consequentemente. Isso não tem somente uma importância psicológica,
mas é também um ponto de honra; cada membro do grupo é totalmente responsável
pelo o tratamento (MORENO, 1993).
Em seguida, tem-se a concepção do coconsciente e do coinconsciente.
Moreno (1993) procura elaborar uma compreensão dos denominadores comuns
entre os vários métodos psicoterápicos, buscando atingir um sistema único e
abrangente. Nesta busca, o autor discute sobre a terapia interpessoal, a psicoterapia
de grupo e a função do inconsciente. As definições de inconsciente são
insatisfatórias para explicar a ponte existente entre o inconsciente do sujeito A com o
inconsciente do sujeito B, e assim sucessiva e alternadamente (MORENO, 1983).
Devemos modificar o significado de inconsciente, procurando um
contraponto, uma espécie de chave musical que seja capaz de relacionar
qualquer acontecimento no inconsciente de A a cada evento inconsciente
de B, ou devemos buscar conceitos construídos de tal modo que a
indicação objetiva de sua existência não decorra das resistências de uma
psique individual, mas sim de uma realidade ainda mais profunda na qual
estejam entretecidos os inconscientes de diversas pessoas, um coinconsciente (MORENO, 1983, p.63).

Os estados coconscientes/coinconscientes na teoria psicodramática são
considerados processos naturais sempre presentes na vida relacional afetiva-social.
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Aos estados conscientes comuns, denomina-se coconsciente; aos estados
inconscientes comuns, denomina-se coinconsciente. Nos fenômenos inconscientes
existentes nas vivências compartilhadas e permeadas por vínculos altamente
estruturados, de forma que permitam que os conteúdos inconscientes de duas ou
mais pessoas se entrelacem, são encontrados os estados coinconscientes.
É importante perceber como as portas conceituais vão se abrindo para
Moreno, viabilizando assim a estruturação de uma psicoterapia de grupo porque, à
medida que as pessoas se submetem a um tratamento grupal, elas se abrem para
uma coexistência, coajuda, copercepção e correlação, desenvolvendo, ao longo
desta interação espontânea, um conteúdo comum denominado de coinconsciente. A
percepção do coinconsciente é possível por meio das várias técnicas psicoterápicas
desenvolvidas por Moreno (1983) pelas quais elas são capazes de conferir
profundidade à análise interpessoal.
Por sua vez, mas não menos importante, tem-se o conceito de encontro. Na
psicoterapia de grupo, as pessoas não apenas se reúnem, não são consideradas
como um somatório de pessoas, mas interagem, compreendendo cada uma com
sua história de vida, com todo o seu ser, com suas forças interiores e exteriores.
Tratam-se, cruzam olhares, gestos, atos, palavras na busca do próprio grupo “curarse”. Acontece em duplo sentido, do eu para o tu e do tu para o eu. É um encontro
nas forças e nas fraquezas, nos ganhos e nas perdas, na atração, rejeição ou
indiferença, sempre mobilizado no “aqui e agora”, jamais podendo ser planejado,
antecipado, preparado, porque só pode fluir no momento.
Para se falar de encontro, é imprescindível falar do tele que é definido por
Moreno.
(...) como uma ligação elementar que pode existir tanto entre individuos,
como, também, entre indivíduos e objetos e que no homem,
progressivamente, desde o nascimento, desenvolve um sentido das
relações interpessoais (sociais). O tele pode assim ser considerado como
fundamento de todas as relações interpessoais sadias e elemento essencial
de todo método eficaz de psicoterapia (MORENO, 1993, p. 45).

Entende-se que o fator tele manifesta-se nas relações grupais como uma
energia de atração, rejeição e indiferença de um indivíduo a outro, formando, assim,
as estruturas relacionais em pares, triângulos, círculos, cadeias, desenhando a
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estrutura das relações na psicoterapia de grupo, bem como de todas as relações
interpessoais.
É importante salientar a realidade de que a ambição de Moreno é por uma
psicoterapia grupal e, em nenhum momento, teve como objetivo desistir dos valores
dos métodos individuais. Pelo contrário, suas buscas são no sentido de melhorar e
alcançar tratamentos para um maior número de pessoas, bem como em suas
ligações naturais.
Conforme afirma Moreno (1993, p. 25), “pode-se, portanto, tratar, na
psicoterapia de grupo, todo indivíduo e o grupo todo, juntos ou separados. Os
métodos individuais não têm essa vantagem”. A psicoterapia de grupo é a mais
antiga quando comparada à psicoterapia individual.
No começo existia o grupo, no fim existia o indivíduo. (...) como o indivíduo
é uma apreciação mais recente do que o grupo é, lógico que os métodos
individuais de psicoterapia tenham sido desenvolvidos conscientemente em
primeiro lugar, antes que as formas grupais de psicoterapia chegassem à
maturidade. A ciência do indivíduo precisou sofrer certo grau de
desenvolvimento antes que fosse possível construir uma ciência do grupo
(MORENO, 1993, p. 21-22).

Percorrendo o universo das civilizações primitivas, dos rituais primitivos, das
lideranças carismáticas, dos dramas gregos, dos sacerdócios, dos mágicos,
percebe-se que, desde a Antiguidade, há a intuição de atribuir às forças grupais um
papel na organização da vida social humana. Desde os primórdios da humanidade,
tem-se o reconhecimento da soberania do grupo, visto que existia uma terapia
inconsciente e universal. No entanto, Moreno (1992), em suas experiências grupais,
busca estruturar uma psicoterapia consciente e baseada em pesquisas empíricas,
dentro de um quadro empírico.
Considera-se psicoterapia de grupo, segundo Moreno (1993), quando a meta
terapêutica é primária e atingida por meio de métodos científicos, tais como a
análise, o diagnóstico e o prognóstico. Aqui se encontra a diferenciação básica da
psicoterapia de grupo, isto é, o plano científico empírico e a terapia de grupo, onde
os objetivos terapêuticos são secundários.
Moreno (1992) inovou a compreensão da realidade social com o conceito de
tricotomia social, imprimindo nova orientação à prática da psicoterapia de grupo
psicodramática. A partir deste conceito encontra-se a compreensão do pensamento
do universo das ações sociais nas relações interpessoais.
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2.3.3.1 A Tricotomia social: a sociedade externa, a matriz sociométrica e a realidade
social

Moreno (1992) delimita o universo social em três dimensões: a sociedade
externa, a matriz sociométrica e a realidade social. Assim, definem-se:

• Sociedade externa: são todos os agrupamentos palpáveis e visíveis, grandes ou
pequenos, formais ou informais que compõem a sociedade humana; é externa e
macroscópico. Formada por todos os grupos reconhecidos pela lei como legítimos
(família, escola, etc.), ilegítimos (encontro casual, multidão, etc.) e os neutros
(mesmo que não tenham sido classificados e organizados).

• Matriz sociométrica: são estruturas sociométricas invisíveis ao olho macroscópico,
mas que tornam visíveis mediante o processo sociométrico de análise; é interna e
microscópica. Consiste em várias constelações (tele, átomo social, etc.).

• Realidade social: trata-se da síntese dinâmica e a interpenetração das duas
tendências. Portanto, é o entrelaçamento e a interação da sociedade externa e a
matriz sociométrica. Coexistência, isto é, não existe por si própria. Sendo
necessário conhecer a estrutura da sociedade oficial.
O raciocínio central da tricotomia social é o seguinte: o sistema de
estruturação das tramas socioafetivas pressupõe a complexidade de ações com
ramificações inteligíveis e ininteligíveis. As relações sociais serão fruto da
confluência das ações inteligíveis (sociedade externa) e das ações ininteligíveis
(matriz sociométrica), e, de acordo com esse entrelaçamento dinâmico, tem-se a
realidade social.
Pensando em termos de tricotomia social em toda relação interpessoal,
Moreno (1992) considera as estruturas inteligíveis compostas pela sociedade
externa e as estruturas ininteligíveis presentes na matriz sociométrica, sendo que a
realidade social se concretiza nas dinâmicas de tensões que são reveladas pelos
atores nas tramas sociais. Moreno (1993) denominou o viés invisível com o nome de
matriz sociométrica. Dessa forma, a dinâmica dialética e complexa ininteligível pode
ser apreendida por métodos sociométricos.
O universo das ações sociais possui uma estrutura externa e outra interna,
entretanto, não se sabe ao certo se essa superfície externa é reveladora e fiel à
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interna, uma vez que é necessário uma compreensão da dinâmica existente nas
ações sociointerativas para uma leitura das tramas ininteligíveis. O fato é que:
quanto mais distante a estrutura externa estiver da interna, mais se armam as
resistências sociais em trazê-las à luz. Essa perspectiva da tricotomia social é
fundamental para alicerçar uma compreensão da existência da interpenetrabilidade
do individual e do coletivo.
Para produzir condições pelas quais a estrutura interna possa tornar-se
visível, operacionalmente o indivíduo necessita tornar-se “o ator in situ” (MORENO,
1992, p. 165). O ator social, como representante de um critério em interação com o
seu ambiente, revela as forças socioculturais atuantes em seu universo intrapsíquico
(papel psicodramático), bem como interpsíquico (papel social).
Desde o nascimento, todo ser humano, desenvolve-se em uma configuração
social que irá refletir seu processo de socialização. Inicialmente, na "díade mãe e
criança"; progressivamente, estende-se às pessoas que entram no círculo afetivo
dos familiares da criança que lhe são aceitáveis, rejeitáveis ou neutras. O ser
humano, durante seu processo de desenvolvimento, necessita de outras pessoas
para alcançar sua intencionalidade em suas ações, e essas pessoas, por sua vez,
precisam dela para auxiliá-las na realização dessas ações. Sendo assim, o volume
de pessoas envolvidas com essa criança compõe seu átomo social. O átomo social
é “a menor unidade da matriz sociométrica” (MORENO, 1994, p. 215).
Nossos átomos sociais e as mudanças nele registradas são, continuamente,
interiorizados e exteriorizados. No decorrer da interiorização sociométrica, o
indivíduo interioriza todas as pessoas no seu átomo social e as relações
entre elas. Ele pode enviar mensagens (escolhas ou rejeições) aos outros e
recebê-las sem que ocorra nenhuma troca externa (MORENO, 1994, p.
205-206).

Para Moreno (1992), um átomo social é composto de várias estruturas
interpessoais (tele), e vários átomos sociais desenham uma rede sociométrica que
unem ou separam os grupos sociais, configurando, assim, uma infinidade de
ligações interpessoais. No que diz respeito a essa constatação social, o autor
concebe o indivíduo como parte constitutiva em desenvolvimento desde o instante
do nascimento. Progressivamente, o indivíduo escolhe ou rejeita quem lhe é
agradável ou desagradável.
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De acordo com o grau crescente da configuração social das relações
interpessoais, o indivíduo desenvolve-se em uma configuração em seus grupos
sociais:
•

Isolado: pessoa que não escolhe e nem é escolhida em qualquer critério. Ela
não envia nem recebe escolhas. São pessoas que não escolhem e dizem,
através de seus modos ou mesmo abertamente, “não me escolham, prefiro
ficar só”;

•

Par: dois indivíduos formam atração mútua ou rejeição mútua. Os pares e seu
entrosamento no grupo são fatores decisivos para a estabilidade e coesão do
grupo;

•

Triangulação: trata-se de uma configuração sequente à dupla. Significa a
entrada de um terceiro pelos membros do par, além de representar a
realidade de que o indivíduo terá duas alternativas de escolhas. Os três
indivíduos formam um triângulo interpessoal de atração mútua ou rejeição
mútua;

•

Cadeia: tem-se essa estrutura quando duas pessoas são mutuamente
atraídas, sendo que uma delas forma atração mútua com uma terceira. Esta
por sua vez, forma atração mútua com uma quarta, esta com uma quinta, e
assim sucessivamente;

•

Círculo: trata-se de uma configuração semelhante da cadeia, só que é uma
estrutura fechada.
A primeira dimensão a ser avaliada sociometricamente são os padrões de

atração – repulsa – indiferença (MORENO, 1994); já a segunda dimensão avalia os
contatos sociais e a expansividade emocional.
A análise sociométrica auxilia na investigação de processos complexos
relacionados a escolhas, aceitações, rejeições, mútuas ou não, que configuram uma
realidade social não aparente e, muitas vezes, em dissonância com a verdade oficial
sobre as relações.
Sobre a realidade social, Moreno (1992) acredita que não há separação entre
o privado e o coletivo. Na verdade, confirma que “todo papel é fusão de elementos
particulares e coletivos. É composto de duas partes: seus denominadores coletivos e
seus diferenciais individuais” (MORENO, 1992, p. 178). Dessa maneira, ao
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conhecimento de toda a realidade da sociedade oficial é inerente o fato que existe
uma interação da sociedade externa (inteligível) e sua matriz sociométrica
(ininteligível).
Moreno (1994) também trouxe importantes contribuições para a compreensão
social a partir de suas considerações sobre a evolução dos grupos.

2.3.3.2 Etapas de evolução dos grupos

Moreno

(1994)

desenvolveu

extensas

pesquisas

sociométricas

de

organizações espontâneas do ser humano, buscando determinar etapas que
revelassem a evolução dos grupos.
Com bebês no primeiro ano de vida, identificou um estágio inicial chamado de
isolamento orgânico, caracterizado por isolamento total até aproximadamente dois
meses de idade, quando o choro de um começou a chamar a atenção dos outros,
dando início a um reconhecimento entre eles. O desenvolvimento do grupo de bebês
continuou até entre 20 e 28 semanas, quando os mais próximos fisicamente
começaram a reconhecer-se e a sentir-se atraídos, fazendo com que as
interrelações grupais passassem a ser determinadas pelo grau de proximidade ou
distanciamento físico, caracterizando o segundo estágio, chamado de diferenciação
horizontal.
Por volta das 40 a 42 semanas, os bebês começaram a se locomover, o que
ressaltou as diferenças em força física e agilidade mental entre eles, alterando a
organização do grupo. Quando alguns centralizaram mais atenção, destacaram-se
numa liderança em relação aos outros que se deixaram liderar, enquanto alguns
permaneceram isolados. A estrutura grupal passou com estes movimentos de uma
tendência horizontal para diferenciação vertical.
No desenvolvimento dos grupos de bebês, ocorreram então três períodos:
isolamento orgânico, diferenciação horizontal e diferenciação vertical. Segundo esta
observação, Moreno (1994) considerou que a evolução dos grupos se organiza das
formas mais simples para outras mais complexas. A esta tendência de evolução dos
grupos, o autor denominou de lei sociogenética.
Outras três tendências estruturais foram estudadas por Moreno (1994) com
uma população de alunos de ambos os sexos de uma escola pública em Nova York.
Ele utilizou testes sociométricos para pesquisar a evolução dos grupos, anualmente,
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desde o Jardim de Infância até a Oitava Série (dos 4 aos 15 anos). As escolhas
podiam ser preferências, rejeições ou indiferenças referentes a um critério
determinado, tendo sido observado um aumento gradual nas escolhas com
reciprocidade dos 4 aos 11 anos, passando a diminuir após esta idade. A frequência
de crianças isoladas e não escolhidas aumentou entre os 4 e 7 anos, diminuindo
gradualmente até os 13 anos e voltando a aumentar após esta idade. Com a
evolução dos grupos, as escolhas tenderam a maior reciprocidade, aumentando o
número de pares e surgindo cadeias e triângulos.
Moreno (1994) observou que essas escolhas tendem a se dividir
desigualmente, ao que denominou de lei sociodinâmica. Neste sentido, alguns
poucos são mais escolhidos, enquanto outros, em número maior, concentram
poucas escolhas, permanecendo esse efeito mesmo se o grupo é aumentado ou
quando o indivíduo muda de grupo. Esse status sociométrico constitui um referencial
diagnóstico importante da posição do indivíduo em outros grupos, assim como de
suas possibilidades interpessoais no grupo.
Fonseca Filho (1980) realizou uma revisão da teoria sobre a matriz de
identidade moreniana e a atualizou para a psicoterapia. Ele sistematizou o
desenvolvimento da matriz de identidade em sete etapas e considerou que a matriz
de identidade grupal também segue esse mesmo processo evolutivo.
Com relação ao conceito de grupo, pode-se perceber que essas designações
têm sua investigação iniciada após a Primeira Guerra Mundial, principalmente com
Kurt Lewin, com seus fundamentos sobre Dinâmica de Grupo (MUNARI;
FUREGATO, 2003). Moreno (1993) também começou a se interessar pelo assunto
na mesma época e elaborou os fundamentos da sociometria, na qual pode
conceituar o grupo como uma área de integração de um certo número de pessoas
que, através de seus vínculos interrelacionados, estruturam-se e organizam-se em
função de suas ações sociais e afetivas.
As etapas de desenvolvimento da matriz de identidade grupal, então, ficaram
com essa sequência: (1) indiferenciação; (2) simbiose; (3) reconhecimento do eu e
reconhecimento do tu; (4) corredor; (5) pré-inversão de papel; (6) triangulação/
circularização; (7) inversão de papéis; e (8) encontro. Veja-se na Figura 3 como que
é a visão de Fonseca Filho (1980) através de Moreno e Buber sobre o processo
saúde-doença no desenvolvimento das relações interpessoais:
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Figura 4 - Esquema do desenvolvimento humano

Todo grupo inicia seu desenvolvimento a partir da etapa de indiferenciação
(caos), quando os participantes estão apenas se aquecendo para os atos
espontâneos, necessitando de técnicas de aquecimento físico para entrar em ação.
A simbiose acontece com as partes psicológicas não desenvolvidas nos
participantes do grupo, havendo uma indiferenciação eu-tu. Nesta etapa, o egoauxiliar tem a função de guia para retratar papéis dentro do grupo.
A etapa de reconhecimento do eu e do tu corresponde à de mesmo nome na
teoria de Moreno. As etapas seguintes são etapas de evolução de relação somente
em par (eu e tu) para relações em três (eu-tu-ele) e com mais de três ao mesmo
tempo (nós). A última etapa de inversão de papéis corresponde à de mesmo nome
na teoria de Moreno. Todo esse processo evolutivo do grupo revela concretamente a
expansividade afetiva das pessoas na relação eu-tu.

2.3.3.3 Expansividade afetiva
A expansividade afetiva dos indivíduos é "a energia afetiva que permite que
um sujeito „retenha' o afeto de outros indivíduos durante um período de tempo dado"
(MORENO, 1994, p.154), além do que ela é influenciadora da espontaneidadecriatividade, auxiliando ou dificultando o desempenho dos papéis pertencentes a
cada um desses indivíduos.
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Por trás desse conceito de expansividade afetiva está a concepção de
vínculo, ou seja, uma inter-relação afetivo-perceptual. A expansividade afetiva é a
energia afetiva de uma pessoa numa determinada situação vincular e num momento
específico do processo grupal. “É a força de manutenção e captação que o indivíduo
do grupo retém carismaticamente dos outros indivíduos de sua mesma constelação
grupal por um determinado período” (MENEGAZZO; TOMASINI; ZURETTI, 1995, p.
210).
Dessa forma, não há como trabalhar com a individualidade enquanto pólo
singular de uma relação, haja vista que é preciso considerar a totalidade, não como
uma simples soma de partes individuais, mas como indivíduo e sujeito, uma unidade
contextual.
Tampouco o grupo humano está formado por unidades individuais; é o
conjunto e a integração de cada um dos vínculos estabelecidos que
palpitam dentro do mesmo grupo. Cada grupo é uma constelação afetiva
composta por muitas unidades relacionais entretecidas umas ás outras,
formando como que uma rede. Falando de outro modo, assim como cada
par ou díade é um átomo, cada grupo se comporta à maneira de uma
molécula de humanidade, no interior do tecido social mais amplo. Essas
constelações humanas se mantêm como tais precisamente porque estão
em constante intercomunicação afetiva (MENEGAZZO; TOMASINI;
ZURETTI, 1995, p. 217).

Sobre o conceito expansividade afetiva, Moreno (1994) baseou-se na tese de
que a expressão quantitativa dos sentimentos de simpatia ou antipatia pode ser
facilmente medida. Além disso, afirmava que um indivíduo teria sua expansividade
afetiva diferente de outro, porque as pessoas dispensam sua energia afetiva mais
para quem se sentem espontaneamente atraídas, influenciando diretamente a
organização de seu grupo. Através de seu estudo, pode-se chegar ao processo
vincular social dos indivíduos e de seus grupos, e, a partir dele, à possibilidade da
superação

dos

seus

conflitos

existenciais,

ou

seja,

o

resgate

de

sua

espontaneidade, que, no Psicodrama, é o caminho da saúde. Neste sentido, a saúde
emocional concretiza-se no "saber-sentir" o outro na relação eu-tu.
Desse modo, cada vínculo é único e reporta a atitudes e emoções especiais.
Portanto, no vínculo psicoterápico, cada paciente tem uma maneira específica de se
vincular, que desperta tanto o paciente como o psicoterapeuta para um vínculo
singular. O psicoterapeuta deve ficar atento aos sinais de vinculação para melhor
compreensão dos estados coconscientes e coinconscientes desse vínculo (NERY,
2003).
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A afetividade e sensibilidade são termos igualmente utilizados por Moreno
(1975), estando diretamente relacionados com o fator tele, isto é, a menor unidade
de afeto transmitida de um indivíduo a outro em sentido duplo, fundamentando o
vínculo eu-tu. Assim, a expansividade afetiva tem sua origem no início da vida. "A
influência do grupo familiar se exerce, não somente sobre a qualidade dos
interesses afetivos, mas também sobre sua quantidade, quer dizer, sobre sua
expansividade" (MORENO, 1994, p. 153).
A pessoa inserida no átomo social, em ação no jogo de papéis, revela a sua
expansividade afetiva e seu status no grupo, mas, para se colocar em evidência
esse status afetivo-social da pessoa, é necessário que haja ações com uma função
afetivo-moral nas relações interpessoais, constelando, assim, as correntes
psicológicas dos grupos.
De onde se originam as correntes psicológicas? Correntes psicológicas
consistem em sentimentos de determinado grupo em relação a outro. A
corrente não é produzida em cada indivíduo, separadamente; não se
encontra pronta em todos, esperando, apenas, ser somada para chegar a
resultado final. (...) A contribuição de cada indivíduo difere da dos outros e o
produto final não é, necessariamente, idêntico às contribuições pessoais.
Um ou dois indivíduos podem contribuir mais do que os outros,
determinando, assim, quais sentimentos irão direcionar a corrente
(MORENO, 1994, p. 283).

O conceito de correntes psicológicas é fundamental para as leituras das
relações afetivas determinadas por essas correntes que irão conduzir às lógicas
afetivas do grupo. Intimamente ligado à afetividade nas relações está o sentido ético
no grupo. Entende-se que esta é uma questão fundamental nos ambientes de
ensino em saúde. É razoável que seja junto ao sentido afetivo das relações, o
sentido dos princípios éticos para viver e conviver na relação eu-tu.
As interlocuções das ações educativas e sociais na formação com uma
proposta de mudança na busca do conhecimento e no exercício profissional devem
ser pautadas de acordo com os saberes éticos. Assim, é necessário uma atuação no
processo do ensino-aprendizado considerando as dimensões éticas da vida, do
trabalho, da saúde, da educação e, principalmente, nas relações interpessoais. Dito
de outra forma, trata-se de uma corresponsabilidade ética nos cenários de prática
dos profissionais em saúde.
No caso do ensino em psicoterapia de grupo no programa de residência
médica em psiquiatria, o preceptor necessita de uma atuação mais ampla no cenário
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da ética, pois ele atua atendendo os pacientes e, ao mesmo tempo, ensinando os
residentes no foco psicoterápico. Neste caso, é necessário uma consciência ética
dos atores envolvidos no cuidado.
De acordo com os pressupostos teóricos da psicoterapia de grupo com
abordagem psicodramática, verifica-se uma riqueza metodológica, merecendo,
assim, não somente ser cultivada e praticada, mas, acima de tudo, ter um palco para
o processo do ensino e aprendizagem nos cenários da educação em saúde.
Neste sentido, para uma melhor compreensão do papel da psicoterapia de
grupo na formação do médico residente em psiquiatria, é necessário abordar o
ensino da psicoterapia.

2.3.4 A disciplina de psicoterapia de grupo com abordagem psicodramática na
formação do residente em psiquiatria

Após essa exposição do tripé teórico que fundamenta o presente estudo,
pode-se fazer uma sistematização do ensino da psicoterapia de grupo na formação
da residência médica em psiquiatria.
O curso de psicoterapia, do programa de Residência Médica em Psiquiatria
da Faculdade de Medicina do Departamento de Saúde Mental da Universidade
Federal de Goiás, conta com três módulos: Módulo de Psicanálise, Módulo de
Terapia Comportamental e Módulo de Psicodrama15.
A disciplina de psicoterapia possui importância significativa no conjunto dos
tratamentos da área da saúde mental, sobretudo por contribuir para uma acentuada
melhora da qualidade de vida do paciente psiquiátrico. O conhecimento dos
princípios básicos que norteiam as principais correntes doutrinárias enriquece o
aprimoramento do psiquiatra, enquanto o profissional traz em sua relação com o
paciente uma de suas principais recursos terapêuticos.
O propósito desta disciplina não é propiciar formação terapêutica em
nenhuma das formas de psicoterapias aqui apresentadas. Esta, a formação
psicoterápica, pela duração prolongada e por suas especificidades próprias, fica a
cargo dos institutos formadores existentes na comunidade e devidamente
15

As psicoterapias contam com abordagens com técnicas especializadas ao tratamento de distúrbios
mentais ou aos problemas de ajustamento do cotidiano. O termo inclui técnicas correntemente
empregadas por especialistas de várias formações teóricas (CABRAL; NICK, 2006).
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reconhecidos. A intenção é, pois, dotar o futuro psiquiatra do conhecimento mínimo
acerca dessa possibilidade terapêutica. Assim, as aulas e os seminários teóricos e
clínicos se constituem peças de importância na formação de residentes em
psiquiatria, nem tanto para uma prática específica, mas para um melhor
conhecimento da dinâmica da mente humana, seus alcances, limitações, interações,
procurando habilitar o aluno a uma melhor compreensão da doença, melhor relação
com o paciente e, consequente, melhor qualidade de trabalho.
De acordo com a ementa da disciplina, tem-se:
1) Bases teóricas e metodológicas das psicoterapias: psicanálise, terapia
comportamental e psicodrama;
2) Diagnósticos

interacionais

psiquiátrico/psicodinâmico,

indicação

e

contraindicação das psicoterapias;
3) As psicoterapias individuais e grupais, suas reais indicações nos pacientes de
ambulatório (privadas ou não) e em regime de internação nosocomial;
4) A integração com a psicofarmacoterapia16.
O papel de preceptor-educador no desenvolvimento de atividades do
cotidiano nos cenários de prática da psicoterapia, não necessariamente é preciso se
tornar um especialista em teorias da educação, mas é necessário, no mínimo,
conhecer alguns pressupostos do processo ensino-aprendizagem, para que assim
possa gerar um ambiente de ensino em serviços com ações educativas.
O profissional em saúde não ensina, mas sim auxilia o processo de "aprender
a aprender" (FREIRE, 2011). Essa perspectiva freireana auxilia para uma prática de
ensino coparticipativa, onde o papel de ensinar requer uma relação dialógica entre
educador e educando no processo ensino-aprendizagem, que se realiza numa
realidade vivida. Resgata-se, assim, o papel ativo, interativo e protagônico das
pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem.
A proposta didático-pedagógica (Apêndice D) do presente estudo está
pautada nos pressupostos do Psicodrama Pedagógico ou Psicodrama Aplicado à
Educação de Moreno. Então, é apresentada uma breve exposição da perspectiva do
Psicodrama Pedagógico.

16

A psicofarmacoterapia são agentes farmacológicos de uso psiquiátrico.
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A abordagem psicodramática no processo do ensino e aprendizagem está
pautada por uma matriz da aprendizagem que rompe com a concepção de
fragmentação da pessoa que está no papel de aprendiz. Ela contextualiza o ensino
como um processo relacional, no qual todos os participantes tomam o papel de
agentes de transformação social, coconstruindo ativamente a realidade presente.
Todo cenário do Psicodrama Pedagógico ilustra o processo de interação espontânea
entre atores em cena (PUTTINI; LIMA, 1997).
Como já referido, as raízes do ensino através do Psicodrama estão contidas
na própria história de vida de Moreno nos jardins de Viena (MARINEAU, 1992). No
entanto, a expressão Psicodrama Pedagógico é da psicodramatista Romaña (1992),
que objetivou estabelecer uma diferença entre a aplicação didático-pedagógica da
aplicação psicoterápica psicodramática.
Para melhor compreender o Psicodrama Pedagógico, "torna-se crucial
entendê-lo não como prática à qual se aplica uma teoria, mas sim como um método
em que se vive uma práxis. Psicodrama é vivência" (ALMEIDA, 2010, p. 93).
O Psicodrama permitiria vivenciar, em um mundo “sui generis”, no “como se
fosse”, do contexto dramático, todas as formas de comportamento e toda
existência subjetiva, a profética e desviada da norma e das regras
socioculturais prevalecentes (ALMEIDA, 2010, p. 76).

A concepção moreniana preconiza que a aprendizagem através da ação
espontânea, por meio de desempenho de papéis, permite ao indivíduo errar e tentar
de novo, em um campo relaxado, uma vez que se vê livre das pressões da realidade
social (MORENO, 1994).
A cada nova tentativa, a aprendizagem pela espontaneidade percorre um
caminho de operação espontânea, que revela as atitudes tomadas pela pessoa em
seu processo de aprender. Assim, se caso o residente, no momento do aprendizado,
não tiver este completamente aquecido ou for parcialmente aquecido, o resultado
será de algum resíduo da espontaneidade em ação, bloqueando o processo de
aprender.
Quando estes resíduos ocorrem, há três maneiras de se comportar:
1) Deixar os resíduos se acumularem, passivamente, até o ponto de tornar
insuportável e adoecer;
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2) Servir-se de clichê para construção de estereótipos mentais e conservas
culturais;
3) Através da espontaneidade, ativa e sistemática, dissolver esses resíduos
conservados pela realidade social.
A teoria da espontaneidade do aprendizado dedica-se à matriz da ação: o ator
17

in situ . O objetivo principal é o alcance da catarse de integração, isto é, refere-se
ao fenômeno ab-reativo, de ordem afetivo-emocional, produzido e expresso durante
processo operativo do aprendizado. A sua contribuição é criada a partir das ações
dramáticas. Como todo aprendizado envolve uma catarse mental, então se
pressupõe uma tensão pré-existente que é descarregada. À medida que é liberada,
há o alcance da paz e equilíbrio no processo de aprender (MORENO, 1994).
Trata-se de uma construção do conhecimento que pode ser "flexível como um
tecido, sutil o suficiente para não coibir as iniciativas e firme o suficiente para
acompanhar os movimentos e tentativas de compreensão sem quebrar-se”
(ROMAÑA, 1992, p. 61). Dessa forma, a concepção do processo de ensinoaprendizado é sempre coproduzida em uma interação eu-tu. Portanto, a formação
do aprendiz demanda a coação para a construção do conhecimento.
Para uma melhor compreensão do Psicodrama Pedagógico, é necessário
eleger alguns elementos fundamentais para ação dramática. É importante saber que
os conceitos aqui apresentados são explorados de uma maneira mais detalhada
quando se aborda sobre os conceitos da psicoterapia de grupo.
A ação dramática fundamenta-se no tripé: contextos, instrumentos e etapas,
de modo que os contextos são três (GONÇALVES; WOLFF; ALMEIDA, 1988):
•

Contexto social: constituído pelo tempo cronológico real, pela realidade social
de cada comunidade com suas características antropológicas, culturais,
econômicas e políticas;

•

Contexto grupal: formado pela realidade do grupo terapêutico com seus
terapeutas e pacientes;

•

Contexto dramático: a pessoa cujo próprio drama íntimo comporá a cena em
prol do grupo. É constituído pela realidade dramática de uma cena vivenciada

17

In situ é uma expressão no latim que significa "no lugar".
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no "como se" (imaginário dramaticamente) construído no tempo-espaço do
palco psicodramático, devidamente delimitado.
Os instrumentos são cinco (MORENO, 1975; 1993):
•

Cenário (a cena): o espaço delimitado destinado à dramatização, no qual as
ações desenvolvem-se no "como se" fossem reais;

•

Protagonista: a pessoa cujo próprio drama íntimo comporá a cena em prol do
grupo. O protagonista emerge, com o consentimento do grupo, para a
dramatização, que, em geral, traz elementos não somente pertencentes a ele,
mas de todo o grupo;

•

Diretor: o psicoterapeuta que coordena a sessão. Seu papel garante para o
grupo um ambiente seguro para explorar situações emocionais que precisam.

•

Ego-auxiliar: quem interage na cena com o protagonista, fazendo os papéis
complementares ao que o protagonista está desempenhando. Por exemplo,
em uma cena do protagonista com seu pai, o ego-auxiliar faz o papel do pai (o
ego-auxiliar pode ser outro terapeuta ou outro membro do grupo);

•

Público (pacientes): o conjunto dos demais participantes do grupo. No
atendimento individual, o público não está presente e poderá haver ou não a
presença de um ego-auxiliar profissional. Se houver apenas um cliente e um
único terapeuta, o terapeuta poderá por vezes assumir o papel de egoauxiliar, contracenando com o cliente, ou este assumirá sucessivamente todos
os papéis da dramatização.
Por sua vez, a ação dramática é composta por três etapas (CUKIER, 1992):

•

Aquecimento: a preparação do indivíduo para a ação. Existem duas fases de
aquecimento: a) aquecimento inespecífico, que consiste em um conjunto de
procedimentos destinados a centralizar a atenção do público, diminuir os
estados de tensão e facilitar a interação. Seu objetivo é colocar o grupo em
atividade, podendo ser verbal ou corporal. Ela termina com o surgimento do
protagonista, que poderá ser um indivíduo ou o próprio grupo; b) aquecimento
específico, que ocorre no contexto dramático, ou seja, no palco, e
corresponde ao conjunto de procedimentos destinados à construção do papel
para que ocorra maior facilidade no seu desempenho. O protagonista é
preparado para a ação dramática.

•

Dramatização: diz do momento em que o protagonista, já devidamente
aquecido, começa a atuar de acordo com seu mundo interno, presentificando
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a

cena

de

conflito.

Esta

fase

termina

com

o

esclarecimento,

o

encaminhamento ou a resolução do conflito exposto.
•

Compatilharmento: no final da dramatização com os participantes do grupo
(protagonista, público, diretor e ego-auxiliar), cada um é convidado a
compartilhar a experiência da sessão psicoterápica. São compartilhados os
sentimentos e os pensamentos de cada um, isto é, cada um expressa as suas
emoções que ocorreram durante na dramatização, bem como compartilham
suas vivências semelhantes e até mesmo as suas formas de enfrentamentos
diante da realidade conflituosa.
De acordo com esse tripé do Psicodrama – contextos, instrumentos e etapas

–, Moreno (1993) descreve as técnicas fundamentais e básicas para a ação
dramática. As diversas técnicas dramáticas são utilizadas durante a ação dramática
e foram desenvolvidas de acordo com a Teoria dos Papéis (MORENO, 1975). Cada
técnica cumpre uma função que corresponde também a uma etapa do
desenvolvimento psíquico do ser humano de acordo com a abordagem
psicodramática, sendo que o diretor se utiliza das técnicas que lhe parecem mais
adequadas e correspondentes no momento do drama.
A primeira etapa, do desenvolvimento infantil em que há a indiferenciação
do eu e do tu, corresponde à técnica do duplo. Mediante a técnica do duplo, o egoauxiliar desempenha o papel do protagonista, no palco, ao lado dele. Verbal e
gestualmente, complementa aquilo que, a partir desse desempenho de papéis, intui
que o protagonista não pode expressar completamente ou que não se dá conta de
que está expressando.
O duplo psicodramático é uma pessoa auxiliar que está em condições de se
sentir na situação do paciente e representar as mesmas ações, sentimentos
e pensamentos do paciente, inclusive através de manifestação corporal que
ele mostra (MORENO, 1993, p. 111-112).

A segunda etapa, em que há o reconhecimento do eu, corresponde à
técnica do espelho (MORENO, 1993). A técnica do espelho consiste essencialmente
em o protagonista observar um ego-auxiliar representá-lo por meio de palavras e de
dramatizações. Tem como objetivo o paciente se reconhecer na cena como em sua
imagem refletida no espelho. É viabilizada a visão de si próprio sob a ótica do outro,
agindo como fator de percepção de sua identidade.
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A terceira etapa, do reconhecimento do tu, corresponde à técnica da
inversão de papéis (MORENO, 1993). Nesta técnica, o protagonista inverte papéis
com os personagens da cena dramatizada, contracenando com os egos-auxiliares
que tomam seu próprio papel. Considera-se que a inversão de papéis só é possível
quando as pessoas envolvidas no drama estão presentes. Quando ocorre a troca de
papéis de alguém a quem o protagonista está se referindo (na realidade ou no
imaginário), costuma-se dizer que se trata de uma técnica de tomada de papéis.
A partir de um olhar geral sobre a ação dramática, percebe-se o resgate do
papel ativo, interativo e protagônico das pessoas envolvidas no processo de ensinoaprendizagem. O que ocorre é que o Psicodrama oferece uma trama que, pela
liberdade da ação, proporciona significados singulares de compreensão das ações
educativas no ensino na saúde.
Neste contexto, a principal estratégia pedagógica do Psicodrama é aumentar
a capacidade de desenvolver os papéis sociais marcados pelas tramas educativas e
sociais de cada pessoa e de cada grupo envolvido no processo do aprender. É uma
metodologia que ressalta a importância das práticas profissionais compartilhadas
(MORENO, 1983), buscando coconstruir condições favoráveis para a ação-reflexãodialógica sobre a realidade (FREIRE, 2011).
A sistematização da disciplina de psicoterapia de grupo (Apêndice D) tem
características singulares e inovadoras, portanto divide-se em três etapas:
•

Primeira etapa: apresentação entre preceptor e residentes e ministração de
aulas teóricas. Os dois residentes do segundo (R2) iniciam o ano letivo no
mês de março de cada ano. Primeiramente, inicia-se com o acolhimento
através da apresentação de cada um dos R2, bem como apresentação parcial
do programa da disciplina. O programa é apresentado parcialmente, pois, à
medida que a proposta do ensino é vivencial, com aprendizado significativo e
com potencial para o diálogo interdisciplinar, o cronograma da disciplina
envolve algumas decisões em equipe (preceptor-residente). Assim, de acordo
com as escolhas dos R2, planeja-se a composição dos grupos. Nesta etapa,
eles recebem somente aulas teóricas. A partir desse conhecimento preliminar,
tem-se os seguintes aspectos de escolha do R2:

a) Quanto à patologia do paciente: sabe-se que o grupo homogêneo (ou
tematizado) favorece a coesão grupal e os efeitos terapêuticos para os
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componentes do grupo. No período da pesquisa, os dois R2 escolheram
pacientes com transtornos bipolares, de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças (CID-10) ou o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM).
b) Quanto ao intervalo de uma sessão à outra: os R2 podem escolher se o grupo
será semanal ou quinzenal. No ano de 2013, período da pesquisa, o grupo foi
semanal. Sendo assim, do mês de abril ao mês de agosto de 2013, obteve-se
o primeiro grupo com o primeiro R2. Do mês de setembro ao mês de
dezembro de 2013, obteve-se o segundo grupo com o segundo R2. É
importante afirmar que quando o grupo ocorre quinzenalmente, significa que
são alternamos os dois grupos simultaneamente, reforçando que são dois
grupos distintos de pacientes para o treinamento em psicoterapia de grupo.
Aspectos que são permanentes no programa da disciplina para a composição
do grupo de psicoterapia seguindo os princípios gerais da psicoterapia
(MORENO, 1993). Partindo do princípio, tal qual Moreno afirma (1993, p. 85),
que "cada sessão de grupo é uma experiência científica", o papel do
pesquisador em cena tem como meta que cada atendimento psicoterápico
seja um ato de pesquisa. Dentro desta perspectiva o ensino da psicoterapia
de grupo com abordagem psicodramática, segue os princípios gerais
delimitados por Moreno (1993):
a) Em relação à duração de cada sessão psicoterápica: uma hora e meia;
b) Em relação à duração de todo tratamento: no período da pesquisa foram doze
sessões de cada grupo;
c) Em relação ao número de pacientes: seis a oito pacientes;
d) Em relação ao encaminhamento do paciente: todos os pacientes são
assistidos no ambulatório de psiquiatria do HC/UFG, sendo que podem ser
encaminhados pelo médico psiquiátrica desse ambulatório, pelo médico
residente em psiquiatria ou pela psicóloga-preceptora.
•

Segunda etapa: composição dos grupos de psicoterapia. Nesta fase, são
agendadas as entrevistas com os pacientes – pela psicóloga-preceptora, por
contato telefônico – para a composição do grupo, sendo já realizadas algumas
orientações preliminares para a decisão do paciente sobre sua participação
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do grupo. As entrevistas são compartilhadas com a presença da psicólogapreceptora, um R2 e com um paciente de cada vez.
•

Terceira etapa: início do processo psicoterápico. Esta fase é composta por
doze sessões de psicoterapia. De acordo com a evolução dos grupos, são
compostas as fases: (1) Apresentação e contrato, tratando-se de uma fase de
indiferenciação; (2) Fase de horizontalização do grupo; (3) Fase de
verticalização do grupo; (4) Encerramento do grupo. Após cada sessão, o
preceptor e o R2 têm um momento de diálogo (supervisão) sobre a sessão
ocorrida. Assim, é possível estabelecer um vínculo de proximidade com o R2
para melhor direcionamento teórico-prático específico para cada R2. Além
desse momento de supervisão, o R2 fica responsável pela elaboração de um
relatório descritivo das sessões (Apêndice E), totalizando doze relatórios
descritivos.
A singularidade da proposta da disciplina (Apêndice D) apresentada aqui

acontece não só pelos benefícios terapêuticos trazidos pela psicoterapia aos
pacientes, mas principalmente pela riqueza metodológica didático-pedagógica ao
treinamento de psicoterapia para o RP. Como foi referido anteriormente nos
pressupostos teóricos, a ação dramática conta com cinco instrumentos: diretor, egoauxiliar, cenário, protagonista e público. Nessa proposta de treinamento em
psicoterapia de grupo, o preceptor assume o papel de diretor e o residente de egoauxiliar (ou ator participante).
Partindo desse alicerce metodológico, o treinamento em psicoterapia conta
com três atores sociais: o preceptor, o residente e o grupo de pacientes. O grupo é o
terceiro ator, bem como o mais importante. O preceptor adota o papel de diretor e o
residente de ego-auxiliar (ou ator participante).

2.3.4.1 O preceptor no papel de diretor

É abrangente o significado da mudança do papel do psicoterapeuta bipessoal
para o de psicoterapeuta de grupo porque, com o poder da interação espontânea, o
paciente ganha uma função de agente terapêutico no grupo, o diretor, por sua vez,
ganha a função de elemento participante. Ele não está isolado do paciente, nem o
paciente dele, ambos são contribuintes do mesmo grupo.
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O terapeuta é, entretanto, também um membro do grupo e como tal também
seus problemas pessoais podem, ocasionalmente, ser objeto de uma
discussão terapêutica. Como ele desempenha dois papéis no grupo, é a
pessoa mais vulnerável (MORENO, 1993, p. 78).

Assim sendo, o diretor pode ocasionalmente ser um “protagonista
participante” e não apenas um mero observador neutralizado. Segundo Moreno
(1993, p. 70), “para funcionar-se no papel de terapeuta profissional e, ao mesmo
tempo, mobilizar sua própria personalidade individual a fim de ajudar outra pessoa é
preciso uma cuidadosa estratégia”. Em virtude desta vulnerabilidade, é necessário
que haja treinamentos, experiência e habilidade para que se possa atingir
produtividade terapêutica e estabilidade do grupo, sem contar que necessita “(...) ser
dotado de uma telessensibilidade, de forma a estar preparado para auxiliar outros
indivíduos. Telessensibilidade pode ser treinada" (MORENO, 1993, p. 78). Ainda, de
acordo com o autor, “a telessensibilidade e a impressionalidade do terapeuta
aumentam durante a formação através da percepção e inversão de papéis”
(MORENO, 1993, p. 241). Alcançar a capacidade de inversão de papéis é
indispensável ao desenvolvimento do papel de diretor, bem como o papel de egoauxiliar.
Hoje é evidente que o círculo profissional de trabalho de psicoterapia de
grupo não se limita apenas aos médicos, pois que sociólogos, assistentes
sociais, psicólogos, pedagogos, etc. têm a mesma participação no terreno
da psicoterapia de grupo. Decisivo nesse campo são apenas o treinamento,
a experiência e a habilidade do especialista (MORENO, 1993, p. 14).

Diante de tal situação, compreende-se que o papel da psicoterapia de grupo é
amplo, uma vez que permite que vários profissionais possam atuar nesse papel,
desde que tenham formação adequada. De fato, deve-se considerar que os métodos
sociométricos mudaram o agente da psicoterapia. Segundo Moreno (1975, p. 375),
“em determinado grupo, um sujeito pode ser usado como instrumento para
diagnóstico e como agente terapêutico para tratar os outros sujeitos. O médico
deixou de ser a fonte final da terapêutica mental”.
É importante lembrar que o preceptor assume uma dupla função no ensino
em psicoterapia de grupo. Por um lado, ele dá a assistência ao paciente e, por outro,
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serve de espelho para o aprendizado ao residente, cumprindo assim um papel de
intervir na direção do grupo e na direção do ego-auxiliar.

2.3.4.2 O residente no papel de ego-auxiliar (ator participante)

Trata-se "uma extensão do ego da pessoa, necessária a uma existência
adequada e que deve ser fornecida por uma pessoa substituta" (MORENO, 1975, p.
109). "Os aspectos tangíveis do que é conhecido como 'ego' são os papéis nos
quais o indivíduo opera" (MORENO, 1992, p. 178). Portanto, ele necessita de um
treinamento específico para atuar neste papel, assim como é sabido que a sua
função primária é a de ator participante, desempenhando o papel que lhe é exigido
(MORENO, 1983).
O ator participante garante uma atitude não intelectualizada, mas sim
espontânea, fazendo fluir a intuição, percepção, sentimentos e pensamentos que
proporcionem uma compreensão integral da cena. Na passagem da psicoterapia de
grupo para o Psicodrama, é importante que o ego-auxiliar esteja atento em suas
funções no grupo. Como já foi dito, o Psicodrama possui três etapas: aquecimento,
dramatização e compartilhamento. O ator participante tem uma atuação em cada
uma destas etapas.

2.3.4.3 O grupo de pacientes no papel da comunidade

A reciprocidade sociointerativa dos atores sociais preceptor-residente
envolvidos na cena do grupo-comunidade estimula a espontaneidade-criatividade
diante de situações novas para uma psicoterapia de grupo. O resultado dessa
interação é a catarse de integração.
Afinal, que é catarse de integração? Integração é o ato ou o efeito de integrar
ou integrar-se. Trata-se da incorporação de um elemento num conjunto, conforme
está na álgebra e na matemática. No aspecto social, trata-se da ação, processo ou
resultado do assimilar completamente os indivíduos de origem estrangeira, social ou
racial, ao seio de uma comunidade ou nação, do ponto de vista jurídico, linguístico e
cultural, formando um único corpo civilizatório e republicano. A integração é
reveladora de uma ação de antiexclusão (ALMEIDA, 2010). Assim, a antiexclusão é
toda e qualquer ação terapêutica nas relações sociointerativas.
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O conceito de catarse de integração é uma contribuição moreniana para as
ciências psicológicas e sociais. Refere-se ao acontecimento ab-reativo, de ordem
afetivo-emocional, produzido e expresso durante um trabalho, operativo ou
terapêutico, da sociodinâmica grupal. Trata-se de contribuição criada a partir das
ações dramáticas (ALMEIDA, 2010).
Os conceitos morenianos da psicoterapia de grupo isoladamente não dizem
nada, mas no processo de cri(ação) e recri(ação), resultam na unidade da
transform(ação). "Compreender o humano é compreender sua unidade na
diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo,
a multiplicidade do uno" (MORIN, 2011, p. 50).
No conceito de catarse de integração, deste estudo, encontra-se eixo da
integralidade para o papel da psicoterapia de grupo na formação do residente
psiquiatria. Sendo que, os atores sociais – preceptor-residente-grupo – resultam na
unidade circuito saber-fazer, saber-sentir e saber-conviver. Esse jogo de papéis
pressupõe uma dinâmica de "prática da liberdade" (FREIRE, 2014). O viés que
permeia e interfere nesse tenso jogo pode "oprimir" toda ação conservada
socialmente. A ação, como compreendida na teoria moreniana, é relevante, visto
que dela se pode desenvolver o papel do agente de transform(ação) social, sendo
que do agente de transformação social nasce todo ato de cri(ação) envolvida no
“écharpe cósmico” no circuito espontaneidade-criatividade-conserva cultural.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Analisar, na perspectiva do residente e do egresso em psiquiatria, o papel do
ensino da psicoterapia de grupo na sua formação.

3.2 Objetivos Específicos
•

Identificar e analisar as ações educativas da psicoterapia de grupo na
formação médica em psiquiatria.

•

Investigar as ações sociais da psicoterapia de grupo na formação do residente
em psiquiatria.

•

Elaborar material técnico pedagógico para o residente em psiquiatria como
estratégia de contribuição para o treinamento em psicoterapia de grupo.
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4 MÉTODO(S)

O presente estudo teve como objeto de investigação o papel do ensino da
psicoterapia de grupo na formação do residente em psiquiatria. Parte-se da análise
da perspectiva do residente e do egresso sobre o ensino da psicoterapia de grupo
em sua formação.
Para tanto, foi traçado um caminho metodológico norteador que possibilitasse
atingir o objetivo desta pesquisa. Passo a passo, são expostas a metodologia: o tipo
da pesquisa, local de estudo, os participantes do estudo, bem como as estratégias
de coleta e as estratégias de análise de dados.

4.1 Tipo de Pesquisa

O presente estudo foi realizado por meio uma pesquisa descritiva e
exploratória, de abordagem qualitativa em educação médica.
Bogdan e Biklen (1994) discutem o conceito da investigação qualitativa em
educação e apresentam cinco características básicas que se configuram para esse
tipo de estudo: primeiro, a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua
fonte direta de dados, e o pesquisador como seu principal instrumento; segundo, os
dados coletados são predominantemente descritivos; terceiro, a preocupação com o
processo é muito maior do que simplesmente com os resultados ou produtos;
quarto, a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo; e quinto, o
"significado" que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção
especial pelo pesquisador. Ainda acrescentam que, à medida que envolve a
obtenção de dados descritivos, uma vez que são obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada, tem por princípio uma preocupação básica
em retratar a perspectiva dos participantes:
Situado entre as ciências humanas e sociais, o estudo dos fenômenos
educacionais (...) situa a pesquisa bem dentro das atividades normais do
profissional da educação, seja ele professor, administrador, orientador,
supervisor, avaliador, etc (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 3).

O fenômeno educativo em uma determinada pesquisa pode ser tomado como
uma experiência num todo constituído por alunos, professor, currículo, conteúdo,
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método de ensino, técnicas de aprendizagem, de avaliação etc (SÁNCHEZ
GAMBOA, 2012), partindo do princípio de que pesquisar "é uma atitude básica das
ciências na indagação e construção da realidade. É a pesquisa quem alimenta a
atividade de ensino" (MINAYO, 2010, p. 47). Portanto,

o fenômeno educativo

permite que a pesquisa seja uma estratégia de inovação de acordo com a
abordagem prática (SÁNCHEZ GAMBOA, 2012).
Neste contexto, a fim de melhor atender aos objetivos propostos, realizou-se
um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa. Foi descritivo porque
objetivou a identificação e divulgação de conhecimentos construídos pelos sujeitos
da pesquisa. É exploratório porque este é um tipo de estudo realizado quando uma
nova área ou tópico estão sendo investigados, quando o tema é pouco explorado
(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Por sua vez, é uma abordagem qualitativa, uma
vez que esta viabiliza maior aproximação com o cotidiano e as experiências
vivenciadas pelos próprios sujeitos (MINAYO, 2010).
Fazenda et al. (2010) fazem uma síntese das características da pesquisa
qualitativa, considerando que os dados são coletados através da descrição feita
pelos sujeitos. A descrição não se fundamenta em idealizações, imaginações,
desejos e nem é um trabalho que se realiza na subestrutura dos objetos descritos.
Pode ser feita com precisão conceitual rigorosa à essência genérica da percepção
ou das espécies subordinadas. Não se pode insistir em procedimentos sistemáticos
que possam ser previstos, em passos ou sucessões; e uma teorização dedutiva está
excluída das análises qualitativas.
O fenômeno educativo possibilita conhecer a realidade, no qual permite o
interesse prático para modificar ou transformar os processos das ações educativas,
visto que pode auxiliar a interpretação e a interação dos sujeitos:
[Além de] revelar as formas de comunicação e interação para compreender
a intersubjetividade em relação aos possíveis significados das ações, os
discursos, os gestos, os ritos, os textos, etc., e para propiciar normas de
atuação entre os homens e os grupos humanos (SÁNCHEZ GAMBOA,
2012, p. 187).

Do ponto de vista metodológico, a busca do conhecimento fornecido pela
prática, comunica e viabiliza uma avaliação da própria prática, o que significa que a
pesquisa no cotidiano do educador, em qualquer âmbito em que ele atue, torna-o um
instrumento de enriquecimento de trabalho (LÜDKE; ANDRÉ, 2013).
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4.2 Local de Estudo

A pesquisa teve como cenário o Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). É uma instituição de ensino
da área da saúde que tem por objetivos a assistência, o ensino, a pesquisa e a
extensão. Além disso, a instituição compõe a rede de atenção à saúde nos níveis
ambulatorial e hospitalar, respectivamente.
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás foi fundado em 23
de janeiro de 1962, com 60 leitos e 67 funcionários, que assumiram, juntamente com
o corpo docente da Faculdade de Medicina, a formação de 33 acadêmicos, presta
serviços a um público não pagante procedente do Estado de Goiás e das regiões
circunvizinhas. Desde a sua fundação, foi vinculado à Faculdade de Medicina, cujo
diretor e presidente do conselho diretor era o mesmo nas duas unidades. Em 23 de
março de 1984, desvinculou-se da Faculdade de Medicina e ficou subordinado
hierarquicamente à reitoria como órgão suplementar da UFG, composto por uma
diretoria e um conselho diretor próprio e com poder consultivo e deliberativo.
Além de prestar assistência de qualidade, formar recursos humanos e gerar
conhecimentos, o Hospital das Clínicas tem vários programas que são referência no
âmbito estadual e nacional. A sua missão é promover assistência humanizada e de
excelência à saúde do cidadão, integrando-se às políticas públicas de saúde,
servindo de campo moderno e dinâmico para ensino, pesquisa e extensão. E sua
visão é ser reconhecido como hospital de referência no atendimento integral à
saúde, com excelência tecnológica e humana.

Considerações sobre o motivo de escolha da disciplina selecionada para o
estudo
O presente estudo foi elaborado a partir de uma prática de ensino em
psicoterapia de grupo, desenvolvida desde 2009 na disciplina de psicoterapia, sendo
sempre ministrada para dois (02) residentes de segundo ano (R2) em residência
médica em psiquiatria do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Para tanto, as aulas
teóricas e práticas foram realizadas no ambulatório de psiquiatria do HC/UFG.

100

A psicoterapia de grupo é um tratamento psicoterápico realizado com grupos
de pacientes do ambulatório de psiquiatria. Como já referido, a disciplina segue
algumas etapas de sistematização que são desenvolvidas quando os residentes
iniciam o seu treinamento em psicoterapia. Os R2 ficam responsáveis pela
elaboração de um relatório descritivo das sessões (Apêndice E), totalizando doze
relatórios descritivos para cada R2. Sendo que, nesse relatório o residente tem a
liberdade de expressar suas percepções dos acontecimentos durante as sessões,
bem como descrever sentimentos, aspectos teóricos etc.

4.3 Participantes do Estudo

A escolha dos participantes para a investigação qualitativa foi realizada de
forma intencional, ou seja, quando a amostra é definida por critérios do pesquisador,
considerando que, em uma pesquisa qualitativa, não há uma preocupação com a
representatividade da amostra em relação à população total, mas sim na maneira
como se concebe a representação desses elementos e na qualidade das
informações obtidas deles (FONTANELLA; RICAS; TURATO; 2008).
Portanto, trata-se de uma amostragem não probabilística, ou seja, quando
obedece a algum tipo de conveniência de quem forma a amostra. Neste sentido,
segue uma lógica mais flexível com foco nas nacessidades que podem aparecer
durante a realização da pesquisa. A amostragem, nesse caso, não visa a lógica da
generalização (estatística) (FLICK, 2009).
Os participantes da pesquisa foram seis (06) médicos em diferentes fases do
treinamento em psicoterapia de grupo com abordagem psicodramática: dois (02)
residentes de segundo ano, dois residentes de terceiro ano e dois egressos do
programa de residência médica em psiquiatria. Isso significa, que os participantes
contribuiram com as suas perspectivas do ensino da psicoterapia de grupo em
diferentes momentos da formação.
A pesquisa seguiu as normas estabelecidas pela Resolução n. 466, de 12 de
dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo
que o projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica
Humana e Animal-CEPMHA/HC/UFG, em 16 de abril de 2013, com o número
14744313.0.0000.5078 (ANEXO A)..

101

A participação dos residentes e egressos foi de livre e espontânea vontade. É
importante destacar que o residente de segundo ano foi participante da disciplina
durante o período da pesquisa, no ano de 2013, e realizou os registros de cada
sessão psicoterápica, sendo que lhe foi assegurado que a participação na pesquisa
não seria de forma alguma avaliada, objetivando-se uma liberdade de expressão
para as descrições. Neste estudo, os pacientes que participaram da disciplina,
durante o ano de 2013, foram conscientizados de realização da pesquisa, assinando
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C).
Os critérios de inclusão no estudo foram:
•

Residentes do segundo ano em psiquiatria: dois (02) devidamente
matriculados no PRMP, e que concordaram em participar de maneira
voluntária do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).

•

Residentes do terceiro ano em psiquiatria: dois (02) devidamente matriculados
no PRMP, e que concordaram em participar de maneira voluntária do estudo,
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice
B).

•

Egressos do programa de residência médica em psiquiatria: dois (02) que
participaram do treinamento em psicoterapia de grupo no ano de 2012,
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice
B).
Assim, foram realizadas seis (06) entrevistas, nas quais participaram dois

participantes de cada um dos critérios supracitados. Entre os entrevistados, três
eram do sexo feminino e três de sexo masculino.
Criou-se nomes fictícios para os participantes, atendendo aos quesitos
referentes ao anonimato dos sujeitos da pesquisa e o sigilo das informações da
referida resolução. As denominações atribuídas foram: R2-1; R2-2; R3-1; R3-2; E-1;
E-2.
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4.4 Estratégias de Coleta de Dados

Parte da coleta de dados consistiu na elaboração de vinte e quatro (24)
relatórios descritivos pelos dois R2 no período de abril a dezembro de 2013. As
descrições envolveram a obenção de dados descritivos dos acontecimentos das
sessões de psicoterapia de grupo, fornecidos no contato do residente com a
situação estudada (Apêndice E).
Os textos escritos pelos participantes serviram como fontes de férteis
descrições como estratégias para a coleta de dados, pois revelaram as perspectivas
dos participantes sobre o fenômeno educacional (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Posteriormente foram realizadas as entrevistas semiestruturadas, entre o mês
de janeiro e março de 2014. As entrevistas estimularam o diálogo que permitissem
obter as informações que fundamentassem os objetivos. Foram de forma
semiestruturada, em que a entrevistadora fez perguntas norteadoras para ajustar o
foco ou para clarificar aspectos importantes, mas o diálogo do entrevistado foi
espontâneo. A pesquisadora teve um guia com os tópicos a serem cobertos na
entrevista (Apêndice F). Optou-se por esta metodologia, pois de acordo com Lüdke e
André (2013, p.40): "o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa
que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres,
menos estruturadas".
O roteiro de entrevista, segundo a Minayo (2010), é “uma lista de temas que
desdobram os indicadores qualitativos de uma investigação” (p.189). É fundamental
apresentar-se de forma simples, com alguns tópicos que guiam o diálogo com
finalidade. Sendo um guia, jamais deve servir de obstáculo ou tentar prever as
situações. Mas sim, “ser elaborado e usado, facilitando a emergência de temas
novos durante o trabalho de campo, provocados por seu questionamento” (p. 190).
O roteiro para uma entrevista semiestruturada é um guia que apenas sinaliza
tópicos dos caminhos a seguir, na medida que pode ser direcionado por uma
dinâmica dos processos interativos entre investigador e participante do estudo.
Sendo assim, ele serve de orientação e guia para o andamento desta interlocução,
de tal forma que permita flexibilidade no diálogo que permite a absorção de novos
temas e questões trazidas pelo interlocutor como sendo de sua relevância (MINAYO;
ASSIS; SOUZA, 2005).
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A entrevista, ocupa um lugar privilegiado nas novas abordagens de pesquisa
em educação, na medida que representa um dos instrumentos básicos para a coleta
de dados dentro da perspectiva do fenômeno educacional. É importante atentar para
o caráter de interação que permeia esse instrumento. Pois, pode permitir: a
captação imediata e corrente da informação desejada; o tratamento de assuntos de
natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e
de escolhas nitidamente individuais; o aprofundamento de pontos levantados por
outras técnicas de coleta de dados; as correções, esclarecimentos e adaptações que
a tornam sobremaneira eficaz nas obtenções das informações; manter um diálogo
vivo entre entrevistador e o entrevistado (LÜDKE; ANDRÉ, 2013).
Os agendamentos das entrevistas ocorreram pessoalmente ou por contato
telefônico. Naquele momento, foi esclarecida a natureza do estudo, os objetivos e
obtidos as assinaturas do TCLE. Ademais, as entrevistas foram gravadas e
transcritas. As assinaturas do TCLE e as gravações das entrevistas ficarão sob a
guarda da pesquisadora até cinco anos após a pesquisa. Findado esse período, elas
serão eliminadas.
O tempo de cada entrevista variou entre quarenta e cinquenta minutos. Após
a sua realização, procedeu-se a análise de conteúdo e a categorização dos dados.

4.5 Estratégias de Análise de Dados

A análise de dados envolveu dois tipos de material em duas etapas: as
descrições de cada sessão psicoterápica realizada pelos residentes de segundo ano
e as entrevistas com seis (06) residentes, sendo dois R2, dois R3 e dois egressos
mais recentes da disciplina, que já estavam inseridos no mercado de trabalho.
Em relação às descrições e às entrevistas, os dados foram submetidos à
análise de conteúdo de acordo com o método de Bardin (2011):
[A análise de conteúdo] é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não)
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011,
p. 44).
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É preciso considerar o caráter social da análise de conteúdo. Trata-se de uma
técnica para produzir inferências de um texto focal para seu contexto social de
maneira objetivada, além de ser, em última análise, uma categoria de procedimentos
explícitos de análise textual para fins de pesquisa social. O presente estudo utilizou
a análise de conteúdo temático-categorial, ou seja, uma proposta de sistematização.
A técnica de análise de conteúdo pressupõe algumas etapas definidas por
Bardin (2011), tais como pré-análise, exploração do material ou codificação,
tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Essas etapas (Apêndice F)
podem ser assim especificadas:
•

Primeira Etapa: pré-análise. Nesta etapa foram desenvolvidas as operações
preparatórias para a análise propriamente dita. Consistiu em um processo de
escolha dos documentos ou definição do corpus de análise, formulação das
hipóteses e dos objetivos da análise e elaboração dos indicadores que
fundamentam a interpretação final.

•

Segunda Etapa: exploração do material ou codificação. Consistiu no processo
através do qual os dados brutos são transformados sistematicamente e
agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das
características pertinentes ao conteúdo expresso no texto.

•

Terceira Etapa: tratamento dos resultados – inferência e interpretação. Buscase, nesta etapa, colocar em relevo as informações fornecidas pela análise
através de quantificação simples (frequência).
Na análise do método foi necessária a criação de categorias relacionadas ao

objeto de pesquisa. As deduções lógicas ou inferências foram obtidas a partir das
categorias responsáveis pela identificação das questões relevantes contidas no
conteúdo das mensagens.
A pesquisadora trabalhou com as palavras que, isoladas, poderiam atribuir
relações com a mensagem ou possibilitaram a inferência de conhecimento a partir
da mensagem. Dessa maneira, estabeleceu-se correspondências entre as
categorias temáticas segundo as estruturas psicológicas ou sociológicas dos
enunciados pautadas pelo referencial teórico.
Para melhor fundamento da análise de dados de Bardin (2011), busca-se uma
interação do papel das ações educativas e sociais no ensino da psicoterapia de
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grupo na formação do RP, utilizando uma leitura psicodramática de acordo com a
teoria de Moreno (1975, 1983, 1993, 1994, 2006).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, foi analisado o produto final obtido dos vinte e quatro (24)
relatórios descritivos, realizado por dois (02) residentes de segundo ano, das
sessões de psicoterapia de grupo, além das seis (06) entrevistas realizadas com os
residentes e egressos, sujeitos desta pesquisa, de acordo com a análise de
conteúdo temático-categorial (BARDIN, 2011). Emergiram dos relatórios descritivos
e das entrevistas duas (02) categorias: 1) Ações Educativas do Ensino

da

Psicoterapia de Grupo e 2) Ações Sociais do Ensino da Psicoterapia de Grupo.
Na análise da primeira categoria Ações Educativas do Ensino da Psicoterapia
de Grupo, obteve-se cinco subcategorias: Relação Médico-Paciente, Aprendizagem
Cognitiva, Aprendizagem Afetiva, Diálogo Interdisciplinar e Desenvolvimento
Pessoal. Nestas, busca-se discutir sobre as perspectivas dos participantes da
pesquisa relativas aos processos educativos em sua formação.
Na análise da segunda categoria Ações Sociais do Ensino da Psicoterapia de
Grupo, obteve-se duas subcategorias: Socialização e Encontro. Nestas, busca-se
discutir sobre as perspectivas dos participantes da pesquisa relativas aos processos
sociais em sua formação.
As análises permitiram tecer considerações sobre o papel do ensino da
psicoterapia

de

grupo

na

formação

do

residente

em

psiquiatria

do

PRMP/DSMML/FM/UFG.

5.1 Categoria 1: Ações educativas do ensino da psicoterapia de grupo

Nesta categoria, destacam-se os depoimentos dos participantes que
expuseram sobre o papel das ações educativas do ensino da psicoterapia de grupo
em sua formação. As análises de cada subcategoria emergiram indicadores, ou seja,
unidades de registro (UR), que fundamentaram a interpretação final das falas
relacionadas a estas subcategorias.
Quando se fala em educação das profissões de saúde, há uma necessidade
de um plano de ação educativo com a integração ensino e serviço em saúde. A
formação das profissões de saúde deve responder às DCNs de acordo com os
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princípios do SUS, buscando atender as necessidades da população (PONTES;
JÚNIOR; PINHEIRO, 2011).
As ações educativas na formação do residente em psiquiatria representam
um espaço para o processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de um cenário fértil
para as mudanças nas práticas em saúde, já que pode servir de cenário para a
inovação do serviço na saúde na medida em que surgem novas formas de ensinar a
atenção hospitalar e ambulatorial.
Neste sentido, aborda-se a categoria Ações Educativas do Ensino da
Psicoterapia de Grupo, em que destacam-se, na perspectiva do residente, a relação
médico-paciente, como a mais relevante com a frequencia de 43,1%. Em seguida,
tem-se a aprendizagem cognitiva com 21,2% e a aprendizagem afetiva com 20%.
Posteriormente, encontra-se o diálogo interdisciplinar com 8,7% e com 7%
desenvolvimento pessoal, que constituem as subcategorias encontradas (figura 5 ).

Figura 5: Distribuição percentual das subcategorias relacionadas à categoria das ações educativas
do ensino de psicoterapia de grupo na perspectiva dos residentes em psiquiatria e egressos
Fonte: Pesquisa da autora

Neste contexto, discute-se a seguir cada uma das subcategorias.

5.1.1 Subcategoria 1: Relação médico-paciente (reconhecimento do tu)

Considera-se que a prática médica é, tradicionalmente, pautada no encontro
individual entre o médico e o seu paciente (CAMPOS; AMARAL, 2012). Oferecer
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uma formação com atividades práticas numa abordagem grupal é inovador, pois a
atenção é dada não para um usuário do SUS, mas para um grupo de usuários.
Sendo assim, o ensino na abordagem grupal pode ser uma ação educativa
diferenciada à obtida na formação tradicional pautada na relação médico-paciente
clássica (CAMPOS; AMARAL, 2012), conforme se confirmam nas falas dos
participantes:
A principal contribuição foi na relação médico-paciente. (...) A nossa
formação é muito técnica, (...) e a psicoterapia de grupo nos possibilita uma
relação mais próxima com o paciente. (R3-1)
Há uma aproximação com o paciente. A nossa vida se envolve com a vida
do paciente. (...) A psicoterapia de grupo treina a relação médico-paciente.
(...) Aprendi a me aproximar do paciente. (R2-2)

As falas destacam a importância da psicoterapia de grupo em sua formação
na perspectiva da relação médico-paciente. Trata-se de uma dinâmica relacional de
fundamental importância, pois, a partir dela, fluirá todo o planejamento para o ato da
conduta terapêutica. Uma fecunda aproximação nesta relação pode, sem dúvida,
contribuir para uma conduta terapêutica mais adequada.
Qualquer mudança qualitativa relacionada à formação profissional deve ser
planejada e efetuada na filosofia e na prática educacional e pedagógica (LAMPERT,
2009). É válido destacar que a educação não se encontra isenta de pressupostos
filosóficos, mas revela a concepção de homem e de mundo (LUCKESI, 2011).
Nesse sentido, na medida em que as falas dos participantes elegeram o papel
da psicoterapia de grupo na melhora da relação médico-paciente, entende-se como
resultado um distanciamento na possibilidade dessa relação ser pautada por um
distanciamento interpessoal, ou seja, uma relação eu-isso. Pois, do ponto de vista
filosófico-pedagógico, contribui para um caminho que conduz a uma verdadeira
relação eu-tu (BUBER, 2001), conforme mostram as falas a seguir:
É uma oportunidade para vivenciar uma aproximação com os pacientes.
(R3-2)
Hoje, em minha prática clínica, dou muito mais importância na relação
médico-paciente. (E-1)
Percebi que a principal contribuição foi na relação médico-paciente. Eu tive
um contato mais próximo com a realidade de vida do paciente. (E-2)
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Assim, são evidenciadas nas falas sobre as contribuições na relação médicopaciente perspectivas que são condizentes com vários indicadores, de modo que
são eleitos quatro indicadores para essa discussão. Observa-se uma frequência
maior na percepção dos residentes e egressos sobre os sentimentos dos pacientes
com 50,6%. Em seguida, tem-se a aproximação da pessoa do paciente com 21%.
Posteriormente, encontra-se a formação de um círculo de confiança com 15%, e a
atenção integral com 13,4 % (Figura 6):

Figura 6: Distribuição percentual dos indicadores relacionados à subcategoria relação médicopaciente na perspectiva dos residentes em psiquiatria e egressos
Fonte: Pesquisa da autora

Neste contexto, discute-se a seguir os aspectos desses dados mais
relevantes da subcategoria da relação médico-paciente.
Como primeiro indicador, a realidade de que o ensino em psicoterapia de
grupo treina na residência as percepções dos sentimentos dos pacientes, ou seja,
há uma concretização do universo emocional do paciente, o respeito com o ser
humano. Na linguagem moreniana, desenvolve-se no papel dos residentes o
reconhecimento do tu. Já nas palavras freirianas (2014, p. 13): "a conscientização
não

é

apenas

conhecimento

ou

reconhecimento,

mas

opção,

decisão,

compromisso". Em síntese, trata-se portanto, de uma virtude de conscientização do
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mundo emocional do paciente, que se concretiza numa ação educativa para a saúde
emocional, o que pode ser conferido nas falas dos participantes.
Acho que foi uma experiência que me fez perceber o paciente de outra
forma. Foi importante ver como eles interagiam entre si e com as
problemáticas parecidas. Percebi a maneira como eles se expressavam
emocionalmente. Isso aumentou o meu interesse em aprofundar mais nos
aspectos psicológicos do paciente. (E-1)
(...) Tiveram alguns pacientes com sintomatologias muito complicadas, mas
que, à medida que eu consegui ter uma compreensão dos sentimentos dos
pacientes, facilitou muito o tratamento. (R3-1)

As falas revelam uma vivência da existência humana, cujo princípio
ontológico é o "ser em relação". Trata-se de uma atitude de interesse genuíno dos
sentimentos na relação eu-tu. O residente entra em contato com o paciente num
universo aberto (que dá lugar à mudança e à novidade) e com disposição para
perceber os sentimentos dos pacientes. É importante não polarizar para apenas uma
das pessoas na relação, mas principalmente eleger o que está acontecendo no
contexto socioafetivo.
Pode-se inferir, de acordo com Moreno (1975), que o residente no ensino da
PG toma um papel de reconhecimento do eu-tu e, assim, refletir criticamente sobre a
coresponsabilidade ética da saúde emocional na relação médico-paciente.
No segundo indicativo é relevante considerar a contribuição para uma
aproximação com a pessoa do paciente. Sabe-se que há várias maneiras de se
aproximar de uma pessoa, bem como de demonstrar o desejo em conhecê-la
melhor. A relação médico-paciente pressupõe uma assimetria, na qual um é visto no
papel de poderoso e o outro no papel de frágil (ZIMMERMANN; MEDEIROS, 2012).
Apesar da hierarquização existente na função do papel de médico em relação
ao contrapapel de paciente, esta aproximação do profissional de saúde pode ser
regulada por uma posição de poder ou pode ser coconstruída numa relação de
respeito. É importante ver que, desde início, no status nascendi dessa relação,
evidencia-se o seu longo alcance de implicações na relação com o paciente no que
tange ao papel de cuidado, uma vez que o exercício da aproximação-distanciamento
nesta relação com o paciente afeta profundamente o ato terapêutico.
Na prática, quando a relação médico-paciente é exercida por uma relação de
poder, pode-se ter como consequência a resistência ao tratamento. No entanto, o
respeito já é uma ação terapêutica que pode quebrar os grilhões das resistências na
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relação médico-paciente e, consequentemente, favorecer o tratamento. Uma relação
de respeito não posiciona o profissional de saúde a uma indiferenciação desses
papéis. Na verdade, na relação terapêutica é importante refletir sobre a diferença
entre uma relação estabelecida pela imposição do poder daquela gerada no respeito
genuíno, conforme o depoimento a seguir:

À medida que as sessões transcorriam, fui me sentindo mais integrada ao
grupo. Identifiquei melhor os sentimentos dos pacientes, e isso foi me
deixando cada vez mais responsável pelo tratamento. (...) Tive um
sentimento de satisfação em perceber como os pacientes sentem-se
confiantes para falar de suas emoções (...). (R2-1)

Neste sentido, reforça-se a ideia de que a relação na concepção moreniana
fundamenta-se no interjogo de papel e contra-papel (MORENO, 1975). Neste
raciocínio, o papel do médico tem uma função de "examinar", conferindo-lhe
perguntar o que é necessário saber, enquanto que o papel do paciente tem uma
função de pedir ajuda e, como consequência, aceitar a conduta do médico. Assim
sendo, pode haver uma aproximação ou distanciamento nesse interjogo, tanto no
papel psicodramático (emocional), quanto no papel social (sociointerativo),
observado nas falas a seguir:
Ficou claro para mim como o paciente muda o comportamento na
psicoterapia quando comparado com a consulta psiquiátrica. Na
psicoterapia, ele tem mais liberdade para falar, então, ele acaba falando
coisas que na consulta psiquiátrica ele não costuma falar, mas que são
fundamentais para a compreensão do caso e para o tratamento. (R3-2)
A minha consulta é mais técnica. Então, mesmo que eu precise passar
confiança na relação com o paciente, eu preciso saber o quero saber. Já na
psicoterapia, o paciente tem a liberdade de falar espontaneamente (...). (R22)

Nessa perspectiva, à medida que a psicoterapia de grupo viabiliza uma
aproximação nessa relação, ocorre uma superação de qualquer fragmentação no
cuidado com o paciente. Nesse sentido, há uma concordância com o pensamento de
Feuerwerker (1998) de que o processo de mudanças na formação da residência
médica é fundamental para uma reorientação no perfil do profissional de saúde, ou
seja, o tema no processo ensino-aprendizado traz à tona uma atenção digna e
comprometida com o usuário do SUS.
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O PRMP, nesse contexto, constitui-se como modalidade de especialização
em serviço, objetivando a formação de um novo profissional de saúde que se insira
no sistema de saúde. Portanto, os processos educativos do ensino na saúde levam
à reflexão sobre os desafios para uma formação que venha fortalecer e qualificar o
SUS.
Neste sentido, tornou-se preocupante a realidade de que o saber biomédico
tem promovido um distanciamento entre a doença e a pessoa que padece. Assim, o
ensino em psicoterapia de grupo constrói uma ponte para que o residente tenha um
espaço para uma interlocução com a pessoa do paciente, favorecendo uma
ampliação em sua capacidade de observação clínica do adoecimento psíquico,
conforme a fala a seguir:
É uma disciplina que ensina a gente a chegar mais perto do paciente. Acho
que deveria ser mais utilizado na residência. Deveria ser mais enraizado
durante a formação a necessidade da responsabilidade com o paciente, e
isso entre os próprios professores não existe. Há mais preocupação com os
fatos acadêmicos do que essa primeira instância do paciente, e, se existe
essa preocupação com o paciente, não é passado para o residente. Eu
percebo que, às vezes, eles nem se lembram disso! Eu acho isso muito
grave... Essa deveria ser a principal razão de nossa formação. (R2-2)

O depoimento materializa a queixa do participante sobre o descompromisso
dos professores em relação ao seu processo formativo de acordo com os princípios
do SUS e, consequentemente, sobre a missão de atender as necessidades da
população. Nesse horizonte, o locus de formação tem uma necessidade de estar
pautado por um ensino organizado que possa abranger de forma adequada o
cotidiano das práticas assistenciais em direção a novas formas de responsabilização
com o usuário.
Percebe-se uma desintegração dos valores éticos, envolvidos com o cuidar
do paciente. Nesta perspectiva, o ensino da psicoterapia de grupo contribui para
melhorar a qualidade assistencial, ou seja, o cuidado com o paciente.
Tendo em vista essa realidade social na atuação do ensino em serviço, fazse necessário na formação educativa do profissional a compreensão dos conceitos
sobre o indivíduo e a pessoa. Neste contexto, a “construção social da pessoa”
(MAUSS, 1973 apud DUARTE, 2003) reflete-se sobre a relação dos residentes com
os pacientes em seus atendimentos. De acordo com a fala a seguir:
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O ensino da psicoterapia de grupo me aproximou da pessoa do paciente, e
isso fez com que ele ficasse mais à vontade para contar as suas histórias e
até queixar de uma maneira mais compreensiva. (R3-2)

Na fala aferida pelo participante remete-se à ideia de que a relação médicopaciente pode distanciar o usuário de seu significado como pessoa e, como
consequência, prejudicar o relato desse paciente. Radeliffe – Brown (1973 apud
DUARTE, 2003) assim definiu a simples oposição entre as categorias “indivíduo” e
“pessoa”. Para o autor todo ser humano, vivendo em sociedade, tem dois aspectos:
ele é indivíduo, mas também pessoa. Como indivíduo, ele é um organismo biológico,
um conjunto muito vasto de moléculas organizadas em uma estrutura complexa em
que se manifestam, enquanto ele persiste, ações e reações fisiológicas e
psicológicas, processos e mudanças. O ser humano como pessoa é um complexo
de relações sociais.
Duarte (1986) procurou utilizar o potencial da história do individualismo e da
teoria da hierarquia para o entendimento das formas da pessoa e da perturbação
nas classes populares brasileiras, sobretudo no tocante às representações do
nervoso (paciente psiquiátrico). Ele teve um alcance de uma linha de trabalho que
aproximou do esquema “indivíduo x pessoa” no palco das discussões sobre saúdedoença nas ciências sociais. Em sua linha de pesquisa, o autor defendeu no modelo
do nervoso um amplo espectro conceitual que denominou “perturbações físico
morais”, considerando que há uma diferença cultural no modelo do “indivíduo” e no
modelo de “pessoa” na experiência da saúde e da doença.
Portanto, a pessoa, como sujeito da vida social, não é um indivíduo isolado, e
sim uma peça-chave na geração de novas práticas e tecidos sociais (REY, 2011).
Nesse sentido, percebe-se que a noção de “indivíduo” na relação médico-paciente
não possui um alcance no coletivo de acordo com os contextos socioculturais e o
processo saúde-doença.
Desse modo, em essência, o ensino da psicoterapia de grupo promove a
aproximação do RP da pessoa do paciente, na medida em que possui ações
educativas que promovem um alcance da pessoa em sofrimento intrapsíquico
contextualizado no interpsíquico na relação eu-tu, conforme as falas a seguir:
É interessante que a gente consegue entender melhor o funcionamento da
pessoa do paciente. A psicoterapia de grupo dá essa possibilidade. (R3-1)
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Dentro da residência nós tivemos só essa experiência com prática em
psicoterapia. As outras abordagens foram só teóricas. Eu acho que foi uma
experiência muito positiva porque abriu os horizontes de perceber a pessoa
do paciente. (E-1)

Nessa aproximação com a pessoa do paciente, o ensino da PG promove a
construção e a valorização do vínculo terapêutico, conforme as falas abaixo:
O mais importante foi o vínculo com o paciente. Ao estabelecer um vínculo,
ele acabava falando mais. (E-2)
(...) ver mais vezes o paciente me favoreceu o vínculo com ele. Este vínculo
promoveu uma escuta mais ampla na relação médico-paciente. (R3-2)

As falas refletem uma percepção mais humana, mais solidária, além de que
vêem o paciente como um todo. São os olhares mais atentos, sensíveis que se
importam com o outro. O encontro clínico se estabelece pelo diálogo e pela
promoção do vínculo (MATTOS, 2001).
Assim, a partir dessa constatação de que o vínculo na relação médicopaciente promove uma fala mais integral do paciente, pode-se estabelecer a
seguinte discussão: se o médico residente em psiquiatria realiza o exame psíquico
através do relato do paciente, percebe-se que este relato pode ficar prejudicado pela
forma que se dá a relação do médico-paciente. Sendo assim, como consequência o
seu exame psíquico também poderá ser prejudicado, uma vez que o relato estará
incompleto e distanciado na relação médico-paciente. Pode-se confrontar esta
discussão com outra fala abaixo:
No meu ambulatório, eles omitem informações que são fundamentais. Eu
não tinha essa noção. (R2-1)
Eu acho que a gente corre muitos riscos quando não temos um alcance da
verdadeira problemática do paciente. Sendo que o maior risco é medicar
realidades que são psicossociais. Com uma escuta mais adequada posso
melhorar a conduta terapêutica. (E-1)

As falas dão conta de que os pacientes não relatam informações que são
fundamentais para a conduta terapêutica. Dessa forma, à medida que o residente
tem uma aproximação com o paciente, ele melhora a sua relação para um diálogo
verdadeiro. Neste sentido, pode-se eleger um terceiro indicador na relação médicopaciente: a realidade de que o ensino em psicoterapia de grupo gera a formação de
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uma confiança circular na relação médico-paciente, conforme pode ser percebido
nas falas dos participantes.

Ao estabelecer uma relação mais fiel, com aproximação na relação médicopaciente, só ganhamos a confiança! (E-2)
A gente percebe que faz e pode fazer muito mais pela vida do paciente. Isso
aconteceu só no segundo ano da residência. Eu não sei para os outros
residentes, mas eu consegui melhorar a confiança na relação médicopaciente. (R2-2)
Só de ouvir melhor o paciente, prestar mais atenção nele, melhorou a
confiança na relação médico-paciente, e isso ajudou o paciente a confiar
também na prescrição medicamentosa. (R2-1)

Nos serviços públicos de saúde, "a descrença e a desconfiança são
sentimentos frequentes entre os pacientes" (ZIMMERMANN; MEDEIROS, 2012).
Desse modo, qual é o solo a partir do qual se pode estabelecer uma relação
confiável e segura?
Por um lado, as ações educativas que geram segurança na relação médicopaciente estão intrínsecas na intervenção terapêutica com o paciente. Por outro
lado, as ações educativas estão intrínsecas na unidade funcional preceptorresidente e na interdependência do processo ensino-aprendizado. Dessa forma,
salienta-se a importância de reconhecer o papel do preceptor na formação pessoal
do residente, no qual inclue a conscientização de influências socioculturais dos
atores envolvidos nas práticas do ato terapêutico, conforme a fala a seguir:
Inicialmente eu tinha muita insegurança de falar qualquer coisa no grupo.
Tinha conteúdos que eu ficava muito inseguro de como abordar com o
paciente. Então a princípio eu me coloquei como observador (...) Foi
importante perceber as dificuldades psicossociais dos pacientes. Elas
interferem muito na doença e são muito graves. (E-1)

As formas geradas no conhecimento e na vivência da PG é basicamente a
promoção da sensibilidade geradora de segurança na relação médico-paciente.
Assim, a comunidade se questiona diante desta relação: "podemos confiar?". À
medida que o residente consegue dizer que sim, o alívio é imediato nesse interjogo
de papéis, ou seja, a formação circular da segurança não é só para comunidade dos
usuários, mas também para o próprio residente.
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Nessa perspectiva, como consequente, pode-se, eleger o quarto indicador na
relação médico-paciente: a realidade de uma atenção integral ao usuário. Lembra-se
que formação do RP é um processo importante no desenvolvimento, concretização e
consolidação do SUS, pois, à medida que o PRMP pode produzir novas formas de
atuações nos cenários dos serviços de saúde, coerentes com as diretrizes
constitucionais do SUS, torna-se então um potencial para uma atenção integral ao
usuário, conforme a fala abaixo:
Me encantou perceber que, apesar de todas as dificuldades que
enfrentamos em um hospital público/escola, os pacientes valorizam muito o
tratamento que recebem nele (...) e também esperam muito dele. Foi ótimo
perceber e ver que a maioria dos pacientes querem, pelo menos, contribuir
com os nossos encontros. (R2-1)

Nesta fala do participante, cabe reforçar que todo esforço em ultrapassar a
tendência do paradigma flexneriano em direção ao paradigma da integralidade vale
a pena. O respeito na relação médico-paciente, é mais do que uma possibilidade,
trata-se de uma realidade que pode ser percebida pelo residente sobre a valorização
do usuário pelo serviço em saúde. Pode-se reforçar as percepções sobre a atenção
integral da PG, com as seguintes falas:
É uma oportunidade que a gente tem de ver outras formas de cuidado com
o paciente, porque treina o cuidado de uma forma mais enfática. O que não
é comum nos outros ambulatórios. (R2-2)
Em nossa prática, trouxe a contribuição de ter uma visão mais ampla do
paciente. (R3-1)
Me ajudou a ter uma visão mais ampla do paciente. Eu consegui perceber a
diferença em minha relação com ele (...) eu fiquei mais à vontade para um
novo tipo de interação. (E-1)

Assim, ter uma visão ampliada do paciente, superando todo e qualquer
reducionismo, é necessário para não o ver apenas pela perspectiva biológica, mas
também nas dimensões psicológica e social, inserido nos contextos socioculturais.
Segundo Mattos (2005), no cuidado integral, a realidade de um cenário se
expressa na forma como os atores-profissionais respondem os pacientes que os
procuram nos serviços de saúde, revelando o cuidado numa assistência não
fragmentada que traduz o sofrimento manifesto não apenas pela perspectiva
biológica. Por sua vez, a integralidade como modo de organizar as práticas requer
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um cenário em que os atores-profissionais reflitam sobre suas próprias práticas a
partir de uma maior horizontalização dos programas, e não somente uma inserção
específica em um determinado programa, conforme a fala a seguir:
(...) Eu estava vendo o paciente por inteiro. Eu não estava ali categorizando
ele. Tentando ver só o sintoma. Eu estava ouvindo o paciente. E isso
facilitou o acesso integral a ele. (R2-1)

A sólida aproximação ensino e serviço promove a formação de profissionais
de saúde melhor preparados para prestar uma atenção mais resolutiva e de melhor
qualidade (CAMPOS et al., 2010). Sendo assim, são aqui encontrados sensíveis
progressos para maiores compromissos com o SUS, pois são promovidos resultados
significativos nos processos educativos, tanto na elaboração, quanto na execução
do ensino da PG. Tem-se o alcance de ensino na saúde na perspectiva do nível de
serviço no eixo da integralidade, visto que há resultados na satisfação da
comunidade assistida de acordo com as percepções dos residentes.
É válido lembrar que o SUS é um espaço significativo para o aprendizado e,
como eixo norteador das ações em saúde, articula ensino e assistência. Assim, essa
prática educativa deve ser construída de maneira articulada como política de
educação permanente para o SUS. A produção e a disseminação do conhecimento
nos locais de serviço são estratégias mobilizadoras de recursos para a
transformação por meio de troca de saberes e das práticas de saúde (CECCIM;
FEUERWERKER, 2004a).
Segundo Mattos (2001), orientar as práticas pelo princípio da integralidade é
sistematicamente escapar aos reducionismos, pois se avança de uma posição
exclusivamente biológica em direção às dimensões psicológicas e sociais dos
usuários que representam a sua comunidade.
Assim sendo, é importante ressaltar o sentido do usuário como comunidade,
pois, já que se pensa dentro de um formato integral, então o pensamento sobre a
comunidade não deve ser considerado só como um lugar, mas um grupo de
pessoas com suas representações sociais. Além do que se acredita ser inadequada
qualquer ação de dissociação entre a atenção primária, secundária e terciária.
É um equívoco do profissional de saúde pensar só na perspectiva das "quatro
paredes" de seu cenário de prática. Esta forma de pensar é pautada pelo
reducionismo e regida pelo paradigma cartesiano, uma vez que perde totalmente o
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sentido da visão em rede do sistema de saúde. É óbvio que o nível de complexidade
é diferente, mas há uma única e singular pessoa por traz desse personagem do
usuário, visto que a forma de pensar, de acordo com Morin (2003), influencia
diretamente na forma de agir na realidade educacional.
Para Morin (2003) pode-se olhar o mundo de forma reflexiva ou compreensivo
ou de modo científico e determinista. Sendo que, o sujeito aparece na reflexão sobre
si mesmo é conforme o conhecimento intersubjetivo (de sujeito a sujeito), chama-se
de compreensão. Contrariamente, o sujeito desaparece diante do conhecimento
determinista, objetivista, reducionista sobre o homem e a sociedade. A ciência tem
expulsado o sujeito das ciências humanas.
Nesta linha de raciocínio do autor, pode-se inferir que a boa prática médica
passa por uma contribuição em sua formação de forma reflexiva ou compreensiva.
Dessa forma, reforça-se o pensamento de que a integralidade é mais que uma
atitude desejável, ou como característica da boa medicina, na verdade, é necessário
passar por uma transformação dos serviços e das práticas de saúde (MATTOS,
2001), conforme a fala a seguir:
Eu vi como ampliou meu conhecimento. Claro que não abandonei o meu,
mas, na verdade, eu ganhei mais um conhecimento. (E-2)

A formação do médico é determinada, segundo Ceccim e Feuerwerker
(2004b), pelo quadrilátero constituído: educação médica, gestão do sistema de
saúde, modelo de atenção e participação social. Todo este quadrilátero passou por
mudanças no paradigma assistencial, forçado pela necessidade de atender com
equidade e integralidade a população. Ressalta-se que a atenção integral não é
vista como algo a ser desenvolvida só na escola, mas que precisa ser germinada
nas organizações do processo de trabalho em saúde, conforme os depoimentos a
seguir:
À medida que eu conseguia ver o todo do paciente, minha conduta
terapêutica mudava (...) e ela [paciente] melhorava. (E-1)
Eu sempre tive essa visão de ver a pessoa do paciente, mas eu achei que
a psicoterapia somou mais ainda. Eu percebi que apesar de achar que eu
dava espaço para os pacientes, na verdade não dava. Principalmente para
queixar e tirar as dúvidas. (R3-2)
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As falas dos participantes enfatizam a contribuição de uma atenção integral. É
importante defender que a integralidade não significa deixar de lado o conhecimento
da doença, mas sim desenvolver uma prudência de uma visão abrangente das
necessidades das pessoas que estão em tratamento, ou mesmo a abertura para
outra necessidade que não aquela ligada à doença, como a de uma conversa
(MATTOS, 2001). Na perspectiva da relação médico-paciente na área "psi", uma
conversa é mais do que um bate papo informal por sempre ser algo rico de
conteúdos intrapsíquico e interpsíquico. Tratando em si da formação do RP, é um
arsenal riquíssimo de informações para uma compreensão ampla do sofrimento
psíquico. Notou-se, na perspectiva dos participantes, que o "saber-fazer" na
disciplina de psicoterapia de grupo treina uma melhor relação médico-paciente.
Em síntese, desta subcategoria, considera-se que as ações educativas no
ensino da PG, contribuem para uma aproximação na relação médico-paciente,
sendo que são sustentadas na perspectiva de que o usuário do SUS é uma pessoa
que necessita ser percebida de forma integral (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a),
uma

vez

que

o

conhecimento

desta

pessoa

adoecida

pressupõe

uma

"complexidade" (MORIN, 2013) inserida em um universo cosmodinâmico (MORENO,
1975). Portanto, a formação do RP requisita um olhar sob o eixo da integralidade
nos processos educativos do ensino em serviço, dito de outra forma, o
desenvolvimento do "saber-fazer".
5.1.2 Subcategoria 2: Aprendizagem cognitiva (saber-pensar)

Abordar a aprendizagem cognitiva no cenário psicodramático tem a sua
referência na concepção moreniana de homem. Portanto, um "ser em relação"
espontâneo para dar respostas às novas situações no ensino na saúde. Nesse
sentido,

o ponto

central para uma

aprendizagem

cognitiva

na proposta

psicodramática é coconstruir ações educacionais que promovam a transposição
constante de novas posturas diante de novas realidades diante dos desafios no
processo de ensino-aprendizado. Assim, o treinamento em PG pode promover a
superação da fragmentação e segmentação da educação médica e dessa forma,
alicerçar-se em um dos pilares da educação: aprender a conhecer (DELORS et al,
2001).
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Na perspectiva dos participantes, o aprendizado foi significativo, uma vez que
influenciou em suas ações na assistência de outros pacientes. Desse modo, o aluno
torna-se o centro do processo ensino-aprendizagem (LAMPERT, 2009). De acordo
com a aprendizagem na forma de pensar dos residentes, pode-se eleger três
indicadores para a discussão do aprendizado através da transposição no processo
de aprender. Percebe-se em termos de frequência de aparecimento dos indicadores
relacionadas à subcategoria aprendizagem cognitiva, observa-se uma frequência
maior na modificação do enfoque na doença para o processo saúde-doença com
42,4%, em seguida

da medicação aos desafios do cuidar com 36%, e do

diagnóstico clínico ao diagnóstico relacional com 21% (figura 7).

Figura 7: Distribuição percentual dos indicadores relacionados à subcategoria aprendizagem cognitiva
na perspectiva dos residentes em psiquiatria e egressos
Fonte: Pesquisa da autora

Neste contexto, discute-se primeiro na perspectiva da aprendizagem cognitiva
o enfoque em doenças à ênfase nos contextos socioculturais e o processo saúdedoença.
Considerando que os sistemas médicos de atenção à saúde são sistemas
culturais, ou seja, produzem consonância com os grupos e realidades sociais que os
produzem, tornou-se de fundamental importância uma reflexão de como as noções e
comportamentos conseguem manter seus elos aos processos de saúde e de doença
integrados à cultura de grupos sociais onde os mesmos ocorrem (LANGDON; WIIK,
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2010), uma vez que a existência humana é inconcebível sem o seu meio cultural.
Sendo assim, toda ciência, que se propõe cuidar desse humano, pressupõe uma
antropologia. Cabe considerar que o patrimônio psíquico revela quais são os valores
e os significados da cultura dos pacientes.
Langdon e Wiik (2010) revelaram a importância do tema da cultura. Assim,
definem a cultura como conceito basilar da antropologia. Considera um conceito
instrumental para qualquer profissional da saúde que atue ou faça pesquisas, não
somente em áreas rurais ou entre populações indígenas, mas, também, no contexto
urbano, caracterizado pela presença de pacientes pertencentes a diferentes classes
sociais, religiões, regiões ou até mesmo grupos étnicos. Sendo assim, os pacientes
apresentam comportamentos e pensamentos singulares quanto à experiência da
doença, bem como noções particulares sobre saúde e terapêutica. Essas
particularidades não advêm das diferenças biológicas, mas, sim, das diferenças
socioculturais.
Os autores, acima citados, ainda consideram que três aspectos devem ser
ressaltados para uma melhor compreensão do significado de atividade sociocultural,
sendo que a cultura é aprendida, compartilhada e padronizada. Trata-se de um
fenômeno, ao mesmo tempo, uno e universal; diverso e particular. Assim é gestada
a ideia de contexto sociocultural, portanto, cabe identificar a dinâmica contextual do
processo de saúde e doença com base no privado e no coletivo. Pela própria
natureza, requer uma abordagem que permita uma interlocução entre a dimensão
sociocultural e a subjetividade do cuidado quanto à experiência da doença, conforme
as falas a seguir:
Já na primeira sessão do grupo, pude perceber o quanto a doença é
confundida com a identidade do paciente. Então é muito limitado pensar só
na doença. (R2-1)
Em geral, no início, a minha direção é para a doença. É aquele
"esqueminha" que aprendemos na anamnese psiquiátrica, mas consigo
ampliar o meu olhar para fazer uma investigação psicossocial do paciente.
(E-2)

Nos depoimentos dos participantes, observa-se ações educativas na
transposição de uma perspectiva da doença para uma perspectiva do processo
saúde-doença. Se, segundo Rey (2011, p. 19), a saúde humana deve ser definida
“como qualidade dos processos de vida e não como atributo que se possui ou não”,
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é válido dizer que o adoecimento é inseparável do drama de vida privada, uma vez
que existe uma integralidade permeada pelos contextos da doença atual e a história
da pessoa que padece.
O cenário da saúde, na compreensão do processo saúde-doença como
expressão das condições objetivas de vida, isto é, como “resultante das condições
de habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte,
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde”
(BRASIL, 1986, p. 4) descortina a saúde e a doença como produções sociais, sendo
passíveis de ação e transformação, e aponta também para um plano coletivo e não
somente individual de intervenção, conforme a fala a seguir:
Eu me recordo do nosso grupo, como que as pessoas revelaram suas
carências afetivas. Tinham pacientes que não estavam adoecidos só
quimicamente, mas o adoecimento era de: carência afetiva, vivência do
“ninho vazio”, falta de suportes sociais (...). Eu vi que muitos de nossos
pacientes tinham carência de uma conversa. (E-2)

Esta fala do participante aponta para a perspectiva crítica sobre os aspectos
psicológicos e sociais do adoecimento dos pacientes. Dessa forma, apresentam uma
realidade extrabiológica da doença. Revelando assim, íntimos entrelaçamentos
sistêmicos

dos

aspectos

socioculturais

e

o

processo

saúde-doença.

As

interpretações sobre o sofrimento residem em concepções coconstruidas com as
pessoas do grupo, e não apenas um empreendimento científico de uma
categorização da doença.
Pode-se complementar esse raciocínio com segundo ponto relevante, no
aprendizado cognitivo, que diz respeito à interface da medicação e aos desafios do
cuidar integral. Na psiquiatria, a medicação é uma conduta terapêutica importante no
cotidiano da prática clínica. O cenário da preceptoria em psicoterapia na formação
do RP promove um espaço para um diálogo viabilizado por diferentes saberes, tais
como: o saber da psiquiatria, o saber da psicologia e o saber popular. Neste sentido,
o ensino em PG possui um papel de estabelecer um diálogo entre saberes,
conforme os depoimentos a seguir:
Quando ela [paciente] compreendeu um pouco melhor vários aspectos
sobre si mesma e sobre como essa doença refletia em sua vida, ela teve
uma melhora importante. A resposta ao tratamento foi muito boa, sem
precisar modificar exatamente o tratamento medicamentoso. (R3-1)
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A prescrição pode até ser a mesma, mas conhecer melhor a realidade de
vida do paciente melhora o conhecimento sobre processo do adoecimento.
(...) Percebi que quando o paciente confia mais no médico, ele vai buscar
tolerar melhor os efeitos colaterais da medicação. Ele confia em minhas
orientações e se esforça mais no tratamento, mas reconheço que o melhor
efeito terapêutico é ele aprender sobre o autocuidado. (R2-1)

As falas revelam que um diálogo fecundo com o paciente pressupõe o
desenvolvimento da confiança para uma melhor conduta terapêutica. Segundo
Mattos (2001), a medicalização é indicada por um processo social através do qual a
medicina foi tomando para si a responsabilidade sobre um crescente número de
aspectos da vida social. A medicina preventiva é altamente medicalizante. Seguindo
essa linha de raciocínio, veja-se a fala do participante a seguir:
O mundo moderno é adoecedor para muitos. A exigência do design do
corpo, principalmente feminino, é uma ameaça à saúde mental para muitas
mulheres. Saúde mental e saúde física estão interligadas e mutuamente se
influenciam. Essa divisão entre a mente e o corpo, a meu ver, embora
didática, é algo indissociável. E quando reúne um todo, é sempre mal
estruturado nas pacientes. O corpo lhes excluem do padrão e a mente se
deixa levar para a auto-exclusão. Vejo essas pacientes como fragmentadas,
umas mais outras menos, mas sem uma integridade interior. Indecisas,
inseguras, mal orientadas, olhando para um medicamento e sem saber o
porquê estão tomando, sem ter a certeza se tomam ou não. São
sugestionáveis, frustradas, irritadas com a própria doença, com aquela
descrição depressiva “paradas no tempo”. (R2-2)

Nessa fala, verifica-se que a medicalização não está desconectada dos
contextos socioculturais. Não obstante, considera-se que os profissionais da saúde
devem esquivar-se de qualquer tipo de polarização em seus extremos referente à
medicação, pois, dessa forma, não se promove o diálogo, mas provoca uma
intensificação de uma “tensão estruturante” no processo de aprender na formação
do residente (BONET, 2004). Dessa forma, pode provocar um cenário de extenso
“campo minado” na relação médico-paciente, e o que torna isso ainda mais trágico é
a realidade de que, quem perde essa batalha, é o paciente (no papel social) em
sofrimento psíquico.
É válido concordar com Mattos (2001) de que a medicina tem um
conhecimento privilegiado no eixo das intervenções sobre a doença. Nesse sentido,
as ações educativas do ensino em PG não deixam de lado o conhecimento do
tratamento medicamentoso, mas objetiva gerar uma prudência no desenvolvimento
do papel do residente em psiquiatria, nesta atuação medicamentosa. Uma vez que
existe um contato mais próximo com um grupo de pacientes, tem-se o privilégio de
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alcançar a promoção de uma interlocução entre o saber científico e o saber popular,
conforme as falas a seguir:
Ter essa visão ampliada do paciente contribui porque, às vezes, nós temos
a esperança de que a medicação vai mudar o funcionamento do paciente,
mas não muda. A medicação só melhora os sintomas da doença. (R3-2)
Quando o paciente fica mais livre para falar, ele acaba falando mais sobre
os seus hábitos de se automedicar e de como interrompe os tratamentos
medicamentosos previstos. (R2-1)

Esses depoimentos revelam que apesar dos avanços biotecnocientíficos com
as drogas psicoativas, o tratamento medicamentoso possue seus limites e
principalmente, quando recebem informações importantes de como os pacientes
administram esse tratamento. Sendo que é comum ser de uma forma inadequada,
mas que não são relatadas ao médico residente em psiquiatra. Os depoimentos dos
residentes referem sobre essa realidade de que durante o treinamento em
psicoterapia de grupo há uma ampliação das percepções dos pacientes a partir de
uma fala mais integral do paciente nas sessões psicoterápicas, no qual trazem
relatos que são fundamentais para a eficácia medicamentosa.
Neste sentido, esses depoimentos confirmam os estudos de Khawaja, Pollock
e Westermeyer (2011) quando concluem que o treinamento em psicoterapia de
grupo na formação do residente em psiquiatria é importante para complementar as
habilidades de um psiquiatra em psicofarmacoterapia.
Tesser (2006) considera que o processo de medicalização social no Brasil é
intenso e importante para o SUS e para a saúde coletiva. Na verdade, há um
declínio da capacidade de enfrentamento autônomo de maior parte dos
adoecimentos e das dores cotidianas, tendo como consequência um consumo
abusivo e contraprodutivo dos serviços biomédicos e sendo fonte de dependência
excessiva e alienação.
Assim, é necessário um aprofundamento sobre as questões sociais em
relação ao consumo de medicamentos psicoativos em grupos populares, uma vez
que, em sua atuação, eles revelaram como inibidores de conflitos sociais
(MENDONÇA, 2009). Dessa forma, pode-se evitar o uso abusivo desses
medicamentos, além, é claro, de pleitear uma voz ao social, conforme as falas a
seguir:
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Embora eu tenha alguns pacientes que apresentem problemas
interpessoais e conflitos familiares importantes, é comum o pedido de uma
"pílula mágica" que resolva logo. (E-1)
(...) Foi importante para identificar situações em que mudar a medicação
não iria contribuir para a melhora do paciente. Eu poderia ficar ali
"rebolando" no tratamento. (E-2)

Nesses depoimentos concretizam-se ações educativas no ensino em PG, ou
seja, a perspectiva do residente que não toma um papel do proclamador de milagres
farmacológicos, mas, sobretudo, com uma perspectiva de seu papel de
transformador social. Com contribuições para uma sociedade saudável, devolvendo
um cuidado do ser humano com a dignidade, saúde psicológica e social e ampliando
a sua visão do paciente sob a ótica da promoção da saúde, conforme depoimento a
seguir:
Teve uma paciente que eu me lembro que, nos últimos dois, três anos, ela
já tinha passado por vários tratamentos medicamentosos, até mesmo fora
do Hospital das Clínicas. Tinha buscado vários recursos. Tinha passado por
vários médicos, mas mantendo um mesmo quadro semelhante durante
muito tempo. E quando ela teve a oportunidade de passar pelo grupo, eu vi
que, até aquele momento, ela não tinha conseguido compreender o que
estava acontecendo com ela mesma. E à medida que ela compreendeu um
pouco melhor vários aspectos sobre si mesma e sobre como essa doença
refletia em sua vida, ela teve uma melhora importante. E a resposta ao
tratamento foi muito boa, sem precisar modificar exatamente o tratamento
medicamentoso. Foi mais uma mudança em uma dimensão que até
momento não tinha sido alcançada. Não exatamente por falta de
competência do médico, mas eu acho que o grupo deu a oportunidade do
paciente se conhecer melhor. (R3-1)

Neste contexto, confirmam o trabalho de Khawaja, Pollock e Westermeyer
(2011), quando consideram que o treinamento em psicoterapia de grupo fornece ao
residente em psiquiatria um maior conhecimento do paciente, a fim de tratá-lo com o
máximo de eficácia. Os autores consideram que o paciente que só é visto pelo
psiquiatra via consultas rápidas, infreqüentes, com sessões individuais e com foco
em medicamentos. Podem apresentar características diferentes de quando o
paciente é visto em um ambiente de psicoterapia de grupo.
Dessa forma, os autores acima citados, afirmam que o grupo torna-se um
microcosmo da vida interpessoal e familiar do paciente. No qual, revela ao residente
uma percepção profunda da psique do paciente, bem como manifesta uma imagem
de excelente impacto do paciente, e como ele é afetado, por uma série de outras
pessoas em seu universo interpessoal.
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Paralelo a esse cenário – aspectos da medicação –, pode-se confrontá-lo com
a realidade dos aspectos do diagnóstico na psiquiatria. Passa-se, então para
discussão do terceiro ponto relevante sobre o aprendizado cognitivo: a ampliação
do diagnóstico clínico para diagnóstico relacional.
Outrossim, mesmo considerando de fundamental importância o diagnóstico
clínico, é sempre salutar um palco para discussão interdisciplinar sobre o seu valor,
as suas possibilidades e os seus limites, até mesmo tecer algumas críticas em
relação às classificações psiquiátricas (CID-10 e DSM). Vale lembrar que esse
raciocínio é apenas reflexivo do dúbio campo das classificações psiquiátricas. Na
verdade, espera-se apenas preparar para as novas exigências colocadas em um
imenso debate. Ademais, sob o foco do ato terapêutico, tem-se um olhar, onde
outros olhares revelam diferentes visões sobre a mesma discussão.
O mais importante, agora, é considerar o longo alcance das implicações
sociais referentes às questões de fragmentação desse conhecimento do diagnóstico.
Elas sempre afetaram profundamente a interlocução entre os profissionais da área
“psi”. O certo é que, diante dessa realidade, ninguém se sente seguro, pois várias
tensões são colocadas sobre as mentes dos profissionais da área "psi", onde cada
uma é nivelada como igual a partir da vulnerabilidade no campo da saúde mental
(SOUZA, 2012).
A prática social em PG desfoca o diagnóstico clínico para também focalizar o
diagnóstico relacional. Reitera-se que um diagnóstico não anula o outro, mas, sim,
que se complementam.
Na psicoterapia com abordagem psicodramática, o diagnóstico possui a sua
aplicabilidade dentro de um processo terapêutico simultâneo ao momento. Sendo
assim, o diagnóstico na psicoterapia psicodramática está inserido no processo,
decidindo as ações cênicas

dramatizadas e as interações do psicoterapeuta-

paciente, ou seja, "o ser relacional" (MORENO,1993).
Moreno

(1993)

distinguiu

três

formas

de

avaliação

do

diagnóstico

psicodramático: a estética, a existencial e a científica. Sobre a convalidação estética,
“o psicodrama destacou-se do teatro e do drama literário, acentuou e desenvolveu,
entretanto, a influência de princípios estéticos sobre a terapia” (p. 141). Trata-se de
uma avaliação viabilizada pela representação cênica. A ação dramática permite a
percepção concreta da situação conflituosa do paciente. Em cena, o psicoterapeuta
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(no papel de diretor) posiciona-se ao lado do paciente para avaliar a estética do
drama em cena.
Moreno (1983) enfatiza que as experiências terapêuticas devem ser validadas
pelos próprios participantes no momento em que estiverem acontecendo. O ser
humano, em sua plena subjetividade, faz parte do fenômeno a ser investigado (papel
de investigador e papel de investigado). Verifica-se nas falas a seguir:
Eu falo que, em muitos casos, a gente faz o diagnóstico psiquiátrico em
"cinco minutos", e os outros trinta a quarenta minutos em que a gente
conversa com o paciente, é que a gente colhe dados fundamentais para o
procedimento terapêutico. Aprendi que, nessa conversa, a gente conhece a
realidade de vida do paciente e outros estressores que podem dificultar o
tratamento. (E-2)
É importante perceber que, na verdade, hoje eu consigo manter um
tratamento não por causa do medicamento, mas por causa da relação com
o paciente. (E-1)
Foi importante perceber que ter o diagnóstico psiquiátrico não era maior do
que os problemas vivenciados pelo grupo. Houve descrições de histórias
vividas na infância muito horrorosas, como, por exemplo, abusos sexuais,
violências e discriminações (...). (R2-2)
O fato de ter um acesso mais fácil à pessoa do paciente favoreceu a
formulação do diagnóstico dentro uma visão mais ampla. Me ajudou a
montar melhor o planejamento terapêutico. (...) Até me ajudou a reconhecer
os limites das medicações, quando a medicação iria ou não funcionar
naquele sintoma. (R3-1)

De acordo com essa proposta, de ampliar o olhar diagnóstico, entre três
perspectivas da validação-científica, estética e existencial, não há dúvida sobre o
amplo espectro na aprendizagem cognitiva, isto é, o "saber-pensar", podendo ser
observado na fala seguinte:
Uma vez eu ouvi uma expressão de uma psicóloga que eu achei o máximo:
"Esse médico é só CID-10". No meu entendimento dessa expressão, é por
tratar-se de um médico que só tem o diagnóstico psiquiátrico na ponta da
língua e não consegue ter uma abordagem além disso. Eu reconheço que a
psiquiatria é uma área médica que não permite que a gente tenha só o olhar
médico. Precisa ter esse olhar um "pouquinho" a mais. Eu tento ter esse
"pouquinho" a mais. (E-2)

Neste sentido, no panorama do diagnóstico, o conhecimento humano fornece
elementos para o aprendizado cognitivo do profissional de saúde que tem o desafio
de tomar decisões importantes e enfrentar circunstâncias ou questões difíceis na
relação terapêutica. Assim, a avaliação puramente científica separa a pessoa do
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contexto social. A avaliação estética aproxima só daquilo que é manifesto da
pessoa. A avaliação existencial amplia o fenômeno para o verdadeiro encontro com
o paciente-pessoa-comunidade. À luz da avaliação tridimensional – estética,
existencial e científica –, a psicoterapia de grupo viabiliza um caminho por
excelência do cuidado integral.
No contexto da saúde mental, para que o aprendizado tenha significado é
necessário um foco na relação de todos os atores envolvidos no processo de ensino
e aprendizagem. A ação decorrente desse processo possui profundas e complexas
interações intrapsíquicas-interpsíquicas. O ensino e a aprendizagem constituem-se
um desafio para os atores envolvidos, pois todos que perfazem suas veredas da
relação eu-tu são marcados por experiências que constituem a história de cada
paciente com seu respectivo átomo social. Lembra-se que no âmbito do átomo
social formam-se as escolhas de aceitação, rejeição e indiferença, sendo
congruentes ou incongruentes (MORENO, 1992).
Nesse sentido interpessoal, a aprendizagem cognitiva com significado
considera todos os elementos constitutivos do homem, pois ela não se dá de forma
estanque ou mesmo de uma maneira puramente formal. Ela sempre considera o que
"o aprendiz já sabe" (MOREIRA; MASINI, 2001). Sendo assim, o preceptor deverá
se dar conta de que não ensina apenas o conteúdo a ser ministrado aos residentes,
mas também atitudes para que seja possível interagir e resgatar no ambiente um
clima propício em que se dê o aprendizado. Isso leva necessariamente a considerar
o perfil do residente, suas motivações e sua filosofia de vida. Quanto mais próxima
ou maior for a interação entre o preceptor e o residente, melhor será o aprendizado,
sem perder de vista o papel da assistência integral aos pacientes. Trata-se do
"saber-pensar" o conhecimento adquirido no serviço, isto é, no "saber-fazer".
O "saber-pensar", como processo interativo, na concepção moreniana,
destaca o desafio para uma ação espontânea-criativa de ambos os atores sociais,
isto é, o preceptor e o residente. Desse modo, é importante um olhar para as
considerações do ponto vista sociointerativo e suas aplicações para o aprendizado
reflexivo-prática, conforme as falas a seguir:
À medida que a prática em psicoterapia de grupo facilitava a minha
interação com o paciente, eu conseguia ampliar o meu conhecimento.
Interessante que, à medida que eu ampliava o meu conhecimento, facilitava
a minha interação com o paciente. (R2-2)
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A minha função de auxiliar me ajudou a entender e perceber melhor a
interação entre a teoria e a prática. (R3-1)
A interação entre a teoria e a prática foi muito espontânea. (R2-1)

Reitera-se a concepção moreniana na qual preconiza que a aprendizagem se
dá através da ação espontânea e por meio de desempenho de papéis, uma vez que
permite ao indivíduo errar e tentar de novo, em um campo relaxado, livre das
pressões da realidade social, alcançando assim uma catarse mental no processo de
aprender (MORENO, 1994).
Desse modo, pensando que o aprendizado do residente é um somatório de
conhecimentos e experiências que se processam no cotidiano dos cenários de
prática, bem como considerando o universo existencial de cada um, é na troca
sociointerativa que estão embutidos todos os valores do papel do ser aprendiz.
Entende-se que o sistema de estruturação das tramas socioafetivas
pressupõe a complexidade de ações com ramificações inteligíveis e ininteligíveis.
Dessa forma, encontra-se em Moreno (1993) o conceito de realidade social, sendo
que a leitura ininteligível faz parte da matriz sociométrica, e a parte inteligível está na
sociedade oficial. Nesse sentido, pode-se verificar um significado do ensino da PG
na fala de um egresso:
Eu e o R2 (...), especialmente nessa época do segundo ano de
residência, passamos pela realidade da falta de preceptores. Em alguns
dias na semana nós ficávamos sozinhos no ambulatório. No R2,
principalmente, nós nos sentíamos muito abandonados. A palavra
correta não é esta, mas nos sentíamos "filhos sem mãe". E, diante
dessa realidade, teve dias da gente ter condutas que a gente não tinha
formação para isso, embora tenha nos ajudado a crescer, mas, de certa
forma, foi desfavorável. Houve vários momentos em que eu pedia ajuda
para o outro R2. Tínhamos que resolver as coisas sozinhos por falta de
preceptores em alguns dias da semana. (...) E a disciplina de
psicoterapia de grupo foi bem nesse período. Ter o preceptor presente
foi muito bom. E ainda tínhamos um momento para tirar dúvidas após as
sessões de psicoterapia. Eu, sinceramente, acho que assim funcionou
muito melhor. Principalmente pensando nesse aspecto que eu e o outro
R2 (...) estávamos vivenciando. Pela falta de preceptores em psiquiatria
na época, se ainda tivéssemos que atender sozinhos em psicoterapia, e
só receber supervisão depois dos atendimentos, ficaríamos perdidos.
(E-2)

Tendo o cenário atual da formação do médico residente em psiquiatria, aflorase uma discussão a fim de fortalecer o "padrão ouro" na formação de trabalhadores
em saúde. Contudo, observa-se nessa fala do egresso a realidade de que o
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residente por vezes sai do eixo do ensino em serviço para um papel colocado como
mão de obra precarizada. Esse depoimento vem ao encontro do pensamento de
Martins (2005) ao afirmar que, tanto a natureza, quanto a magnitude do estresse na
residência médica têm sido amplamente estudadas na literatura desde os anos
1970. A partir de então, diversos aspectos relacionados ao treinamento dos
residentes têm sido objetos de pesquisa, principalmente aqueles de ordem
psicológica. Assim, pode-se fazer outro recorte na fala de outro egresso e de um R2:

No ambulatório, a gente tem um volume muito grande de pacientes. A
gente não tem o tempo devido para aprofundar em questões que são
importantes. Muitas vezes, a gente vê o paciente muito rápido e com um
intervalo longo de uma consulta para a outra. E as questões psicossociais
acabam passando batidas. A gente não tem oportunidade de entrar de fato
em contato com a vida do paciente. (E-1)
(...) Na verdade, a minha dificuldade não é só na relação com o paciente.
Eu tenho dificuldade é com o número de pacientes. Marcam muitos
pacientes no ambulatório de psiquiatria. Quando chega ao final da tarde, eu
já estou cansado e sem forças para estudar. (R2-2)

Pode-se analisar, por meio dos depoimentos dos participantes, a respeito de
uma inadequação na temporalidade da assistência que respinga em sua formação
em saúde, o que acaba por refletir em uma formação pautada pela falta de
humanização do cuidado e da perspectiva da integralidade, tanto no papel do
paciente, quanto no desenvolvimento do papel do residente. Isso reforça um
aprendizado com ênfase na biomedicina, tornando-se mais simples centrar a
atenção na doença, no técnico, no diagnóstico, enfim, distanciando-se da pessoa do
paciente.
É importante reforçar a realidade do reducionismo do tempo na assistência
terapêutica da atualidade. A temporalização do atendimento do profissional de
saúde tem uma necessidade urgente de ser repensada, com uma reflexão não só
sob o ponto de vista cronológico (Chronos), mas também sob uma dimensão
qualitativa (Kairós). Assim, essa noção dos dois tempos – Chronos e Kairós –, como
representações da temporalidade, revela dois pensamentos complementares na
atenção à saúde. Por um lado, o tempo medido, o cronológico, as ações repetidas,
os limites do planejamento clínico imposto pelo social; por outro, o tempo vivido,
oportuno, na ocasião certa aproveitada sem planejamento, enfim, espontâneocriativo. A dimensão do tempo – Chronos – esgota e limita a subjetividade daquele
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que recebe o cuidado; já no panorama do tempo – Kairós –, abre-se um universo
para uma infinidade de possibilidades na relação psicoterápica (SOUZA, 2012).
No depoimento do seguinte participante egresso, pode-se ter como
perspectiva uma aprendizagem com significado na dimensão da temporalidade:
Eu atendo uma quantidade menor de pacientes, comparado com a maioria
dos meus colegas. Eu atendo em um tempo maior. Praticamente eu reservo
uma hora para cada paciente. E mesmo aquele paciente que eu já
acompanho há algum tempo, dedico um tempo para investigar o dia a dia
dessa pessoa. Por exemplo, investigo como estão as suas relações
interpessoais, mas procurando focar questões que podem estar interferindo
na saúde mental daquela pessoa, e não necessariamente o sintoma. (E-1)

Para complementar, na perspectiva dos participantes, o aprendizado foi
significativo, na medida em que influenciou em suas ações na assistência de outros
pacientes:
Eu não tinha noção de como o paciente omitia informações que são
fundamentais para o diagnóstico e para a conduta terapêutica. Parece que
eles até esqueciam que eu era médica psiquiátrica e acabavam falando
coisas que comprometiam muito o tratamento deles, como, por exemplo, a
forma como eles alteravam, por conta própria, as medicações. Essa
percepção me ajudou a melhorar a minha entrevista com outros pacientes.
Com esse entendimento, passei a questionar coisas que antes eu não
perguntaria. (R2-1)

Em síntese, neste momento, pode-se perceber que se trata de um
aprendizado cognitivo não somente técnico, mas de uma oportunidade para
desenvolver uma postura crítica que contribua não só para a formação do RP, como
também para uma proposta de serviço, atendendo as necessidades de saúde dos
usuários do SUS. Dessa forma, ressalta-se que também atende o dispositivo
pedagógico da educação permanente, onde o serviço é um espaço para os
processos educativos com alcance para a transform(ação) do conhecimento. A
razão é simples: não existe uma aprendizagem cognitiva unitária e linear, mas uma
constante de ações educativas com um possível alcance de transformar os cenários
do ensino na saúde.
Não obstante, a aprendizagem cognitiva revela sua intima integração com a
aprendizagem afetiva, conforme verifica-se na seguinte subcategoria.
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5.1.3 Subcategoria 3: Aprendizagem afetiva (saber-sentir)

Nesta subcategoria, destacam-se os depoimentos dos participantes que
expuseram sobre o papel do ensino da psicoterapia de grupo na formação para um
aprendizado na dimensão afetiva. Há dois aspectos para discussão: percebe-se na
análise da Figura 7 que em termos de frequência de aparecimento dos indicadores
relacionados à subcategoria aprendizagem afetiva, observa-se uma freqüência na
expansividade afetiva do residente com 57,5%, em seguida o compartilharmento
com 42,5%.

Figura 8: Distribuição percentual dos indicadores relacionados à subcategoria aprendizagem afetiva
na perspectiva dos residentes em psiquiatria e egressos
Fonte: Pesquisa da autora

A expansividade afetiva dos indivíduos é "a energia afetiva que permite que
um sujeito „retenha' o afeto de outros indivíduos durante um período de tempo dado"
(MORENO, 1994, p. 154), que é o "saber-sentir" o outro. Na verdade, não se
realizou um processo de medição, propriamente dito, desses afetos dos
participantes, mas, de acordo com a definição, anteriormente citada, pode-se
considerar que os participantes expandiram a sua afetividade, uma vez que houve a
formação de um vínculo com os pacientes. Tal pressuposto apareceu na fala de
alguns participantes, já que, no período das entrevistas, já se tinha encerrado o
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treinamento em psicoterapia de grupo, e, mesmo após um distanciamento das
pessoas do grupo, ainda assim, eles citaram alguns pacientes:
Ficou evidente que no grupo a gente tem uma relação igualitária. Por
exemplo: no meu grupo, tinha um paciente que monopolizava muito a
dinâmica do grupo. Eu percebi que tinha sentimentos diferentes por cada
paciente. (E-1)
Percebi na psicoterapia de grupo que vários pacientes não tinham a
oportunidade de conversar sobre o seu adoecimento. Lembra de uma de
nossas pacientes, a E. [paciente]? Ela tinha uma dificuldade de inserção
social. Ela me transmitiu uma carência tão grande que revelava a sua
incapacidade de socialização. Teve uma outra que também me chamou
muito a atenção nesse aspecto. (E-2)

As perspectivas

aferidas revelam a expansão afetiva dos egressos em

relação aos pacientes, ou seja, houve a formação de um vínculo na relação médicopaciente, no qual supera a prática hospitalar centrada na doença em que não
contempla as necessidades básicas dos pacientes.
No "saber-sentir", o residente aprende sentindo as necessidades do outro e,
principalmente, o desenvolvimento da capacidade de se colocar no lugar do outro.
Também se confirma a conscientização emocional em relação ao paciente, que
também pode ser polarizada para a aceitação, a rejeição e a indiferença, ou seja o
participante reconhece que pode ter sentimentos diferentes em relação aos
pacientes.
De acordo com Bonet (2004), há uma tensão, na educação médica, entre a
busca do saber e os sentimentos despertados nesse processo de aprendizagem da
biomedicina. Então, ele realizou uma minuciosa e sensível etnografia da residência
médica em um hospital da província de Buenos Aires. Com maestria, o autor
denuncia uma “tensão estruturante” entre as dimensões cognitivas e emotivas
vivenciadas pelo residente. Considera o hospital, o espaço do ensino, como um
espaço teatral para encenação das tensões sociais, psicológicas e econômicas que
influenciam diretamente na formação da subjetividade do residente. Sendo assim,
leia-se nas falas a seguir:
Os encontros também foram terapêuticos para mim. (...) Confesso que
houve momentos em que as conversas após as sessões foram mais
importantes para mim. Me sentia extremamente aliviada. Nem sempre
somos corretamente interpretados pelos preceptores... (...) Sei que minha
participação no grupo não se faz somente por um conhecimento técnico,
mas, principalmente, mediante a minha sensibilidade e empatia em
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relação aos pacientes, qualidades que valorizo em mim e quero
preservar. (R2-1)
Foram momentos que ajudaram no processo de desenvolver uma
empatia pelo paciente. (E-1)
Quando tenho que dar uma aula na residência, sinto-me muito inseguro.
Me sinto pressionado, e, por mais que eu me esforce, não há
reconhecimento dos professores. Na verdade, o problema não é
preparar a aula, mas é a sensação ruim de que está faltando algo. Eu
não tenho clareza do que eles querem. Então, eu fico perdido. (R2-2)

À luz dessas observações, é importante não desmerecer que o ensino da PG
ofertou ao residente um palco para o drama da “tensão estruturante” da residência,
tão bem pesquisada por Bonet (2004). Nos períodos de supervisão (momentos de
discussão após os atendimentos psicoterápicos), há a oportunidade de um diálogo,
dentro de um tempo adequado, sobre os aspectos psicológicos dos pacientes, bem
como os psicossociais, de modo a revisar cada caso clínico numa perspectiva das
relações interpessoais e a destacar as intervenções terapêuticas, além de
acompanhar a evolução do grupo e de cada pessoa assistida.
Apesar de tudo isso, o mais importante nesse contexto foi a abertura
oferecida para que o residente pudesse olhar para si mesmo de acordo com os
conflitos trazidos pelos pacientes, assim como compartilhar seus limites e
dificuldades diante dessa realidade emocional. Na verdade, ao longo de vários
meses juntos, na relação da dupla preceptor-residente, constrói-se um palco
privado/coletivo onde os atores sociais coconstroem uma ponte entre o "saberpensar" e o "saber-sentir". O diálogo torna-se tão confortável que se cria uma nova
realidade a ponto de ir diluindo os dois saberes da psicologia e da psiquiatria,
revelando"outro saber" representado pela unidade terapêutica na relação diretor e
ego-auxiliar.
De acordo com Morin (2012), o desenvolvimento de uma democracia
cognitiva só é possível a partir de uma reorganização do saber; e esta pede uma
reforma do pensamento que permita não apenas isolar para conhecer, mas também
ligar o que está isolado. Nela renasceriam, de uma nova maneira, as noções
pulverizadas pelo esmagamento disciplinar, o ser humano, a natureza, o cosmo e a
realidade. Para o autor, o homem está contido em dois tipos de pensamento
fechado. Primeiro: o pensamento fracionário da tecnociência burocratizada que
corta, como fatias de salame, o complexo tecido do real. Segundo: o pensamento
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cada vez mais fechado, voltado para a etnia ou para a nação, que recorta, como um
puzzle, o tecido da Terra-Pátria.
Neste sentido, é preciso estar intelectualmente rearmado segundo essa
reforma do pensamento, isto é, pensar a complexidade para que assim se possa
enfrentar os desafios da agonia/nascimento do entre-dois-milênios e tentar pensar
os problemas da humanidade na era planetária (MORIN, 2012).
Pode-se considerar paralelo às ideias de Morin (2012) o pensamento de
Moreno (1975) sobre o universo fechado e o universo aberto. Reitera-se o ponto de
vista de Moreno sobre o desempenho de papéis que se desenvolve de acordo com
passagem do primeiro universo para o segundo, sendo que só no segundo universo,
que é aberto, que se alcança a capacidade de se colocar no lugar do outro. Um
movimento imprescindível para o aprendizado cognitivo do RP, uma vez que permite
o treinamento do papel de profissional da saúde no contexto do universo aberto.
Portanto, o que aprende é, em ultima análise, ampliar para o aparecimento de
saberes a partir de condições sociointerativas, sem limitar-se às fronteiras da
disciplina de psiquiatria.
A partir dessa realidade oferecida ao residente, já se discute um segundo
ponto, ou seja, a realidade de que o residente aprende a compartilhar. Reitera-se
que o compartilhar é a terceira etapa da abordagem psicodramática (MORENO,
1975). À medida que o residente se sente como um integrante do grupo, ele aprende
a compartilhar com o paciente, conforme os depoimentos:
Então eu me via como parte do grupo. Os assuntos que eram tratados
serviam para mim também. Eu me enxergava naqueles temas e, por isso,
eu podia dar a minha contribuição para o grupo. Independente de eu ter ou
não "a doença em mim", não fazia diferença. Mesmo eu não tendo "a
doença", me vi com os mesmos sentimentos (...). (R2-1)
Estar no papel de ego-auxiliar me fez aproximar do paciente. Favoreceu o
meu nivelamento com o paciente. Há uma quebra da hierarquia, mas sem
perder o respeito. A gente fica igual. Surge até a vontade de compartilhar
nossa vida com o paciente. (R2-2)

O

sistema

de

estruturação

das

tramas

socioafetivas

pressupõe

a

complexidade de ações com ramificações inteligíveis e ininteligíveis. Nessa linha de
raciocínio, o interesse fundamental do ensino da PG é oferecer um espaço circular
que equilibre os aspectos cognitivos e afetivos. Esse deve ser um cuidado que o
ensino na saúde deve observar, pois a função do profissional da saúde não é
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apenas desenvolver no aprendiz os aspectos cognitivos, mas também estar atento
aos afetivos.
O aspecto emocional da relação preceptor-residente torna-se relevante no
processo do desenvolvimento afetivo. O mesmo se dá com suas necessidades e
aplicações que são compreendidas a partir da observação atenta ao esforço do
aprender na relação terapêutica, uma vez que exerce influência determinante nas
relações sociais e desempenho das atividades, em qualquer esfera, especialmente
na educativa, conforme a fala a seguir:
(...) Foi estranho me perceber cada vez mais mergulhada em mim mesma.
Cada tema que surgia eu me percebia e ia aumentando a vontade de falar e
de compartilhar com o grupo. Por isso, eram importantes os momentos após
o grupo, pois houve vários momentos em que compartilhei algumas
dificuldades emocionais percebidas durante as sessões do grupo. É bem
diferente da relação com os outros professores. (R2-1)

Nesse sentido, os laços estreitos coconstruidos no ensino da PG promovem
uma expansividade afetiva que viabiliza o compartilhar entre os atores sociais. O
valor do ato terapêutico, viabilizado pelas relações afetivas, envolve todas as
pessoas do grupo. Assim, o clima para o aprendizado do "saber-pensar" deve ser
propiciado pela relação afetiva a fim de melhor direcionar o "saber-sentir" dos atores
sociais.
No que diz respeito à afetividade, trata-se de uma ação, uma reação, uma
atitude ou um modo de ser no aqui-agora nos processos educativos. Acompanha
sempre o momento presente do aqui-agora e as cenas que envolvem as pessoas. É
bom lembrar que a afetividade é que permite reter o afeto do outro dentro da
pessoa. A prática da afetividade na tríade preceptor-residente-paciente tem o poder
de desarmar qualquer relação eu-isso para criar situações novas e acolhedores
entre o "saber-pensar" e o "saber-sentir" na relação espontânea eu-tu.
O ensino na saúde deve prezar por uma formação que atenda os reais
anseios e necessidades dos atores envolvidos nos processos educativos, não
apenas polarizando para uma das partes. Isto implica em exercer a espontaneidadecriatividade no processo do ensino-aprendizado. As ações educativas devem-se
distanciar de propostas que demandem fortuna em investimento material e quase
sempre distante das reais possibilidades para se dar os passos decisivos nos
cenários de prática do SUS. Porém, há soluções plausíveis e bem próximas dos
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atores envolvidos, que compreendem o real potencial da transform(ação) favorecido
por um aprendizado com saúde emocional.
A afetividade se impõe como um elemento essencial, um divisor de águas no
mar revolto das relações eu-isso. Nesse sentido, discute-se que, através da
expansão afetiva e compartilhamento do residente, encontra-se um espaço
emocional para o "saber-sentir" que favorece a catarse emocional não só do
paciente, mas também para o próprio residente, conforme pode ser observado nos
seguintes depoimentos:
O grupo me tocou como pessoa. A gente é mobilizado com questões muito
profundas na história de vida do paciente. (...) O alívio não é só para o
paciente. A gente se beneficia também (...). (E-1)
Houve momentos no grupo que eu me senti tão relaxada e tão à vontade
que eu consegui me perceber livre de tensões e das defesas (...) O tema de
voltar às cenas infantis me emocionou muito. Mas depois eu senti um alívio
por ter trazido a minha tristeza à tona novamente. Às vezes eu não sei o
que fazer com essa tristeza. Por incrível que pareça, me identifico com F.
[paciente]: não consigo falar ou fazer o que realmente quero, tento "poupar"
o outro. Tudo isso me angustia! (R2-1)

No contexto do ambulatório de psiquiatria, a prática terapêutica tem
descortinado a realidade de pacientes que revelam pelo próprio adoecimento, ou
pela biografia, um cenário de intensa imaturidade intrapsíquica manifesta no
interpsíquico. "Por uma educação romântica" (ALVES, 2012), gesta-se o desejo do
conhecimento na relação eu-tu mergulhado nessa imaturidade emocional. O ensino
da PG revela-se em um belo cenário de “jardim de infância” no que tange ao
universo emocional dos pacientes. Busca-se então, junto ao residente, esse olhar de
pesquisador da “criança interior” de cada paciente. Assim, na fala do participante
residente, nota-se que conseguiu colocar à parte todo arsenal teórico e aventurou-se
na infantilidade do outro, até mesmo entrando em contato com seus próprios
conflitos primários.
Desse modo, alcança-se se uma boa política de ensino na saúde gerada na
multiplicidade de saberes permeada pela interlocução entre o "saber-pensar" e o
"saber-sentir" na relação da tríade preceptor-residente-paciente. Constrói-se um
palco importante para o axioma do ensino da PG contextualizada nos contextos
socioculturais do processo saúde-doença-cuidado. Como consequência, promove-se
para o residente um palco circular para o diálogo interdisciplinar.
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5.1.4 Subcategoria 4: Diálogo interdisciplinar (relação em corredor)

O ensino da PG é realizado por um preceptor com formação em psicologia e
psicoterapia psicodramática. Sendo assim, envolve um ensino na saúde que
viabiliza o processo de ensino-aprendizado de acordo com os aspectos psicológicos
do paciente. Ao estabelecer uma relação de ensino na educação médica, depara-se
com perspectivas de saberes diferentes sobre um mesmo paciente. Nesse sentido,
pode-se eleger a quinta subcategoria: o diálogo interdisciplinar.
O diálogo interdisciplinar não se trata de uma rivalidade para ganhar ou
perder espaço. Há espaço para todos nesse imenso universo social dos processos
educativos no ensino em saúde. Há sempre alguém para formar pares, triângulos,
quadrados e círculos, mas, para a saúde emocional e mental, deve-se sempre evitar
qualquer estrutura sociométrica de isolamento. Desse modo, é na formação do RP
que estão os alicerces de processo de ensino e aprendizagem, no mínimo, para
formar pares. Neste sentido, para Fonseca Filho (1980) pode-se estabelecer uma
relação em corredor. Neste sentido, basta o preceptor arriscar e deixar que o
residente possa percebê-lo como pessoa, conforme as falas a seguir:
Na verdade, na nossa formação, a gente é treinado para ser técnico. E a
psicologia me trouxe uma visão ampliada. (R3-2)
Outro aspecto importante foi o conhecimento da psicologia, pois ampliou o
meu olhar como médico. Como médico residente em psiquiatria, temos um
conhecimento específico. Essa integração com a psicologia foi muito
importante. Acho que também deve ser importante para o psicólogo. Acho
que são visões diferentes, mas com um objetivo em comum: ajudar o
paciente. E essa interação reflete em benefícios para o paciente. (R3-1)

A abordagem clássica da formação em saúde caracteriza-se por um ensino
tecnicista, com foco nas áreas de especialidade (CECCIM; FEUERWERKER,
2004a). As falas destacam uma importância da experiência interdisciplinar como
aspecto relevante em seu processo de aprendizagem. Um mesmo ato terapêutico
pode ser visto sob várias vertentes.
O ensino na saúde deve ser trabalhada de modo interdisciplinar para que o
aluno possa ser agente ativo, comprometido, responsável, capaz de planejar suas
ações, assumir suas responsabilidades, tomar atitudes diante dos fatos e interagir
com o meio em que vive, contribuindo com a melhoria do processo ensinoaprendizagem (FAVARÃO; ARAÚJO, 2004).
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As ações educativas no ensino da PG promovem a integração do residente
com as pessoas que vivem com transtorno mental, oferecendo um compromisso
coletivo viabilizado por um diálogo interdisciplinar – psicologia e psiquiatria –,
consolidando o conhecimento e a intervenção terapêutica em populações
vulneráveis, com o adoecimento intrapsíquico manifesto no interpsíquico. Nesse
sentido, o ensino da PG constrói uma ponte a fim para que o residente tenha um
espaço para uma interlocução entre o saber psiquiátrico e o conhecimento dos
aspectos psicológicos do paciente, favorecendo assim uma ampliação em sua
capacidade de observação clínica do adoecimento psíquico, conforme a fala a
seguir:
Eu me lembro de um professor que ensinava que a gente não tem que ter
só o olhar psiquiátrico, a gente tem que ter o olhar médico-psicológico (...).
O olhar de psicologia é um pouco diferente do meu, e isto trouxe benefícios
para a minha prática clínica. (E-2)

É importante ressaltar que há uma corrente psicológica que permeia as
relações entre o grupo da psiquiatria e o grupo da psicologia, com não existência da
possibilidade do diálogo. Pensa-se que o movimento da antipsiquiatria em parte é
responsável por essa ideia. São vários discursos radicais que promoveram
polarizações no conhecimento do adoecimento mental. Embora os movimentos
contestatórios em relação à psiquiatria clássica, a antipsiquiatria, tenham estimulado
muitas mudanças importantes no tratamento do paciente psiquiátrico com
ressonâncias positivas até os dias de hoje (ALMEIDA, 2006), permaneceu um ranço
de distanciamento da psicologia com a psiquiatria, tendo sido promovido por esse
movimento.
Os resultados deste estudo vem para desconfimar essa ideia polarizada e,
principalmente, promover o início de um processo de desconstrução dessa corrente
psicológica. Veja-se na fala a seguir:
A abordagem da psicoterapia é diferente da abordagem da psiquiatria. A
minha consulta é mais técnica (...). Eu vejo que o diálogo da psiquiatria com
a psicologia é importante. (R2-2)

O RP considera a importância do diálogo interdisciplinar. A ação
interdisciplinar reitera o pensamento moreniano sobre o fato de que as correntes
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psicológicas legitimaram as ações dos atores sociais. Por sua vez, considera-se que
toda ação educativa revela seu ato político.
Assim, adentrar um cenário de investigação das ações educativas, reforça-se
o pensamento de que a pesquisa é um ato político (ALVES, 1984 apud LÜDKE;
ANDRÉ, 2013). Afinal, é preciso estar consciente de que "não há ensino sem
pesquisa e pesquisa sem ensino" (FREIRE, 2011, p.30). Sendo necessário atentarse à realidade de que não se faz pesquisa, depois educação, ou vice-versa; sabe-se
que no mesmo processo, educação através da pesquisa. Assim, o produto do
conhecimento científico é um fenômeno político marcante da sociedade (DEMO,
2013).
Encontram-se, nesse pequeno grupo, as ações educativas para a expressão
de uma nova configuração sociomicroscópica, mesmo que seus elementos sejam
ainda ininteligíveis (latente) a olho nu do observador humano, porém com potencial
para se tornar um elemento inteligível (manifesto) nas ações sociais entre a
psicologia e a psiquiatria. As palavras de Moreno (1992) considera que o estudo
destas estruturas primárias da relação humana constitui o trabalho de base
indispensável para a maioria das investigações macrossociológicas. Por sua vez,
segundo Freire (2001, p.67), "a experiência nos ensina que nem tudo que parece
óbvio é tão óbvio quanto parece". Por isso, então, a ação de pesquisar.
Sendo assim, as configurações existentes nos pequenos grupos podem ser
alteradas de acordo com os critérios de escolhas ou mesmo segundo a própria
evolução de cada grupo. Podem ser alteradas na medida em que novas estruturas
sociométricas (ininteligíveis) emergem-se dentro do grupo, e assim as correntes
psicológicas que legitimam o conflito tem um impacto bem menor sobre as pessoas
do grupo, uma vez que se acredita que as correntes psicológicas fluem através das
redes sociais. Elas caminham por estruturas inteligíveis e ininteligíveis construídas
pelas próprias pessoas do grupo.
Visto que o ensino em PG possui um papel que diferencia da resposta
conservada (legitimada) pela corrente psicológica, sabe-se que na própria corrente
psicológica há um discurso de um mito da permanência dessa resposta conservada
que tenta sempre resgatar a homeostase original estabelecida por essas respostas
conservadas das pessoas do grupo. No entanto, à medida que as ações educativas
possuem um papel de transform(ação), é necessário que haja uma percepção ampla
dos desafios como uma oportunidade para articular os elementos sociométricos que
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possam interferir nas forças de atração e rejeição emitidas e recebidas dentro dos
átomos sociais (pequenos grupos).
É preciso uma conscientização de que cada pessoa recebe em suas ações do
cotidiano o embate dessas forças sociointerativas, bem como é produtora das
mesmas. A premissa é simples: no ensino na saúde, dentro de uma complexidade
interpsíquica, uma vez que uma pessoa tem o "poder" da exclusão de outra dentro
do grupo, o mesmo é válido para o "poder" da ação terapêutica sob o eixo da
integração. Ou seja, cada um tem seu papel dentro do grupo, podendo exercer, no
tempo-espaço, a função nesse papel para excluir ou para agregar. Reitera-se o
pensamento de Moreno (1993) de que as forças grupais podem ser direcionadas
para a destruição (rejeição) ou agregação (aceitação).
Nesse sentido, é importante considerar o desenvolvimento do papel do
residente em psiquiatria na perspectiva agregadora. A premissa é o seguinte: o
paciente, com adoecimento mental, possui em sua biografia, ou mesmo a partir do
adoecimento, posições sociométricas de dificuldades interpsíquicas. Dessa forma, o
não acolhimento no momento de seu tratamento psíquico traria uma confirmação de
uma biografia de falência interpessoal. Assim, a residência é espaço de modelo de
aprendizagem para uma atuação terapêutica no serviço da saúde, viabilizado pelo
diálogo interdisciplinar e para a promoção do cuidado integral.
Neste contexto, a relação preceptor-residente precisa ser planejado com
detalhes, cuidado e esmero, segundo essa perspectiva agregadora. Quando as
ações educativas são espontaneamente disponíveis, fica extremamente fácil
executar o ensino na saúde, afinal, este deve refletir a personalidade do preceptoreducador, transmitindo todo o estilo através de suas ações. Conseguir alinhar a
ciência, essência e estética é o ponto primordial para agregar a harmonia na
formação do RP.
Pode-se pensar que o diálogo interdisciplinar é de relevância particular para
aqueles da área "psi", mas é válido afirmar que não passa de um leve engodo, haja
vista que todos os profissionais da área da saúde necessitam ampliar seu cenário de
prática no sentido de uma ação interdisciplinar no ensino na saúde. Neste sentido, é
muito ingênuo um pensamento centrado só em si mesmo. A dificuldade do diálogo
interdisciplinar nasce da incapacidade e da incompetência de se colocar no lugar do
outro.
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Afinal, o ensino da PG desenvolve o seu papel sob a mira de um grande
desafio em que ousa vivenciar o "extraordinário", nos cenários de prática em saúde.
Tentando afastar a ação "ordinária" do senso comum que corrói todo o potencial
espontâneo-criador para novas respostas. Por outro lado, é importante ressaltar que
viver e conviver com pessoas de formação diferente pode compor o cenário da
formação da RM, pois, além de provocar interlocuções em diferentes áreas do
conhecimento, contribuindo para a formação de um profissional com uma visão mais
ampla e flexível, pode também viabilizar uma ação educativa privada dentro de uma
perspectiva de uma ação educativa coletiva segundo a visão do sistema em rede da
instituição de saúde.

5.1.5 Subcategoria 5: Desenvolvimento pessoal (reconhecimento do eu)

Nesta subcategoria, a do desenvolvimento pessoal, percebe-se que o
residente pode ser mais do que um espectador na relação eu-tu no ensino da
psicoterapia de grupo, já que viabiliza a criação no tempo e no espaço de condições
favoráveis para um espelhamento do eu, construindo, assim, uma nova imagem na
essência de ser profissional em saúde, conforme as falas a seguir:
(...) pensando nas contribuições, não só no papel profissional, mas
pessoalmente também. Senti um alívio ao perceber no grupo que a minha
vida poderia ser mais difícil, mas não é (...). (E-1)
(...) as contribuições não foram só no papel profissional. Acho que, na
época, eu até comentei com você sobre várias contribuições pessoais. Foi
um crescimento pessoal (...). (E-2)
Principalmente, no período da disciplina, estava com o intuito de melhorar
como pessoa (...). Estava com o objetivo de crescer pessoalmente, e a
disciplina me ajudou, embora considero que ainda estou melhorando. (R2-2)

Aprender bem é desenvolver a capacidade de olhar para si mesmo. Nesse
sentido, as formas geradas no conhecimento no ensino da PG são basicamente
duas: sensibilidade e segurança, ambas favorecendo o crescimento pessoal do
residente.
Embora a educação médica esteja sob os efeitos de todas as mudanças
provocadas a partir das DCNs, ainda há muitos desafios no ensino em serviço para
a promoção da saúde. Para Alves (2012), a inteligência se alimenta de desafios.
Neste sentido, diante de desafios ela floresce e, sem desafios, ela murcha e
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encolhe. Então, oferecer um cenário com grupo de pessoas em interações
espontâneas, na formação do RP, ajuda a criar um espaço convidativo para gerar
momentos agradáveis, nos quais o formato do vínculo é de confiança na relação em
corredor eu-tu. Desse modo, o futuro desse residente bate à porta do profissional da
saúde em seus cenários de prática. Acredita-se, então, que a formação dele deve
ser gerada na confiança e na harmonia interpessoal para o desenvolvimento pessoal
do residente, conforme os depoimentos a seguir:
Houve vários temas que foram importantes para o meu crescimento
pessoal, (...) como, por exemplo, o tema era: quem é o meu próximo? Foi
importante perceber que não necessariamente o meu próximo é aquele que
está perto de mim, ou um familiar é o mais próximo. Mas sim a pessoa que
estabelece uma aceitação (...). E quando não houver alguém para ser o
meu próximo, aprendi que possuo um papel de ser o meu próximo para
mim. (R2-1)
A vivência com o grupo me ajudou a amadurecer como pessoa e não
somente como médico (...). (E-1)

É importante a atenção do leitor para o papel do formador que vai além do
saber científico, uma vez que ele possui uma influência na construção da pessoa do
residente. Neste sentido, alcança-se um outro pilar da educação: aprender a ser
(DELERS et al, 1996).
Nessa linha de raciocínio, o preceptor-docente necessita de um olhar crítico
sobre as correntes psicológicas no contexto de seu cenário de prática da saúde.
Esse espaço é revelador do locus de embates e conflitos cotidianos que contribuem
para a formação construtiva ou desconstrutiva na relação com o residente, pois vai
depender do teor dessas correntes afetivas. Esse cenário, como espaço de
aprendizagem (um componente importante da estrutura psíquica), deve viabilizar o
interjogo de papéis e contra-papéis complementares a fim de que sejam adequados
para o desenvolvimento pessoal do residente, visto que contribui para a formação do
papel social do futuro profissional de saúde, identificada no depoimento a seguir:
A psicoterapia de grupo foi terapêutica para mim, e não apenas para os
pacientes. Era bom saber que o preceptor me ouvia se precisasse dividir
minhas dificuldades no papel de residente. Bem diferente de outros
professores da residência. Parece que tenho tido mais respeito. Agora,
quando as posturas desrespeitosas ocorrem, procuro interpretar como não
dirigidas a mim, mas como uma marca de quem está falando, independente
do ouvinte ou da situação. Por isso, tais pessoas desrespeitosas ficam na
periferia de minha rede sociométrica. Dou pouca atenção, pouca
importância e me mantenho distante. (R2-1)
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A queixa do participante foi a de que nem todos envolvidos em sua formação
compreendem o papel formador da pessoa do residente, evidenciando-se tensões
interpessoais entre o que está no papel do que ensina e o contra-papel de aprendiz.
Nessa perspectiva, pensa-se que as conservas culturais são portadoras de uma
estrutura psíquica. Portanto o preceptor tem um papel de educador, ou seja se
posiciona em uma relação que favoreça o reconhecimento do eu do residente no
contexto de uma saúde emocional.
Seu papel é de integrar ensino e serviço direcionado para uma atenção
integral ao usuário, podendo fazer emergir novas correntes psicológicas. Dessa
forma, mobilizando novas estruturas sociométricas no grupo. No cenário de uma
equação interpessoal, onde todos ganham espaço, aqui-agora, nesse imenso
sistema de saúde.
O ensino na saúde precisa ser planejado com detalhes, cuidado e esmero.
Quando as ações educativas são espontaneamente disponíveis, fica extremamente
fácil executar o ensino, afinal, este deve refletir a personalidade do preceptoreducador, transmitindo todo o estilo através de suas ações. Conseguir alinhar a
ciência, essência e estética é o ponto primordial para agregar a harmonia na
formação do RP.
Em síntese, as ações educativas no ensino da PG, em sua perspectiva
micropolitica, potencializa o crescimento pessoal da formação do RP. Assim sendo,
a valorização no aprendizado significativo no eixo da integralidade contribui para a
formação do desenvolvimento pessoal do residente, isto é, na cognição, na
afetividade e na coresponsabilidade do universo interpessoal que o cerca.
A seguir, no contexto das ações sociais do ensino da PG considera-se que a
separação das ações educativas e as ações sociais é apenas didática. Uma vez
que, as ações educativas estão intimamente integradas nas ações sociais.

5.2 Categoria 2: Ações sociais do ensino da psicoterapia de grupo

Nesta categoria, destacam-se os depoimentos dos participantes em que são
exploradas o papel das ações sociais do ensino da psicoterapia de grupo em sua
formação. Percebe-se na análise da Figura 8 que em termos de freqüência de
aparecimento das subcategorias relacionadas à ações sociais do ensino da PG,
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observa-se uma frequência na socialização 55,3%, em seguida o encontro com
44,7%.

Figura 9: Distribuição percentual das subcategorias relacionados à categoria ações sociais do ensino
da psicoterapia de grupo na perspectiva dos residentes em psiquiatria e egressos
Fonte: Pesquisa da autora

Toda e qualquer relação pressupõe um processo de socialização. Para
Moreno (1993), o objetivo principal da psicoterapia é trabalhar o ser humano em
suas relações, sendo que a socialização envolve a evolução do desempenho de
papéis (psicossomáticos, psicodramáticos e sociais) que se estabelece em todas as
ações sociointerativas, portanto trata-se de um interjogo de papéis. O papel formase em conglomerados, isto é, forma-se em "cachos" (MORENO, 1975).
Nesta categoria, analisa-se nas falas dos participantes, de forma exploratória,
as contribuições sociais do ensino em psicoterapia de grupo em sua formação.

5.2.1 Subcategoria 1: A socialização (saber-conviver)

O ensino na saúde tem um papel socializador, seja no papel da transmissão
de conteúdos, seja na veiculação das crenças e valores nas ações e interações na
rotina dos cenários de prática na saúde. Todo processo de socialização do ensino
da PG na formação do RP se concretiza na relação triangular preceptor-residente-
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paciente. O ensino na saúde também tem um papel de desenvolver no aprendiz a
disponibilidade para uma expansividade social. O mundo de relações surge de
realidades mútiplas e socialmente coconstruídas. Assim, à medida que são
compartilhadas, podem ocorrer reações polarizadas positivas (aceitação), negativas
(rejeição) ou neutras (indiferença) (MORENO, 1993), promovendo encontrosdesencontros, encantos-desencantos, afetos-desafetos, amor-desamor, enfim, a
dialética de aproximações-distanciamentos.
Moreno (1992) é enfático ao afirmar que quanto mais proximidade na
relação com o outro, mais exigências afetivas. Através da análise das tramas
afetivas, pode-se desenhar os átomos sociais, os sociogramas sociointerativos, etc.,
ganhando assim, uma "lente de aumento" para enxergar uma realidade invisível
(aquela não oficial) das relações sociais. Algumas afirmações podem parecer
apenas descrições objetivas da realidade, mas inevitavelmente estão "carregadas de
afetos polarizados" e refletem as visões socioculturais geradas em uma extensa
rede social. É muito mais que ver como elas aparecem na revelação oficial, é
reconhecer essa trama invisível (não oficial) totalmente enviesada e trançada pela
rede social. Confira-se nas falas a seguir:
Eu acho que os benefícios sociais são para ambas as partes. Tem uma
importância para os pacientes e também para nós médicos. Em nossa
formação, contribui para que possamos ter uma visão social do paciente. E
a gente percebe claramente os benefícios da socialização para os pacientes
(...). É possível perceber claramente a evolução do paciente durante o
processo da psicoterapia de grupo. (R3-1)
A interação com o paciente me ajudou a conhecer melhor os aspectos
sociais da vida dele (...). Tivemos a oportunidade de ver na prática como
que ele se relacionava com outras pessoas do grupo. (R2-2)

Ou seja, depara-se com dois aspectos no processo ensino-aprendizagem da
PG: primeiro, na percepção dos participantes sobre o processo de socialização não
só para os pacientes, mas também para o residente. Segundo, o residente tem a
oportunidade de identificar fatores de uma dinâmica do paciente que ocorrem na
dinâmica grupal.
O processo sociointerativo do paciente, as trocas e as interações no grupo
permitem as percepções de como ele interage com outras pessoas. Sobretudo
quando os pacientes se interagem por um fator comum (o adoecimento), uma vez
que é aumentada a possibilidade da coesão grupal; como consequência, há o
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favorecimento da evolução do grupo. Nas trocas de experiências, de dificuldades,
sentimentos e angústias, é comum o grupo se manter por relações afetuosas que
facilitam a evolução interpsíquica.
Dessa forma, os participantes qualificam as ações de socialização nas
relações de grupo, visto que há renovação e fortalecimento dos pacientes
psiquiátricos, tanto para a prática e a divulgação de atitudes preventivas
sociointerativas, quanto para o conhecimento sobre a importância da integralidade
das noções de prevenção e assistência, tidas como modelo para as ações sociais.
As ações sociais promovem a integração das pessoas que vivem com
transtorno mental, oferecendo um compromisso coletivo por meio de uma ação
interdisciplinar, consolidando o conhecimento, a presença e a intervenção das
populações vulneráveis e com adoecimento psíquico.
Em suas ações sociais, o ensino da PG traz contribuições segundo os
princípios educativos do "saber-conviver", desenvolvendo a habilidade com amor
para o exercício da não exclusão e da autonomia do tu nas buscas de
comprometimentos sociais, culturais e ambientais de todas as pessoas do grupo.
Também se pode eleger outro aspecto fundamental dentro do contexto da
socialização: a unidade funcional (diretor e ego-auxiliar), conforme a fala a seguir:
Estar no papel de ego-auxiliar, junto com o preceptor, me fez aproximar do
paciente. Favoreceu o meu nivelamento com o paciente. Há uma quebra da
hierarquia, mas sem perder o respeito. A gente fica igual. Surge até a
vontade de compartilhar de nossa vida com o paciente. (R2-2)

Verifica-se, na falas do participante, o efeito sociodinâmico na relação
médico-paciente, uma vez que há atrações, rejeições e indiferenças entre o
residente e os pacientes do grupo. Todos no grupo atuam como agentes sociais que
transformam a realidade (MARRA, 2004). Moreno (1994) observou que essas
escolhas emocionais ocorrem de maneira desigual e desproporcinal dentro do
grupo. De acordo com este raciocínio, infere-se que diretor-preceptor e o ator
participante-residente não estão isentos dessa complexa organização em rede
sociométrica. Os movimentos de ir e vir nas relações, de atração e de repulsa no
interior do grupo, revelam o status socioemocional das pessoas dentro do grupo.
Essas ações são desenvolvidas na perspectiva de que o acesso à equipe
interdisciplinar estimule a tomada de consciência frente a questões relativas à
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saúde, à convivência com outras pessoas e contribua tanto na formação do
residente em psiquiatria como na construção da identidade e da cidadania com
plenitude dos pacientes (representativos de sua comunidade). Como consequência,
verifica-se um dos pilares da educação: aprender a viver juntos (DELERS et al,
1996).
Há de se considerar que não é somente com a realização de um estudo, que
se encontram as respostas para as questões que se operam na escola, ou ainda
que se darão as soluções. Nesse sentido, o conhecimento é produzido socialmente.
A partir daí, acontece uma somatória, e é nesse conjunto que se encontram as
soluções, mas sempre coletivamente, sem a pretensão de buscar soluções mágicas
pela via das pesquisas científicas. Para tanto, pode-se recorrer a diferentes modos
de pesquisar, a uma variedade de técnicas e instrumentos, a sujeitos e contextos
que permitam abranger a complexidade dos fenômenos sociais e humanos.
Entendendo que a produção de conhecimento é um processo social e, portanto,
coletivo, parte-se do pressuposto de que os conhecimentos produzidos num estudo
se somarão a outros conhecimentos advindos de outros estudos, e, num movimento
de associação e diferenciação, darão origem a novas investigações (ANDRÉ, 2001).
Como resultado das contribuições da psicoterapia de grupo, os sujeitos são
unânimes ao considerar as ações sociais do ensino da PG, pois cumprem um papel
social em sua formação para todos os integrantes do grupo, além de admitirem a
adoção de um novo papel na relação médico-paciente. Assim, passaram a enxergar
o paciente não mais como um estranho, mas como uma pessoa próxima.
A transformação viabilizada pela formação aquece a espontaneidade,
movendo criatividade: ora em direção à própria criatividade e ora em direção às
conservas culturais. O preceptor-diretor e o ator participante-residente trabalham em
equipe, compartilhando a tarefa da assistência e a responsabilidades no cuidado.
Uma expressão forte e paradoxal: no grupo todos tornam-se agentes de
transformação social, portanto responsáveis pelo que "saber-fazer" nos cenários do
"saber-conviver". Portanto, uma empreitada coletiva do desenvolvimento do papel do
"saber-fazer-conviver".
Sendo que, valoriza-se da convivência acelerada dos dias atuais, mais que
um trabalho "útil" da relação eu-isso, para que assim possa-se alcançar a cri(ação)
naqueles dias que em as situações estão difíceis e surgem manifesto na vida de
uma pessoa adoecida no intrapsíquico; onde a ação da catarse integradora possui
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as primícias da relação eu-tu. Esta é uma concepção

libertadora, que abre a

possibilidade de uma radical intimidade com o paciente, conforme o depoimento a
seguir:
(...) Esses conhecimentos adquiridos não substituem o meu conhecimento
em psiquiatria, mas soma com um conhecimento sobre uma realidade que é
social (...). A vivência com o grupo de pacientes favorece a aproximação
com a realidade social do paciente. A gente percebe que o paciente não
sabe nem conversar sobre as suas dificuldades. Ele não sabe nem como
pedir ajuda. Mas na medida em que ele tem um ambiente que favorece a
compreensão de sua realidade social, favorece a sua interação com as
pessoas e o seu relato fica mais compreensível. (R2-2)

O paciente necessita do calor de uma ação verdadeira e com prazer para
buscar alcançar a sua pessoa: nos vazios emocionais, nas tristezas, na
desesperança ou no desamparo ou até mesmo nos enganos da convivência. Dessa
forma, demonstra a humildade que viabiliza o viver a convivência circular da relação
eu-tu.
Para uma síntese deste contexto, busca-se recursos nas palavras de Morin
(2012) quando considera que o processo é circular, passando da separação à
ligação, da ligação à separação, e, além disso, da análise à síntese, da síntese à
análise. Neste sentido, o conhecimento comporta, ao mesmo tempo, separação e
ligação, análise e síntese.
Neste sentido, quando alça-se o processo circular do conhecimento na
relação eu-tu, desenvolve-se o papel de socialização para a promoção da saúde
interpessoal.

5.2.2 Subcategoria 2: O Encontro (inversão de papéis eu-tu)

A psicoterapia de grupo com abordagem psicodramática é uma proposta
inserida em um processo de evolução para novas estratégias psicoterápicas,
elegendo o encontro eu-tu como fonte de reanimação psíquica para o paciente
psiquiátrico. Reitera-se que o objetivo do psicodrama foi, desde o começo, construir
um conjunto terapêutico que usasse a vida como modelo a fim de integrar nele todas
as modalidades de viver, começando com os universais: tempo, espaço, realidade e
cosmos (MORENO, 2006).
Neste sentido, o palco da saúde mental para Moreno (1993) é reconhecer
aspectos essenciais dos conceitos da universalidade nas relações humanas através

150

do encontro terapêutico. Em termos de tratamento psicoterápico, ele desmistifica o
papel do psicoterapeuta, pois é a relação que recebe o foco, que serve de ação
psicoterápica, além de ser um instrumento diagnóstico intrapsíquico e interpsíquico.
Moreno (1984) afirma: " (...) cada segunda verdadeira vez é uma liberação da
primeira" (p. 107). Dessa forma, há sempre uma nova oportunidade para aprender
nas cenas interpessoais. Pois, a relação evolui através do encontro, gerando
proximidade, reciprocidade, congruência, coesão ... Saúde interpsíquica. No
desencontro

a relação involui, gerado pelo distanciamento, unilateralidade,

incongruência... Doença interpsíquica. Dessa forma, a relação involui quando há
falta de cumplicidade, como consequente descompromisso com a saúde do eu-tu.
Sendo que a reciprocidade sociointerativa estimula a espontaneidade-criatividade
para novas respostas interpessoais para novas situações.
Ninguém pode ser compreendido separado de sua realidade social. As
lógicas afetivas do encontro, tendem a um interjogo de papéis e contra-papéis que
pressupõe a dinâmica da "ação da liberdade". Lembrando que, o conceito de papel
sempre agrega o privado e o coletivo em contínua interação (MORENO,1975). Vejase na fala a seguir:
Na psicoterapia de grupo o próprio nome já diz: somos um grupo para o
encontro. E todos participam do encontro (...) E a cada encontro a gente vai
ficando mais apto para ajudar. E acaba sendo uma ajuda com mais
naturalidade, mais espontânea. (R2-2)

A ação, como compreendida na teoria moreniana, é sempre relevante, visto
que dela nasce o papel de agente de transformação social (MARRA, 2004).

A

posição do profissional da saúde é agente de transformação social assumindo a sua
co-responsabilidade nos processos educativos em saúde.
No palco da saúde, estamos acostumados com encontros insólitos e
medíocres das relações eu-isso. E, depois dizem que "anormal" é o paciente
psiquiátrico. Essa rotina leva a todos à um estranhamento do encontro eu-tu. Pois, é
revelador da incompetência de quem entrou em desuso do encontro.
Aqui o encontro é tridimensional na convalidação do processo psicoterápico:
estético-científico-existencial. Bem como, nos atores sociais do processo do
aprendizado: preceptor-residente-comunidade.
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O encontro constitui-se de pura reciprocidade. Nada além de um face-a-face,
onde o olhar repousa na troca intrapsíquica-interpsíquica. O espaço que estava
vazio se preenche nos olhares eu-tu. Essa é, sem dúvida uma tarefa imprescindível
para quem se propõe estar no papel de cuidar do tu, conforme a fala do participante:
Percebo que foi uma vivência que me ensinou a me colocar no lugar do
outro e a voltar para o meu. (E-1)

A fala destaca a ênfase no colocar-se no lugar do outro, que só é viabilizado,
segundo a perspectiva moreniana, pelo encontro. Cabe à PG, tanto no privado
quanto no coletivo, um espectro bem amplo no ensino na saúde em "saberconviver".
O encontro promove o bem-estar ético, no qual ajuda a vida a ser mais gentil.
Trata-se de ensinar quando o próprio bem se mostra sem nenhum disfarce, tão puro
que parece quase um absurdo para quem se acomodou na conserva cultural da
relação eu-isso. Confere-se na fala a seguir:
Por outro lado eu me sentia tocado ao ouvir sofrimentos muito intensos (...)
A gente foi tocado emocionalmente por questões muito dolorosas. É uma
mobilização não só com a doença, mas com a pobreza e , principalmente ...
as dificuldades que isso gera na vida do paciente. (E-1)

É dentro de um cenário complexo da relação psicoterápica que Moreno
(1983) vai desenvolver um princípio fundamental do psicodrama: o amor terapêutico.
Aqui paira o segundo ponto relevante para discussão do encontro terapêutico: o
aprendizado sobre o amor na relação terapêutica. É um amor terapêutico, um
encontro de dois olhos nos olhos, face a face.
Este é um conceito central da psicoterapia de grupo centrada na interação
espontânea (MORENO, 1983). É dessa base que parte o mistério do encontro: o
amor apontado como causa de toda ação terapêutica na relação eu-tu, conforme a
fala a seguir:
Enfim, senti-me realizado ao final do grupo, pois para mim ficou claro a
união e amor entre as pessoas do grupo. Pelas próprias palavras-chaves
escolhidas por cada um: alto astral, gratidão, benefícios, amor, união,
crescimento (...) (R2-2)

O amor não como emoção passageira ou como um sentimento, mas como
uma ação integradora, norteadora à miríade psicoterápica: aproximando-se,
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cuidando e, até mesmo, quando necessário defendendo o tu. Os atores sociais
diretor-ator participante oferecem a si mesmo no cuidado desta relação eu-tu.
O amor terapêutico, proposto por Moreno (1983), constitui um poderoso fator
de tranquilidade, confiança e, principalmente, esperança. Pois, viabiliza a integração
de toda matriz de identidade. Fornece um poderoso antiestresse. Promove a
espontaneidade-criatividade que não se encontra na lógica cognitiva, mas sim no
amor. Não é possível viver sem amor (SOUZA, 2012).
A interação espontânea forma uma belíssima base de suporte emocional para
afastar da relação eu-tu qualquer sinal de desesperança, de medo da relação euisso, de despertencimento, enfim, a morte relacional (SOUZA, 2012). Não oferece
imortalidade; oferece, antes, o amor (MORENO, 1975). Na cena obscura, a relação
de amor terapêutico tem o poder de ser farol de toda produção psicodramática das
dualidades:

vida-morte,

relação-separação,

saúde-doença,

amor-desamor,

aproximação-distanciamento etc.
O manejo da psicoterapia psicodramática é comparado por Moreno (1983)
com um jogo. E, como participantes de um jogo, existem regras que oficialmente são
prescritas. Ainda que em todo jogo haja regras “ilícitas”, a orientação moreniana é
obedecer apenas às regras do jogo.
Há papéis profissionais nos quais sua habilidade se objetiva com mais
facilidade, separando-se melhor daquele que a pratica; já com o psicoterapeuta é
extremamente difícil, se não impossível, separar sua habilidade de sua
personalidade. Aqui, habilidade e personalidade são, pelo menos no ato do trabalho,
inseparáveis. Sendo assim, a pessoa do residente se envolve com a pessoa do
paciente.
De acordo com Moreno (1983), em toda situação psicoterápica de dois,
independente do método, há quatro agentes presentes na cena: o paciente no papel
de paciente e no de pessoa individual, e o terapeuta no papel de terapeuta
profissional e no da pessoa particular, sendo que a efetividade do processo
psicoterápico vai depender da interação desses “quatro agentes” segundo seus
vários níveis de perfeição. O autor conclui em seu raciocínio afirmando que há três
tipos de desempenho profissional:
•

Habilidade sem amor;

•

Amor sem habilidade;
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•

Habilidade com amor.
Pode-se reafirmar que nada mais trágico é a realidade social de um

profissional da saúde com habilidade sem amor. Ou então, estampado um "sepulcro
caiado" no ato desse profissional com amor sem habilidade. Por sua vez, é um
profundo mistério cósmico, desafiando o profissional de saúde a desenvolver ações
integrais no processo da saúde-doença-cuidado no ato da habilidade com amor
(SOUZA, 2012). Veja-se no depoimento a seguir:
Eu senti muito quando encerramos o grupo. Foi um contato com pessoas
tão boas, ternas e honestas. Tivemos muita sorte de reunir pessoas tão
admiráveis. Eu consegui compartilhar meus medos e angústias nesse grupo
amoroso. Senti por perder uma experiência de excelência, tão voltada para
a pessoa do paciente. E também foi especial por acontecer dentro de um
hospital escola do SUS. Demonstramos as verdadeiras possibilidades
dentro desse sistema e ... quando funciona de maneira adequada ... há uma
promoção da saúde integral. (R2-1)

Assim, na catarse da integração, com o alcance da dimensão da ação com
prazer, melhor dizendo, na dimensão da convalidação estética-poética do intervir na
alma humana: pelo "saber-fazer", "saber-pensar", "saber-sentir" e, principalmente
"saber-conviver". Neste sentido, ensinar saúde é uma missão. Fundamentado no
pensamento de Morin (2012) trata-se de uma missão de transmissão. Sendo que a
transmissão exige, evidentemente, competência, mas também requer, além de uma
técnica, uma arte no círculo de uma trindade laica no amor eros- missão-fé,
conscientes de que cada elemento permanece em uma constante retroalimentação.
Onde não há amor, só há problemas de carreira e de dinheiro para o
professor; e de tédio, para os alunos. A missão supõe, evidentemente, a fé:
fé na cultura e fé nas possibilidades do espírito humano. Portanto, é missão
muito elevada e difícil, uma vez que supõe, ao mesmo tempo, arte, fé e
amor (MORIN, 2012, p.102)

Dessa forma, afirma-se que o papel da PG na formação do RP encontra-se
nas constantes buscas em desenvolver: habilidade com amor, somado a arte e a fé.
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5.3 Integração do papel do ensino da psicoterapia de grupo nas ações
educativas e sociais na formação do residente em psiquiatria

Na tentativa de uma síntese, busca-se, aqui-agora, integração das ações
educativas e sociais, melhor dizendo, uma catarse de integração, do conhecimento
através do recurso de uma visualização concretizada em duas figuras desta
pesquisa em educação médica. Assim, tenta-se uma unidade dos conhecimentos
reconhecidos nas ações educativas e sociais do ensino da PG na formação do RP.
Moreno (1975) identificou dois universos (primeiro universo e segundo
universo) no processo de desenvolvimento do ser humano no desempenho de
papéis. Há contextos da literatura de Moreno (1993) nos quais o desenvolvimento
está resumido em três etapas: etapa de identidade do eu e do tu, etapa do
reconhecimento do eu e reconhecimento do tu. Fonseca Filho (1980) ampliou para
oito fases: indiferenciação, simbiose, reconhecimento do eu, reconhecimento do tu,
relações "em corredor", pré-inversão, triangulação e inversão de papéis.
Para tanto, busca-se na primeira figura integrar a visão de Moreno (1993) , de
Fonseca Filho (1980) e uma releitura da pesquisadora sobre a evolução dos grupos
segundo a triangulação de atores sociais (preceptor-residente-grupo) do ensino da
PG na formação do residente em psiquiatria (Figura 10).

RP
G
P
G
RP
G

G

Legenda:
P– Preceptor / RP – Residente em psiquiatria / G – Grupo
Figura 10: Diagrama do papel do ensino em psicoterapia de grupo na evolução interpsíquica da tríade
preceptor-residente-grupo.
Fonte:Original de Fonseca Filho (1980, p.101) adaptado pela autora.
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A Figura 10 demonstra a evolução interpsíquica dos atores sociais envolvidos
no processo do ensino em PG na formação do RP. De acordo com o esquema,
percebe-se que a dupla preceptor-residente, inicialmente em seus papéis, ainda
estão indiferenciados (Fase 1), isto é, gerando sofrimento. Este é um momento
comum de constante estranhamento na relação eu-tu, pois ambos necessitam de
um novo processo ensino-aprendizado sobre o si mesmo. O residente chega ao
serviço onde aprendeu que "já sabe algo" para a compreensão do paciente, mas
passa por uma necessidade de abrir o "saber-pensar" para uma nova situação de
aprendizado. Ele precisa aprender uma nova perspectiva sobre a assistência,
porém, não é possível sozinho.
Nesse sentido, o seu "saber-sentir" é mobilizado, então o preceptor toma um
papel de ego-auxiliar na relação com o residente. É um momento em que o
preceptor faz o "duplo" do residente; dito de outra forma, ele realiza traduções
emocionais das necessidades no desenvolvimento desse novo papel do residente.
Essa vivência de identidade cósmica precisa diluir-se para iniciar o processo de
discriminação do tu nesse novo universo. Entretanto, na medida em que o residente
não consegue seguir sozinho, mantém um forte vínculo com o preceptor. Dessa
forma, o preceptor precisa estabelecer uma interação espontânea-criativa para a
construção do "cordão psicológico" que servirá de aliança de confiança na relação
da dupla residente-preceptor. Trata-se de um momento em que o papel
psicossomático, o "saber-sentir", é mobilizado.
Este é um momento em que se dará o fundamento de todo processo de
aprendizagem. No entanto, deve ser um processo rápido para não prejudicar o
desenvolvimento pessoal e emocional do residente. A fase denominada "simbiótica"
(Fase 2) deve ser passageira para o bom desempenho de papéis.
O início para as duas etapas seguintes são simultâneas (Fases 3 e 4), ou
seja, faz-se uma separação apenas didática. Trata-se do reconhecimento de si
mesmo e do outro. Todo processo de um novo aprendizado requer o exercício
constante de olhar para si mesmo e para o outro, de modo que a aprendizagem
requer constante autoconhecimento, visto que se trata de um processo inesgotável.
Assim, a cada novo processo de "conhecimento", inicia-se um processo de
"reconhecimento". Dessa forma, o reconhecimento do eu tem a busca de
estabilidade na relação com tu. A relação é o processo pelo qual o eu favorece o
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processo de oscilação para a aprendizagem que se estabelecerá entre o eu e o tu.
O preceptor deve ficar atento, pois essa oscilação pode ameaçar os sentimentos do
residente sobre si mesmo. O residente entra em uma fase em que ele tenta
descobrir como o preceptor sente e reage a ele.
Uma vez que o eu-tu já se reconheceram, caminham para a etapa da "relação
em corredor" (Fase 5). Emocionalmente é como se o tu pertencesse ao eu, e viceversa. É um momento em que o eu-tu se sente como único, mas, progressivamente,
nesse cenário lúdico, inicia-se o processo do jogo da tomada de papéis (Fase 6).
Treina-se o lugar do outro. "Tomar o papel do tu" requer intensa interação e
constantes catarses pelas tensões geradas no processo do ensino e aprendizagem.
Em seguida, vem a "crise da triangulação" (Fase 7). Denomina-se "crise" na
medida em que emocionalmente se eleva a ansiedade pelo fato de existir outro tu na
relação que promove uma constante ameaça de desfazer a dupla. Essas tensões da
triangulação são vivenciadas no triângulo preceptor-residente-grupo. É um momento
de constantes tensões no processo do "saber-sentir", visto que há constantes
ameaças de separação na relação. Trata-se do papel psicossomático e
psicodramático (emocional) do ensino da PG, sendo que o preceptor deve estar
atento para a forma como o residente irá responder a esta intercomunicação
triangular.
Superada essa etapa, o residente entra no processo de circularização (Fase
8) do "saber-conviver". Considera-se como o desenvolvimento do papel social do
ensino da PG. Nesse momento, o residente sente-se como parte do grupo. Há uma
vivência sociométrica de pertencimento na relação com o outro.
De acordo com o diagrama, conta-se que, no processo de evolução do grupo,
o residente passa pelas fases em pares, em triângulos, passa por quadrados até
alcançar a circularização. O residente evolui em suas relações interpessoais, ou
seja, consegue desenvolver seus papéis em várias etapas.
Com a aproximação do residente com os pacientes do grupo, o preceptordiretor pode iniciar o processo de treinamento do RP para colocá-lo no lugar do
outro. Trata-se da fase de "inversão de papéis" (Fase 9). Aqui são geradas as
genuínas possibilidades de uma comunicação verdadeira com o outro em
profundidade intrapsíquica-interpsíquica. Novamente, o preceptor deve estar atento,
pois essa fase depende do desenvolvimento de papéis do residente, isto é, de sua
maturidade para tal intimidade interpessoal.
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Neste sentido, o preceptor deve-se movimentar com aproximações e
distanciamentos necessárias para o desempenho de papéis do residente. Assim, o
preceptor assume uma dupla função em seu papel: uma de ensino, observando o
desenvolvimento do residente entre o "saber-pensar", o "saber-sentir", "saber-fazer"
e o "saber-conviver"; e uma função assistencial ao grupo. Por isso, é importante o
momento de supervisão após as sessões de grupo. Assim, o preceptor tem a
oportunidade de dar os feedbacks necessários, bem como o residente ter a
oportunidade de compartilhar seus sentimentos, suas percepções, etc.
Então, chega o momento extraordinário: o encontro (Fase 10). É o momento
de se religar ao cosmos (MORENO, 1975). É a plenitude da unidade eu-tu no
processo do "saber-conviver" na promoção da saúde emocional. Trata-se da
harmonia cósmica intrapsíquica-interpsíquica, gerado pelo amor terapêutico. O
ponto da aceitação plena das diferenças, lembrando que este é regido por uma
dinâmica do papel social do ensino em PG. Agora, busca-se integrar os
pressupostos teóricos com os resultados aqui apresentados (Figura 11).

Legenda:
A – Aquecimento | E – Espontaneidade | C – Criatividade | CC – Conserva Cultural
Figura 11 – Diagrama do papel do ensino em psicoterapia de grupo na formação do residente em
psiquiatria
Fonte – Original de Moreno (1992, p.153) adaptado pela autora
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A figura 11 representa o papel da PG na formação do RP sob o eixo da
integralidade. Para finalizar, essa discussão divide-se em cinco atos nos processos
educativos e sociais do ensino da PG.
•

Primeiro ato. É importante considerar a forma da figura em círculo, pois se
trata de uma representação psicodramática do palco circular em que o
processo do ensino e aprendizado não é linear, mas sim psicodinâmico.
Possui o seu início a partir de uma situação nova, exigindo do aprendiz uma
resposta nova. Por um momento, há a vivência do "caos", ou seja, do
indiferenciado no desempenho do papel residente. Trata-se de um "caos"
(sofrimento) para o novo, mesmo consciente de um "saber-pensar"
estruturado com o que "já sabe" (aprendizado significativo).

•

Segundo ato. O ensino da PG expande o universo emocional do residente
para uma ampliação de seu olhar terapêutico. Ele se depara com o
aquecimento para o ato de aproximar-se da pessoa do paciente. Com a
introdução do saber psicológico, o residente encontra um espaço aberto para
o "saber-sentir", tirando o foco da doença para se reconhecer no processo do
diagnóstico relacional eu-tu. Reitera-se que jamais é desconsiderado o que o
residente "já sabe" sobre a doença, mas amplia o seu olhar para processo
saúde-doença com cuidado integral.

•

Terceiro ato. O ensino em PG instala-se na constante busca de
transform(ação)

no

serviço

em

saúde,

viabilizado

por

um

diálogo

interdisciplinar entre a psicologia e a psiquiatria. Como resultado, tem-se uma
ação da dupla preceptor-residente e a melhora no cuidado com o paciente,
uma vez que o "saber-fazer" amplia o olhar para os aspectos psicológicos,
sociais e ambientais na relação com o paciente.
•

Quarto ato. À medida que o grupo passa por sua evolução, o residente
também

expande

sua

afetividade

e

os

atores

sociais

atingem

a

socialização/circularização. O encontro torna-se fecundo pelo "saberconviver" que se concretiza visto que o "saber popular" ganha um significado
para a compreensão do residente. Considera-se que o residente consegue
uma perspectiva dos contextos socioculturais do grupo de pacientes. Nesse
processo de construção social, alcança-se o nível de cri(ação) no processo de
ensino e aprendizado.
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•

Quinto

ato.

No

circuito

espontaneidade-criatividade-conserva

cultural,

encontra-se o eixo temático da integralidade que fundamenta, orienta e guia
as ações educativas e sociais do ensino em PG na formação do RP. As
relações intrapsíquicas-interpsíquicas do ensino e serviço desenvolvem a
cri(ação) do vínculo terapêutico nos processos educativos do ensino na saúde
que se revela no ato social do cuidado integral, gerados pelo amor
terapêutico.
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6 PRODUTO TÉCNICO PEDAGÓGICO
6.1 Diagrama do Papel do Ensino em Psicoterapia de Grupo na Formação do
Residente em Psiquiatria

A primeira contribuição técnica da pesquisa é um diagrama do papel do
ensino da psicoterapia de grupo na evolução interpsíquica da tríade preceptorresidente-grupo cujo objetivo principal é oferecer ao residente em psiquiatria uma
representação gráfica. Assim, indica-se o eixo do princípio da integralidade no
cenário do ensino psicoterapia de grupo em sua formação, proporcionando
visualização concreta e integral de um conteúdo significativo em seu processo de
ensino-aprendizado.
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Legenda:
A – Aquecimento | E – Espontaneidade | C – Criatividade | CC – Conserva Cultural
Diagrama do papel do ensino em psicoterapia de grupo na formação do residente em psiquiatria
Fonte – Original de Moreno (1992, p.153) adaptado pela autora
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6.2 Mapa Conceitual da Disciplina da Psicoterapia de Grupo

A segunda contribuição técnica da pesquisa é um mapa conceitual da
disciplina de psicoterapia de grupo cuja meta principal é ofetar ao residente em
psiquiatria uma representação gráfica, mostrando a função do papel do ensino de
psicoterapia de grupo em sua formação para uma compreensão de sua atuação no
papel de ego-auxiliar dentro de uma perspectiva integral. Oferece-se, assim, um
conteúdo sistematizado para transformação de um conteúdo significativo em seu
processo de ensino-aprendizado.
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Figura 12 – Mapa Conceitural: O ciclo do processo do ensino-aprendizado da psicoterapia de grupo na formação do residente em psiquiatria

164

7 PUBLICAÇÂO

7.1 Article - QUALITATIVE STUDY OF THE TEACHING ROLE OF THE GROUP
PSYCHOTHERAPY FOR THE RESIDENT EDUCATION IN PSYCHIATRY
Authors: Cláudia de Paula Juliano Souza, Fátima Maria Lindoso da Silva Lima
Revista BMC medical education

165
PAPER
QUALITATIVE STUDY OF THE TEACHING ROLE OF THE
PSYCHOTHERAPY FOR THE RESIDENT EDUCATION IN PSYCHIATRY

GROUP

Cláudia de Paula Juliano Souza1*† and Fátima Maria Lindoso da Silva Lima2†
* Correspondence: claudiajuliano@ig.com.br
†Equal contributors
1,2
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás - Primeira Avenida, Goiânia, Goiás, Brazil

Journal BMC medical education
QUALITATIVE STUDY OF THE TEACHING ROLE OF THE
PSYCHOTHERAPY FOR THE RESIDENT EDUCATION IN PSYCHIATRY

GROUP

SHORT TITLE: “Group psychotherapy teaching”
AUTHORS: Cláudia de Paula Juliano Souza, Fátima Maria Lindoso da Silva Lima
INSTITUTION: School of Medicine of the Federal University of Goiás [Faculdade
de Medicina da Universidade de Goiás]
ADDRESS: Cláudia de Paula Juliano Souza- Rua C-54 Q-20 L-16, Setor Sol
Nascente, Goiânia, Goiás, Brasil. CEP: 74410-155. Tel: 62-3225-8110. E-mail:
claudiajuliano@ig.com.br
Notes on Contributors:
Cláudia de Paula Juliano Souza, tutor-psychologist, Hospital of Clínicas of Federal University
of Goiás. Authors’ contributions – FG. E-mail:
claudiajuliano@ig.com.br
Fátima Maria Lindoso da Silva Lima, Full Professor, Federal University of
Goiás. Authors’ contributions – FG. E-mail: fatimalindoso@gmail.com

166

ABSTRACT
BACKGROUND: The present study had as investigation goal the teaching role of the group psychotherapy in the
education of the psychiatry resident, from the Medicine Residency Program at the School of Medicine of the Federal
University of Goiás, from the qualitative analysis of the resident and egress perspectives.
METHODS: Exploratory descriptive study with a qualitative approach in medical education. The participants of the
research were two residents from the second year, two from the third year and two former students of the same
program. The data were collected through descriptive reports fulfilled by the residents from the second year and through
semi-structured interviews with the six participants. The interviews were submitted to thematic-categorical content
analysis according to Bardin.
RESULTS AND DISCUSSION: From the analysis of data emerged two categories: the Educational Actions in the
Teaching of Group Psychotherapy and the Social Actions in the Teaching of Group Psychotherapy. In the first category
analysis, we obtained five subcategories: Doctor-Patient relationship, Cognitive Learning, Affective Learning,
Interdisciplinary Dialogue and Personal Development. We discussed about these ones the role of educational processes
in the education, which is important the change of approach in the doctor patient-resident relationship, contributing for
a better care, with a practice focused on knowing to hear and the “know-how”. The resident moved from restricting
himself to the disease symptomology to a broader perception when he was closer to the patient, according to the
psychosociocultural dimensions and the health-sickness process, motivating the integrity in the assistance. It also
contributed to his personal development when he released his spontaneity-creativity with the motivation of interlocution
between the “know-think” and the “know-feel”. In the second category, we obtained two subcategories: Socialization
and Meeting. It is evident a socio-interactive space between the tutor-resident-group with the improvement of the
resident education in the aspects of the “know-live”.
CONCLUSIONS: The teaching of group psychotherapy reveals that it has an educational role, as it contributes with
innovation in the practice scenarios, enabling changes in the relationship resident-patient and consolidating the
expanded health concept in the integrality perspective. It also reveals its social role, considering its contribution for a
socio-interactive approach between tutor-resident-group.
KEYWORDS: medical education; residency; group psychotherapy; psychodrama.
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INTRODUCTION

The medical education has received many interministerial initiatives (Ministry of Education
and Ministry of Health), creating a new conception of the teaching-learning process in the health
professions. Due to a constant adaptability of the contemporary societies, it was created in the
education of health professionals, a need of transformation of the institutions in charge of the
education. Therefore, they are invited to change their own pedagogical practices searching to
approach the social reality and stimulating their professors and students for an innovative
production of the teaching-learning process [1, 2]. We understand the education here in the health
context involving the teaching in service.
The National Curriculum Guidelines (DCNs) preconizes a reformulation in the medical
teaching from a connection between the teaching and professional practice, as well as the promotion
of a permanent dialogue among colleges, students, society, market and the implantation of a
generalist education, in which the participation of the preceptorship in the resident education has a
key role [3, 4, 5].
With the constitution of the Unified Health System (SUS) in 1990, resulted from the movement of
the Sanitary Reform, it initiated the proposition of an extended health concept to consider the
health-illness process complexity in the individuals and collectiveness. As the SUS is developing,
the education context and assistance practices are revised in order to guarantee the full attention to
the users’ health [6]. This way, the SUS contextualizes meaningful spaces for the teaching-learning
process, besides being a guiding principle of the innovative actions in teaching health [4].
Inserted in this process, we have the resident education in psychiatry that demands
innovative methodologies in the teaching-learning process, once the resident must have inherent
skills and competences in a specific and appropriate education [2]. Among the residency challenges
in Psychiatry, there is the curricular insertion of the psychotherapy training.
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According to Khawaja, Pellock and Westermeyer [7], there is a gradual decline in the group
psychotherapy training at the psychiatry. These authors examined eighteen (18) medicine residency
programs in psychiatry in the United States of America, and confirmed the training reduction in
group psychotherapy. Then, they recommended as a motivation for this training inclusion, aiming
the change of reality, as it has benefits acquiring required competences for the residents, as well as
the advantages for the patients.
According to different authors [8, 9, 10, 11], in the Medicine Residency Programs in
Psychiatry, at Brazilian schools, it appears that the training in psychotherapy has as methodology of
teaching-learning the resident performing the psychotherapy treatment without the tutor supervisor
presence, whereas they receive the supervisions in later moments. Furthermore, there are clinicalseminars, which are prepared presentations about psychotherapeutic approaches, besides other
themes in psychotherapy.
In the practice of the group psychotherapy training in the resident education in psychiatry of
the Mental Health and Legal Medicine Department at the Medical School of the Federal University
of Goiás (PRMP/DSMML/FM/UFG), we face some challenges; the first of them is the reality,
which is not possible to demand from the resident in psychiatry to submit to personal
psychotherapy. We consider that the teaching-learning process of the psychotherapy preconizes the
experience as a patient. As second challenge, it is not the purpose of the discipline in psychotherapy
to offer a full education on the psychotherapeutic approaches, because these specializations have
prolonged duration and have their own specifications. The third challenge, we question the seminars
as educational teaching resources, because they seem not to be the most appropriate for the teaching
and learning process of the second year resident who is starting the psychotherapy discipline and,
therefore, they do not have knowledge of the theory-practice in psychotherapy.
Another challenge that contributes for this research is the perception of the lack in the
literature about group psychotherapy, which is even rarer when someone searches for teaching of
group psychotherapy in the medicine residency programs in psychiatry.
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Based on these conclusions, the researcher practice in the tutor role in psychotherapy
worked as an evaluative field of the teaching of group psychotherapy in the education of the
psychotherapy resident at a teaching hospital. The option for the group psychotherapy discipline
was due to the fact it has an innovative methodology, and it was taught for two (2) residents from
the second year (R2) in medicine residency in Psychiatry (PRMP/FM/UFG). For this reason, the
theoretical classes and practices happened in the Psychiatry Ambulatory of the Hospital of
Clínicas/UFG.
The group psychotherapy is a method that promotes integration and cohesion of the people
in the group. They are group sessions in which three or more people try hard to solve common
problems. In this sense, the psychotherapist motivates each patient to assume the therapeutic agent
role of the other. According to Moreno [12], it is an approach centered in the spontaneous
interaction of all people involved in the psychotherapeutic process. In this sense, it aims a sociointeractive space to promote the participant emotional health, aggregating people who have the
same type of mental illness, because it enables the involved psychological experiences in this
suffering [13].
The discipline proposition is based on the psychodrama didactic-pedagogical methodology.
The psychodrama methodology can count with five instruments: director, auxiliary ego, the stage,
the subject or actor (protagonist) and the audience [14]. This proposition of group psychotherapy
training, the tutor assumes the director role and the resident assumes the auxiliary ego (or the
participant actor). The group psychotherapy is a psychotherapeutic treatment with groups of
patients from the psychiatry ambulatory.
The discipline follows some systematization steps that are developed when the residents
begin the psychotherapy training in the second year of residency. The organization of the group
psychotherapy discipline has unique characteristics divided into three steps:


First step: presentation between the tutor and residents and the teaching of theoretical
classes. Two residents from the second year (R2) start the academic year in March.
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Firstly, we begin welcoming them through each one of the R2 presentations as well
as the partial exhibition of the discipline program. The program is partly released,
because the teaching proposition is based on experience, with a meaningful learning
and with the potential for interdisciplinary dialogue, the chronogram involves some
decisions between the tutor and the resident. Then, according to the R2 choices, we
plan the group formation. In this step, they only receive theoretical classes. From this
preliminary knowledge, we have the following aspects from the R2 choices: 1)
Regarding the pathology: the group is homogeneous (or thematized) in relation to the
patient’s psychic illness, because it favors the group cohesion and the therapeutic
effects for the group’s components [12], the R2 can choose the pathology for the
group’s composition; 2) Regarding the pause between one session to the other: the
R2 can choose if the group will be weekly or biweekly. According to Moreno [12],
there are general principles for the group psychotherapy. This way, the discipline
follows the following principles: 1) Duration of each psychotherapeutic session: one
hour and a half; 2) Duration of all treatment: twelve sessions with pre-scheduled
dates; 3) Number of participants: from six (6) to eight (8); 4) To refer a patient: all
patients are assisted in Psychiatry Ambulatory of HC/UFG, and they can be taken by
the psychiatrist doctor from this ambulatory, by the resident in psychiatry or by the
tutor psychologist.


Second step: psychotherapy group formation. In this step, the interviews are
scheduled with the patients – through telephone – for the group composition; with
some preliminary guidance in order to help the patient’s decision on participating in
the group. The interviews are shared in the tutor-psychologist presence, one R2 and
one patient at a time.



Third step: the beginning of the psychotherapeutic process. This step is composed by
twelve psychotherapy sessions. According to the group evolution, the stages are
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organized: 1) presentation and contract, which is an undifferentiated stage; 2) Group
horizontalitazion stage; 3) Stage of the group verticalization; 4) Group closure [12].
After each group psychotherapy session, the tutor and the R2 have a dialogue
moment (supervision) about the psychotherapeutic session. Therefore, it is possible
to bond closely with the R2 in order to have a better specific practical-theoretical
direction for the teaching-learning process of each R2. After this supervision
moment, the R2 is in charge of writing a descriptive report of the sessions. In this
report, the resident is free to express his perceptions of the events during the sessions
as well as describe the feelings and correlate with the theoretical aspects. The report
is part of the evaluation; they are twelve (12) descriptive reports for each R2.

From the experience of this teaching proposition in service, we raise the following question:
What is the teaching role of the group psychotherapy, according to the resident perspective and the
former students, in the resident education in psychiatry?

METHODS

Type of Research

The present study was conducted through a descriptive and exploratory research, with a
qualitative approach in medicine education [15, 16].

Study Location

The research had as scenario the Psychiatry Ambulatory of the Psychiatry Hospital of
Clínicas of the Federal University of Goiás (HC/UFG). It is a teaching institution of the health area
that has as goals the assistance, teaching, research and extension.
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Study Participants

The choice of the participants for the qualitative investigation was made in an intentional
manner, with non-probabilistic samples. In this case, it does not aim the generalization logics
(statistics) [17, 18]. The research participants were composed by six (6) doctors in different stages
of training at the Group Psychotherapy with a Psychodrama Approach: two residents from the
second year, two residents from the third year and two recent former students from the medicine
residency program in psychiatry.
The residents and the former students’ participation were a free option. It is important to
highlight that the resident from the second year participated in the discipline during the research
period, in 2013, and registered each psychotherapeutic session. He was assured that the
participation in the research would not have evaluative content for him, aiming a freedom of
expression for the descriptions. Among the interviewed, three were female and three were male.
Fulfilling the wish of anonymity of the participants from the research and the secrecy of
information from the referred resolution, they were called: R2-1; R2-2; R3-1; R3-2; E-1; E-2.
The research followed the rules established for the Resolution n. 466, from December 12th,
2012, of the National Council of Health (CNS), being the project revised and approved by the
Ethics Commission in Human and Animal Medical Research (CEPMHA/HC/UFG), on April 16th
2013, numbered 14744313.0.0000.5078.

Strategies of Data Collection

Part of the data collection consisted in the elaboration of twenty-four (24) descriptive reports
by two R2 from April to December in 2013. The material analysis involved the collection of
descriptive data of the events during the sessions of group psychotherapy, provided by the resident
in contact with the studied situation.
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Thereafter, the interviews were conducted between January and March in 2014. They
stimulated the dialogue, which allowed obtaining the information to justify the goals. They were
semi-structured, and we raised guided questions to adjust the focus or to clarify important aspects,
but the dialogue with the interviewed was spontaneous [15].
The interview scheduling occurred personally or by the telephone, when it was clarified the
nature and goals of the study, and collected the signatures from the Free and Clarified Consent
Term (TCLE). Furthermore, the interviews were recorded and transcribed. The time of each
interview varied between forty and fifty minutes. After it, we proceeded a floating reading,
followed by the content and categorization analysis of the data [19].

Strategies of Data Analysis

The data analysis involved two types of materials in two stages: the descriptions of each
psychotherapeutic session conducted by the residents of the second year and the interviews with six
(6) residents, being two R2, two R3 and two more recent former students from the discipline who
were already working in the area.
Regarding the descriptions and the interviews, the data were submitted to the thematiccategorical content analysis according to Bardin’s method [19]. The technique of content analysis
was followed by some stages: pre-analysis, exploration of the material or codification, treatment of
results, inference and interpretation. For the analysis, it was required the creation of categories
related to the object of study. The logical deductions or inferences were obtained from the
categories responsible for the identification of relevant issues found in the message content. We
worked with words that, isolated, could attribute relations with the message or enable inference of
knowledge from the message.

This way, we established correspondence among the thematic

categories according to the psychological or sociological structures of the statements guided by
literature.
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RESULTS AND DISCUSSION

From the data analysis, through the descriptive reports and interviews, emerged two
categories: 1) Educational Actions of Teaching of the Group Psychotherapy and 2) Social Actions
of Teaching of the Group Psychotherapy.

Category 1 – Educational actions of teaching of the group psychotherapy:

The first category analysis – Educational Actions of Teaching of the Group Psychotherapy -,
we obtained five subcategories: the relationship doctor-patient, being the most relevant with the
frequency of 43.1%. Next, we have the cognitive learning with 21.2%, the affective learning with
20%, the interdisciplinary dialogue with 8.7% and, with 7%, the personal development.
Subcategory 1 – Relationship doctor-patient (“Know-how”)
We consider that the medical practice is, traditionally, based on the individual encounter
between doctor and his patient. Offering an education with practical activities in a group approach
is innovative, because the attention is given not to one SUS’s user, but for a group of users. Thus,
the teaching in the group approach can be a differentiated educational action from the one obtained
in the traditional education based on the classical relationship doctor-patient [13] confirmed by the
researched speeches:
“There is an approach with the patient. Our lives get involved with the patient’s life. […] The
group psychotherapy manages the relationship doctor-patient. […] I learned to get closer of the
patient”. (R2-2)
“The main contribution was in the relationship doctor-patient. [...] Our education is very technical,
[...] and the group psychotherapy allows us a closer relationship with the patient”. (R3-1)
“Today, in my clinical practice, I consider much more the relationship doctor-patient”. (E-1)
“I realized that the main contribution was in the relationship doctor-patient. I had a closer contact
with patient’s life reality”. (E-2)
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The statements highlighted the importance of the relationship doctor-patient observed
during the interpersonal relationships in the group psychotherapy training. It is a relational
dynamics of fundamental interest, because from it, it will flow all the planning for the act of
therapeutic procedure. A fruitful approach in this relationship can doubtless, contribute for a more
appropriate therapeutic behavior.
We showed an approach of the resident with the person of the patient as it promotes a higher
perception in relation to the feelings expressed by the patients and in the creation of a circle of trust.
Therefore, we consider that the educational actions in the teaching of the group psychotherapy
contribute for an approach in the relationship doctor-patient, being supported on the perspective that
the SUS’s user is a person that needs to be fully perceived [4]. The resident education in psychiatry
demands a careful look under the integrality axis on the educational teaching processes in service
[20] for the development of the “know-how”, according to the following narratives:
“I guess it was an experience that made me realize the patient in a different way. It was important
to see how they interact among themselves and with the similar issues. I realized the way they
express themselves emotionally. This increased my interest in deepen more the psychological
aspects of the patient”. (E-1)
“It is an opportunity to experience an approach with the patients”. (R3-2)
“As the sessions were happening, I was feeling more part of the group. I identified better the
patients’ feelings, and this was letting me more responsible for the treatment. […] I had a
satisfaction feeling in realize how the patients feel confident to talk about their emotions. […] Just
hearing better the patient, paying more attention to him, improved the relationship doctor-patient,
and this helped the patient to trust also in the medical prescription”. (R2-1)
Subcategory 2 – Cognitive learning (“know-think”)
The central point for a cognitive learning in psychodrama proposition is to co-build
educational actions that promote the constant transposition of new postures before new realities
that, on their behalf, are before the challenges in the teaching-learning process. From this, it is
possible to observe the ability of remaining in a spontaneous-creative way in the lived experiences
[21, 22], which the following narratives can illustrate:
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“The prescription can even be the same, but get to know better the patient’s life reality improves
the knowledge on the sicken process. […] I realized that when the patient trusts more the doctor, he
will try to tolerate more the medication side effects. He trusts in my guidance and strives more in
the treatment, but I recognize that the best therapeutic effect is when he learns about self-care”.
(R2-1)
“The fact of having an easier access to patient’s person favored the diagnosis in a more abroad
vision. It helped me to create in a better way the therapeutic plan. […] It even helped me to
recognize the medication limits, when it would or not work for that symptom”. (R3-1)
“As the practice in group psychotherapy facilitated my interaction with the patient, I could increase
my knowledge. It was interesting that as that I was increasing my knowledge, it facilitated my
interaction with the patient”. (R2-2)
According to the participants’ perspective, the learning was meaningful, since it influenced
on their actions in the assistance. This way, the students become the center of the teaching-learning
process [1]. According to the cognitive learning in the way residents think, it can be elected three
cognitive learning indexes (“know-think”): 1) Change the focus from the disease to a higher
perception in the sickness-health process; 2) critical reflection before the challenges of care in
making decisions of the medicament therapeutic behaviors; 3) clinical diagnosis transposition to the
challenge of relational diagnosis.
It is not only a cognitive learning, but also an opportunity to develop a critical posture that
contributes not only to the education of the resident in psychiatry, but also for a work proposition,
meeting the health needs of SUS’s users. This way, we highlight that the teaching in service is a
space for the educational processes that reach the knowledge transformation. The reason is simple:
there is no unique and linear cognitive learning, but constant educational actions that can transform
the health teaching scenarios. Notwithstanding, the cognitive learning reveals its intimate
integration with the affective learning, as it is verified in the following subcategory.
Subcategory 3 – Affective learning (“know-feel”)
In this subcategory, we highlight the participants’ statements that exposed about the group
psychotherapy teaching role in the formation of a learning in the affective dimension. In this sense,
we observed the following indexes: 1) resident affective expansiveness; 2) development of sharing.
The affective expansiveness of the individuals is the “affective energy that allows one subject to
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“retain” the other individuals affection during a period of a given time” [22], which is the “knowfeel” the other.
According to Bonet [23], in the medical education, there is a tension between thinking and
feeling that aroused in this learning process of biomedicine. Namely, it is established a “structural
tension” between the cognitive and emotive dimensions experienced by the resident. The teaching
hospital is a theatrical space for the performance of social, psychological and economical tensions
that influence directly in the subjectivity formation of the resident. This situation is presented by the
participants’ narratives:
“The meetings were also therapeutic for me. […] I confess that there were moments that the
conversations after the sessions were more important for me. I felt extremely relieved. We are not
always correctly interpreted by the tutor […] I know that my participation in the group does not
make only through technical knowledge, but mainly, by my sensibility and empathy in relation to
the patients, qualities that I value in myself and I want to preserve”. (R2-1)
“There were moments that helped in the process of developing empathy for the patient”. (E-1)
“So, I saw myself as part of the group. The subjects that were treated also worked for me. I saw
myself on those themes and, for this reason; I could give my contribution to the group.
Independently, if I was “sick”, it did not matter. Even if I do not have the “disease”, I saw myself
with the same feelings […]”. (R2-1)
“Be in the role of auxiliary ego made me get closer of the patient. It favored to be at the same level
as the patient. We become equal. It even appears the will of sharing our life with the patient”. (R22)
The measured perspective of these participants reveals the affective expansion regarding the
patients, in other words, it appeared in the relationship resident-patient a link, which overcomes the
hospital practice centered on the disease in which do not contemplate the basic needs of the
patients. In this way, in the “know-feel”, the resident learns feeling the needs of the other, and
mainly, the development of the capacity to put himself in another’s place.
In the light of these observations, it is important not to belittle that the teaching of the group
psychotherapy offered to the resident a stage for the drama of a “structural tension” of the residency
[23]. In the supervision periods (discussion moments after the psychotherapeutic sessions), there is
an opportunity of a dialogue in an appropriate time, about the psychological aspects of the patients
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as well as the psychosociocultural dimensions, to revise each clinical case on the interpersonal
relationships point of view and highlight the therapeutic interventions, following the group and each
assisted person evolution. Besides, it offers a space for the resident to express his own feelings. In
this sense, a resident reports that:
“It was strange to see me every time more submerged in myself. Every theme that appeared I found
myself and I desired to speak more and share with the group. For this reason, the moments after the
group were important, because there were many moments that I shared some emotional difficulties
perceived during the group sessions”. (R2-1)

The main interest of the teaching of group psychotherapy is to offer a space to balance the
cognitive and affective aspects in the resident education in psychiatry. This must be a care that the
health teaching needs to observe, because the function of this professional is not only develop in the
apprentice the cognitive aspects, but also pay attention to the development of his affection.
The close ties co-built in the teaching of group psychotherapy promote an affection increase
that allows the sharing among social actors: tutor-resident-group. The value of the therapeutic act,
allowed by the affective relations, involves all people in the group. Thus, the environment for
learning “know-think” needs to be proportioned by the affective relation, in order to better direct
the “know-feel” of the social actors.
The affection imposes itself as an essential element in the teaching-learning process. In this
sense, it is discussed that, through the affection expansion and sharing of the resident, there is an
emotional space for the “know-feel” that favors the emotional catharsis not only of the patient, but
also of the resident, according to the following statements:
“The group touched me as a person. We are mobilized with very deep issues in the life history of
the patient. […] the relief is not only for the patient. We benefit too […]”. (E-1)
There were moments in the group that I felt so relaxed and at ease that I could perceive me free
from the tensions and the defenses […] The theme of returning to scenes from childhood moved me
a lot. But, after I felt a relief for bringing to the surface my sadness again. Sometimes, I do not
know what to do with this sadness. As interesting it seems, I identify myself with F. [patient]: I
cannot talk nor do what I really want to, I try to “spare” the other. All this anguish me!”. (R2-1)
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This time, we reached a socio-interactive space of health teaching created in the
interlocution between the “know-think” and the “know-feel” in the triad relationship tutor-residentpatient.

Subcategory 4 – Interdisciplinary Dialogue
The therapeutic posture in the relationship resident-patient can be seen under the perspective
of different aspects. Therefore, the health teaching must be worked in an interdisciplinary way for
the student be able to be the active agent, committed, responsible, capable of planning his actions,
assuming his new responsibilities, having attitudes face the facts and interacting with the
environment that he lives in, contributing with the improvement of the teaching-learning process
[24].
The teaching of group psychotherapy is performed by a tutor graduated in psychology and
psychodrama psychotherapy, which allows the teaching-learning process of the resident in
psychiatry on the perspective of the patient psychological aspects, which promotes the
communication between different knowledge in an interdisciplinary context. In this sense, the
interdisciplinarity arises as an appropriate response, because it is a teamwork with different
knowledge talking to each other, that can allow a better understanding of the person with a psychic
disorder [24]. The interdisciplinary dialogue is not a hostile attitude to win or lose space in the
scenarios of practice in health, but flexibility in the educational processes of health teaching.
The classical approach in health education is characterized by a technical teaching, focused
on the specialties areas [4]. We showed the importance of the interdisciplinary experience as a
relevant aspect in the learning process. The educational actions in the teaching of group
psychotherapy promote the resident integration with the people who live with mental disorder,
offering a collective commitment enabled by an interdisciplinary dialogue – Psychology and
Psychiatry -, consolidating the knowledge and therapeutic intervention in vulnerable populations,
with the intrapsychic conflict manifested on the interpsychic. In this sense, we built a bridge in
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order to the resident have a space for an interlocution between the psychiatric knowledge and
psychological knowledge, favoring the expansion of his ability of clinical observation in the context
of psychic illness, according to following speeches:
“In fact, in our education, we are trained to be a technic. And the psychology brought me an
extended vision”. (R3-2)
“Another important aspect was the psychology knowledge, because it heightened my perception as
a doctor. As a resident in psychiatry, we have a specific knowledge. I think they are different
visions, but with a common goal: help the patient. And this interaction reflects in benefits for the
patient”. (R3-1)
“I remember of a teacher who taught that we do not have to have the psychiatric view that we have
to have the view of a doctor-psychologist […]. The psychology view is a little different from mine,
and this brought benefits for my clinical practice”. (E-2)
“The psychotherapy approach is different from the psychiatry approach. My appointment is more
technical […]. I see that the dialogue between psychiatry and psychology is important”. (R2-2)

The participants consider the importance of the interdisciplinary dialogue. On the other
hand, it is important to highlight that to live with people with different education can compose the
scenario of the resident education in psychiatry. It means that besides provoking interlocutions in
different areas of Knowledge, contributing for the education of a professional with a broader view
and more flexible, it can also enable a unique educational role inside of a collective perspective
according to the vision of the net system of the health institution.

Subcategory 5 – Personal Development (“know-be”)
This subcategory, the personal development, we realized that the resident can be more than
a spectator in the learning process of be [25]. The role of integrate the teaching and service of the
group psychotherapy directed to a full attention to the user stimulates the resident to “know-be”
spontaneous-creative before new situations [14]. The educational actions in the teaching of group
psychotherapy, in its micropolitics perspective, maximize the personal growth of the resident
education in psychiatry, according to the following statements:
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“[…] thinking on the contributions, not only on the professional role, but personal too […]”. (E-1)
“The contributions were not only on the professional role. […] There were many personal
contributions. It was a personal growth”. (E-2)
“During the discipline, I had the goal of improvement as a person […]. I meant to grow personally,
and the discipline helped, though I consider that I am still improving”. (R2-2)
“There were themes that were important to my personal growth […] like, for example, the theme
was: who is closer to me? It was important to realize that it was not necessarily the one who is
closer to me, or a close relative. But, the person who establishes an acceptance […]. And when
there is nobody to be close to me, I learned that I have the role of being close to myself”. (R2-1)
“The experience with the group helped me to grow as a person and not only as a doctor”. (E-1)
Therefore, in the scenario of educational actions, we can raise the following contributions about the
teaching role in the Group Psychotherapy in the education of the resident in psychiatry:



Improved the way the resident takes care in the relationship resident-patient, contributing
with his practice and developing the “know-how”. This way, the resident stopped restricting
himself to the disease symptoms for a broader perception when he got closer to the patient
according to the psychosociocultural dimensions and the health-illness process;



Motivated the residents the integrality on the holistic perspective of the assistance, as well as
the development of the co-responsibility role of this care;



Enabled the resident to insert at SUS with a reflexive and critical attitude when he
recognized the existent difficulties in health system, with the perception that the main
challenge was to be before bad conditions of his patients’ lives that took them to be sick.
The resident contact with intrapsychic and interpsychic suffering of the patients is
permeated by fear and insecurity faced to not knowing what to do with the psychosocial
challenges;



Exercised the ability and empathy competence in relationship with the patient, helping the
resident in his personal development, too, and freeing his spontaneity-creativity with the
motivation of interlocution between the “know-think” and the “know-feel”.
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Category 2 – Social Actions of the teaching of group psychotherapy
In the analysis of the second category – Social Actions of the Group Psychotherapy
Teaching -, it was obtained two subcategories: Socialization (55.3%) and Meeting (44.7%).

Subcategory 1 – the socialization (“know-live”)
The group psychotherapy teaching has a socializing role, whether at the content
transmission, whether at spreading beliefs and values in actions and routine interactions of
scenarios of the health practice. All socialization process of the teaching of group psychotherapy in
the resident in psychiatry education becomes concrete in the triad relationship tutor-resident-patient.
The health teaching has the role of developing the availability on the apprentice for a social
expansion, once the world of relationships emerges of multiple realities and socially co-built [21,
22], as confirmed on the participants’ speeches:
“I think the social benefits are for both parts. It is important for the patients and for us, the doctors.
In our education, it contributes so we can have a social vision of the patient. And we realize clearly
the socializing benefits for the patients […]. It is possible to clearly observe the patient’s evolution
during the group psychotherapy process”. (R3-1)
“The interaction with the patient helped to know better the social aspects of his life. We had the
opportunity to see in practice how he interacted with other people from the group”. (R2-2)

Thus, the resident has the opportunity to identify the factors of an intrapsychic and
interpsychic dynamics of the patients. The socio-interactive process from each patient, the
exchanges and interactions in the group allow the perceptions of how he interacts with other people.
Mainly, when patients interact by a common factor (the illness), once it is heightened the possibility
of group cohesion. Consequently, there is the evolution favoring in the group. The experience
exchanges, the difficulties, feelings and anguishes, it is common that the group keep itself by
affectionate relationships that facilitate the interpsychic evolution [13].
This way, the participants qualify the socialization actions in the group relationships, since
there is a renewal and strengthening of the psychiatric patients’ relationships. This fact happens for
both the practice and the dissemination of socio-interactive preventive attitudes as for the
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knowledge about the integrality importance of prevention notions and assistance, as they are
seemed as model for social actions [4].
On the participants’ perspectives, the socialization benefits are both for patients and
residents. The tutor-director and the actor participant-resident work in team, sharing the assistance
task and the care responsibilities. Therefore, the social role of group psychotherapy teaching is the
integration of people who live with mental disorder, offering a collective commitment through an
interdisciplinary attention. Besides, it consolidates the knowledge, the presence and intervention of
vulnerable populations and with psychic disorder.
In this sense, the teaching of group psychotherapy has a role of developing educational
principles of “know-live”. For this reason, it develops in the role of the resident in psychiatry the
skill with love for the exercise of autonomy and non-exclusion in the relationship resident-patient
before the social, cultural and environmental commitment challenges to the people of the group.
As a result, in the teaching of group psychotherapy, the participants are unanimous to
consider the social actions, because it fulfills a social role in their education for all participants of
the group, besides admitting the adoption of a new approach in the relationship doctor-patient.
Thus, they started to see the patient not as a stranger, but as a close person who has integrity.
On the perspective of interdisciplinary attention, it stimulates a higher conscious perception
faced to the issues related to health, to the familiarity with other people and contributes both for the
resident education in psychiatry as in the formation of identity and citizenship with full autonomy
of the patients. Consequently, it is possible to verify one of the education pillars: learn to live
together [25]. One paradox and strong expression: living in the group, the triad tutor-resident-group
becomes agent of social transformation, therefore, responsible for “know-how”, according to the
resident’s narrative:
“These acquired knowledge do not replace my knowledge in psychiatry, but it adds a knowledge on
a reality that is social […] Living with the group of patients favors the approach with social reality
of the patient. We perceive that the patient does not even know how to talk about his difficulties. But
after he feels he is in an environment that favors the understanding of his social reality, it favors his
interaction with people and his report becomes more understandable”. (R2-2)
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In this context, the patient needs the warmth of a true action and with pleasure to reach his
person: on the emotional emptiness, sadness, hopeless, abandonment or even in the deceptions of
living together. This way, we demonstrate the social role of the group psychotherapy teaching,
according it is developed the “know-live” of the resident.

Subcategory 2 – The meeting (“know how to put yourself in someone else’s place”)
The socio-interactive reciprocity stimulates the spontaneity-creativity for new interpersonal
answers before new situations. No one can be understood apart from his social reality. The
emphasis on the meeting develops the capacity to put yourself in someone else’s place [12, 14]. The
group psychotherapy teaching has a role of developing the “know-live”, according as it promotes
the ethical well-being. It helps the interpersonal life to be kinder, in which the own good shows
itself without any disguise in the psychotherapeutic relationship, according the participants’
speeches:
“The group psychotherapy as the own name says: we are a group for a meeting. Everybody
participates in the meeting […]. Every meeting we become more apt to help. It becomes a more
natural help, more spontaneous”. (R2-2)
“I realize it was an experience that each meeting taught me to put myself in someone else’s place
and return to mine. On the other side, I felt touched to hear the intense sufferings […]. We were
touched emotionally by very painful issues. It is a mobilization not only with the disease, but with
poverty and, mainly, the difficulties that it generates on the patient’s life”. (E-1)

From these perspectives, it is verified reflections on the psychosociocultural dimensions. We
developed, then, the fundamental principle of the psychodrama: the therapeutic love [21]. Through
the therapeutic meeting, we learned about love in the therapeutic relationship. We have a meeting of
two eyes in the eyes, face to face, this way, presenting a central concept in group psychotherapy:
the spontaneous interaction [12], according as it shows the following statement:
“Finally, I felt accomplished at the end of the group, because for me, it was clear the union and
love among people of the group. Through the keywords chosen by each one: high spirits, gratitude,
benefits, love, union, growth”. (R2-2)
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Love presents itself not as a transitory emotion nor as a feeling, but as an integrating action,
guiding to the psychotherapeutic myriad: getting closer and taking care of the other. The participant
social actors offer themselves through the “know-live” care. According to Moreno [21], there are
three types of living in the professional role: skill without love; love without skill, skill with love. It
can be reaffirmed that anything is more tragic than the social reality of a health professional with
skill without love. Then, it is a deep cosmic mystery challenging the health professional to develop
whole actions in the process of health-sickness-care in the act of skill with love, confirmed on the
resident speech:
“I felt a lot when we finished the group. I got in touch with people who are so good, kind and
honest. We were so luckily to gather people so admirable. I was able to share my fears and
anguishes in this affectionate group. I felt for losing an experience of excellence, so directed to the
person of the patient. It was also special because it happened at the SUS school hospital. We
demonstrated the true possibilities inside this system, and when it works in an appropriate way,
there is promotion of the whole health”. (R2-1)


This part, it is evident the socio-interactive reach in the sense of “know-how”, “knowthink”, “know-feel” and mainly, “know-live”. In this sense, teaching health is a mission. To
Morin [26], it is a transmission mission. The transmission demands, evidently, competence,
but it also requires, besides a technique, an art in the circle of a secular trinity of love erosmission-faith, aware of each element that remains in constant feedback. “Therefore, it is a
very elevated mission and difficult, since it supposes, at the same time, art, faith and love”
[26] (p. 102). This way, it affirms that the group psychotherapy role in the resident
education in psychiatry it is found in constant search to develop in the socio-interactive triad
tutor-resident-group: skill with love plus faith and art.

CONCLUSION

The teaching of group psychotherapy reveals, in this study, the educational role as it
contributes with scenario innovation of practice, enabling changes in the relationship doctor-patient
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and consolidating the extended concept of health on the integrality perspective. The
interdisciplinarity is present in this proposition, which enables a dialogue between the psychology
and psychiatry. This way, the structural changes become meaningful in the medical education
through the valorization of the diversification of the teaching-learning process, related to the
hospital reality as the education scenario of a health professional training skills and competences
that serve the SUS users’ needs. In this sense, the teaching of group psychotherapy shows also its
social role, considering that contributes for a socio-interactive bonding between tutor-residentgroup as a tool of transformation for the resident education in psychiatry.
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8 CONCLUSÃO

Esta dissertação partiu da premissa de uma investigação sobre o papel do
ensino da psicoterapia de grupo no Programa de Residência Médica em Psiquiatria
do DSMML/FM/UFG/HC, analisado sob a perspectiva dos residentes e egressos.
No

cenário

das

ações

educativas,

pode-se

levantar

as

seguintes

considerações sobre o ensino da PG na formação do RP:
1. Durante a análise das falas, percebeu-se que o ensino da PG melhorou a
forma do cuidar do residente na relação médico-paciente, contribuindo com a
sua prática e desenvolvendo o "saber-fazer". Dessa forma, o residente deixou
de restringir-se à sintomatologia da doença para uma percepção mais ampla
ao aproximar-se do paciente de acordo com os contextos socioculturais e o
processo saúde-doença.
2. A PG incentivou aos residentes a integralidade na perspectiva holística na
assistência, bem como o desenvolvimento do papel de corresponsabilidade
desse cuidado.
3. Possibilitou ao residente inserir-se no SUS com uma atitude crítica e reflexiva
quando reconheceu as dificuldades existentes no sistema de saúde, tendo a
percepção de que o principal desafio foi estar diante das precárias condições
de vida de seus pacientes que os levaram a adoecer.
4. O contato do residente com o constante sofrimento intrapsíquico e
interpsíquico dos pacientes foi permeado por medos e inseguranças diante do
não saber o que fazer com os desafios psicossociais. Dessa forma, o ensino
da PG exercitou a habilidade e competência da empatia (a telessensibilidade)
na relação com o paciente, ajudando também o residente em seu
desenvolvimento pessoal e liberando a sua espontaneidade-criativadade com
o incentivo da interlocução entre o "saber-pensar" e o "saber-sentir".
No cenário das ações sociais do ensino em PG na formação do RP,
percebeu-se:
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1. Foi oferecido ensino e serviço num espaço circular sociointerativo entre o
preceptor-residente-grupo que treinou no residente o papel de "saberconviver".
2. O residente compreendeu que se inicia o cuidado na dimensão do sofrimento,
mas as estratégias psicoterápicas o conduziram à promoção do amor
terapêutico.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, o palco gira e, em cena, com a palavra, Cláudia.

É importante, neste momento, compartilharmos a realidade de que os
caminhos do conhecimento estão cheios de imperfeições. Assumimos que os
processos educativos não são feitos apenas de resultados, mas constituídos de
desafios, de dificuldades e, claro, também de alguns êxitos alcançados. Se se
pensar que ele serve de parâmetro e referência para outras pessoas envolvidas com
o ensino em saúde, é exatamente a visibilidade dos desafios, das dificuldades e da
superação que dá a veracidade às ações educativas e sociais no exercício do
ensinar saúde.
Em primeiro lugar, consideramos que um dos limites desta pesquisa foi o fato
de a pesquisadora ser a própria preceptora dos residentes. Neste sentido, a
pesquisa poderia ter novas perspectivas se fosse realizada com um observador
externo. Sabemos que ainda há um espectro de percepções que não foi explorado
neste universo do ensino da psicoterapia de grupo.
Outra consideração a se fazer é a realidade de que a pesquisa possui um
campo ainda não explorado, ou seja, não temos as percepções dos pacientes
inseridos nessa realidade de ensino. Assim, falta pleitear uma voz à comunidade de
pacientes. Poderíamos realizar uma triangulação de dados a partir do trio de atores
neste contexto social: preceptor-residente-paciente. Confessamos que inicialmente
esta era a proposta do projeto de pesquisa, mas, pelo tempo do mestrado, seria
inviável. Então, decidimos adequar o projeto de acordo com a realidade da
temporalidade do mestrado.
No caminho do conhecimento, é preciso ter uma tolerância para com os erros.
O medo de errar, por vezes, paralisa o pesquisador. À medida que iniciamos o
caminho de uma pesquisa sobre a própria prática, descobrimos que, o que
julgávamos fácil, tornou-se, durante o caminho, algo mais difícil e complexo do que
inicialmente aparentava ser. Então, visto que aumentava a complexidade, crescia
também essa necessidade de tolerância para com os erros. Muitos foram os
questionamentos, principalmente diante dos objetivos e do desenho desse estudo.

192

Entre outras dificuldades evidenciadas pela pesquisa, é válido destacar o
desafio da realidade de adentrar-se em uma investigação com escassez de estudos
dessa natureza. Neste sentido, sua relevância está na pretensão de abrir novas
buscas de conhecimento para a formação do residente em psiquiatria, promovendo
diálogos interdisciplinares nos cenários da Saúde Mental, assim como contribuir
para a materialização de uma proposta que possa ser inserida nos projetos políticos
pedagógicos dos programas de residência médica em psiquiatria.
No cenário atual da formação do residente em psiquiatria, abrimos caminhos
para contribuir ao ensino em serviço e fortalecer o "padrão ouro" na formação de
trabalhadores em saúde, certos de que o ensino de psicoterapia de grupo, durante a
RMP, não dá as devidas atribuições ao papel de um psicoterapeuta, mas pode ser
um espaço para qualificar melhor um psiquiatra, uma vez que ajuda a identificar
melhor a pessoa do paciente e, consequentemente, realiza uma conduta terapêutica
mais adequada.
Ensinar saúde ao residente em psiquiatria não significa só "dourar" as pílulas
da psicofarmacologia. É importante ampliar os olhares sobre o ser humano a partir
de uma interface entre a psiquiatria, psicologia, sociologia e, quiçá, a antropologia
para estudar as questões referentes ao cuidado e preservação da saúde. O grande
desafio da formação é rever seus dogmas, valores, práticas e ética a fim de levantar
um questionamento: respondem à solidão e à desesperança do ser humano?
À medida que buscamos um lugar de mais conhecimento, a sensação é que
ficamos ainda mais complexas do que já somos. No entanto, mesmo em meio à
complexidade, concluímos que ensinar saúde "psi" é saber equilibrar a delicadeza
da arte terapêutica com o impactante ato de amar a relação eu-tu. Neste sentido, os
caminhos de uma pesquisa têm início e meio, mas parece que nunca chega
realmente ao fim.
Começamos escolhendo o objeto de estudo e o desenho metodológico;
passamos pela pesquisa de campo e buscamos resultados e discussões para tentar
projetar o tecido social de algumas conclusões, sem, no entanto, encontrarmos de
fato o final da pesquisa.
Mesmo nos deparando com os desfechos que parecem ser relevantes para a
comunidade científica; uma vez que nos esforçamos para tentar traduzir as
sensações e as emoções, no caminho da pesquisa; aqui-agora, parece que falta
algo. Não obstante, mergulhadas em uma desprovida lógica afetiva, buscamos, ao
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final de um caminho científico, tecer palavras simples, não menos científicas, porém
mais pessoais.
A impressão que temos é que, por ora, as palavras aqui impressas estão nas
buscas do tu interlocutor com as suas críticas, contribuições e sugestões. Embora
haja o esforço para a construção de um verdadeiro discurso científico para finalizar
esta dissertação, neste momento, enquanto o tu não chega, só conseguimos
convidar para estar em cena o insólito romance historiográfico Os Miseráveis, de
Victor Hugo (2014).
Concluimos que, na simplicidade do papel-pessoa, contracenamos diária e
inconscientemente com Os Miseráveis. Somente no papel de “miseráveis” que
deixamos cair por terra toda aquela hierarquia tão enfaticamente valorizada no
cenário acadêmico e no contexto hospitalar, certos de que, diante da dor psíquica,
somos todos nivelados como iguais. Assim, graças a essa extraordinária reparação
social

de Victor Hugo (2014), podemos extrair ações educativas e sociais no

caminho de ensinar saúde: o amor terapêutico.
Obrigada pela palavra!
Fecham-se as cortinas.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Residente de Segundo Ano

Você está sendo convidado/a a participar, como voluntário/a, em uma
pesquisa. Meu nome é Cláudia de Paula Juliano Souza, sou pesquisadora
responsável e minha área de atuação é Psicologia da Saúde e Hospitalar,
Psicodramatista Didata-Supervisora e Preceptora da Residência Médica em
Psiquiatria em Psicoterapia de Grupo.
Após ler com atenção este documento e ser esclarecido/a sobre as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as
folhas e ao final deste documento que está em duas vias. Uma delas é sua; a outra,
da pesquisadora responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá
entrar em contato com a pesquisadora responsável, Psicóloga Cláudia de Paula
Juliano Souza, nos telefones (62) 3225-8110 e/ou (62) 9242-1650.
Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa,
você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones (62) 3269-8338 e/ou (62)
3269-8426.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A
PESQUISA
Título da pesquisa: “O papel da psicoterapia de grupo na formação do
residente em psiquiatria".
Objetivo principal: analisar, na perspectiva do residente em psiquiatria, o
papel do ensino em psicoterapia de grupo em sua formação.
Caso aceite participar deste estudo, esclareço que sua participação será:
•

Primeiro, receberá aulas teóricas de psicoterapia de grupo ministradas pela
pesquisadora, sendo elas pautadas por bibliografias relevantes;

•

Após esse contato inicial com a metodologia da psicoterapia de grupo, você
terá a liberdade de escolher o tipo de patologia de maior interesse de
conhecimento para a composição de um grupo homogêneo no critério do tipo
de adoecimento mental (considerando os critérios de exclusão).

206

A duração da pesquisa será de 12 semanas; os grupos serão semanais, às
quartas-feiras, das 8h às 9h30.
Você participará da seleção dos pacientes junto com a pesquisadora, em que
fará um exame psíquico de cada paciente verificando sua principal sintomatologia.
Assim, durante as sessões de psicoterapia de grupo, a pesquisadora tomará o papel
de psicoterapeuta (diretora); você, o de ego-auxiliar (ator participante).
Após cada sessão, teremos um momento de supervisão, e você ficará
responsável por um relatório que será entregue à pesquisadora.
Quando encerrar o tratamento do grupo, você deverá conceder uma
entrevista sobre sua participação na disciplina de psicoterapia de grupo com a
pesquisadora, bem como autorizar a gravação da entrevista.
Durante a pesquisa, os riscos, prejuízos, desconforto, lesões que poderiam
ser provocados pela pesquisa serão mínimos. É importante esclarecer que serão
respeitadas as atividades do segundo ano de residência – Programa de Residência
Médica em Psiquiatria –, bem como o período de férias e de estágios fora da
instituição.
Embora a psicoterapia de grupo seja uma disciplina do programa, é
importante esclarecer que, durante a pesquisa, você não será submetido/a a
nenhum tipo de avaliação realizado pela preceptora-pesquisadora. Caso você tenha
qualquer incômodo emocional, a pesquisadora responsabilizar-se-á em lhe prestar
apoio emocional.
É válido lembrar que sua participação na pesquisa colaborará na
sistematização do processo ensino-aprendizagem em práticas em psicoterapia de
grupo. Logo, após cada sessão psicoterápica, teremos um momento de supervisão
que lhe proporcionará uma articulação teórico-prática, bem como você poderá
compartilhar os sentimentos mobilizados pela experiência dos pacientes.
Informo que você tem o direito de pleitear indenização em casos de danos
decorrentes de sua participação na pesquisa, não tendo o direito de ressarcimento
de despesas pela sua participação.
Esta pesquisa não lhe dá direito a nenhum tipo de pagamento ou gratificação
financeira pela sua participação. Você tem a garantia expressa de liberdade de
aceitar ou não, bem como de retirar o seu consentimento, sem qualquer prejuízo na
disciplina de psicoterapia de grupo.
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Os dados coletados serão usados somente para esta pesquisa, não sendo
armazenados para estudos futuros.
A pesquisadora compromete manter privacidade sobre sua identidade, e, se
os resultados desta pesquisa forem publicados, bem como apresentados em
eventos e atividades científicas, será sempre garantido o sigilo de seu nome.

......................................................................................................................................
Cláudia de Paula Juliano Souza
Psicóloga: CRP-09/1501
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA NA PESQUISA

Eu .........................................................................................., RG n. ............................
e CPF n. ......................................................................, abaixo assinado, concordo
em participar do estudo “ O papel da psicoterapia de grupo na formação do residente
em psiquiatria", sob a responsabilidade da Psicóloga Cláudia de Paula Juliano
Souza. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a pela pesquisadora sobre a
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os riscos e os benefícios
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou
interrupção da disciplina em psicoterapia de grupo.

Goiânia,...................de....................................................de 2013.

.........................................................................................................
Nome e Assinatura do participante

.........................................................................................................
Pesquisadora Responsável
Cláudia de Paula Juliano Souza
Psicológa: CRP-09/1501

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a
pesquisa e aceite do participante.

Testemunhas (não ligadas à equipe da pesquisadora)

Nome: ....................................................................assinatura: ........................

Nome: .....................................................................assinatura: .....................
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Residentes de Terceiro Ano e Egressos

Você está sendo convidado/a a participar, como voluntário/a, em uma
pesquisa. Meu nome é Cláudia de Paula Juliano Souza, sou pesquisadora
responsável e minha área de atuação é Psicologia da Saúde e Hospitalar,
Psicodramatista Didata-Supervisora e Preceptora da Residência Médica em
Psiquiatria em Psicoterapia de Grupo.
Após ler com atenção este documento e ser esclarecido/a sobre as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as
folhas e ao final deste documento que está em duas vias. Uma delas é sua; a outra,
da pesquisadora responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá
entrar em contato com a pesquisadora responsável, Psicóloga Cláudia de Paula
Juliano Souza, nos telefones (62) 3225-8110 e/ou (62) 9242-1650.
Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa,
você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones (62) 3269-8338 e/ou (62)
3269-8426.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A
PESQUISA
Título da pesquisa: “O papel da psicoterapia de grupo na formação do
residente em psiquiatria".
Objetivo principal: analisar, na perspectiva do residente em psiquiatria, o
papel do ensino em psicoterapia de grupo em sua formação.
Caso aceite participar deste estudo, esclareço que sua participação será:
•

Conceder uma entrevista sobre sua participação na disciplina de psicoterapia
de grupo com a pesquisadora, bem como autorizar a gravação desta
entrevista.
Durante a pesquisa, os riscos, prejuízos, desconforto, lesões que poderiam

ser provocados pela pesquisa serão mínimos. Como você será entrevistado/a com
questões relacionadas à disciplina, então poderá ocorrer um desconforto emocional
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transitório ao relatar a sua experiência para a pesquisadora durante a entrevista. No
entanto, poderá beneficiar-se com a própria reflexão para responder às questões. É
importante lembrar que sua participação na pesquisa colaborará na sistematização
do processo ensino-aprendizagem em práticas em psicoterapia de grupo.
Informo que você tem o direito de pleitear indenização em casos de danos
decorrentes de sua participação na pesquisa, mas não tem o direito de
ressarcimento de despesas pela sua participação. Esta pesquisa não lhe dá direito a
nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação.
A sua participação nesta pesquisa é voluntária, então, tem a garantia
expressa de liberdade de aceitar ou não, bem como de retirar o seu consentimento
sem qualquer prejuízo. Você não terá nenhuma despesa para participar da
pesquisa, uma vez que a pesquisadora irá até você para realizar a entrevista.
Os dados coletados serão usados somente para esta pesquisa, não sendo
armazenados para estudos futuros. Por sua vez, todas as informações coletadas
neste estudo serão estritamente confidenciais, bem como a sua identidade e de
todas as pessoas que, por ventura, forem citadas.
A pesquisadora compromete manter privacidade sobre sua identidade, e, se
os resultados desta pesquisa forem publicados, bem como apresentados em
eventos e atividades científicas, será sempre garantido o sigilo de seu nome.

......................................................................................................................................
Cláudia de Paula Juliano Souza
Psicóloga: CRP-09/1501
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA NA PESQUISA

Eu .........................................................................................., RG n. ............................
e CPF n. ......................................................................, abaixo assinado, concordo
em participar do estudo “ O papel da psicoterapia de grupo na formação do residente
em psiquiatria", sob a responsabilidade da Psicóloga Cláudia de Paula Juliano
Souza. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a pela pesquisadora sobre a
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os riscos e os benefícios
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

Goiânia,...................de....................................................de 2014.

........................................................................................................
Nome e Assinatura do participante

........................................................................................................
Pesquisadora Responsável
Cláudia de Paula Juliano Souza
Psicológa: CRP-09/1501

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a
pesquisa e aceite do participante.
Testemunhas (não ligadas à equipe da pesquisadora)

Nome: ....................................................................assinatura: ........................

Nome: .....................................................................assinatura: ......................
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Pacientes do Grupo de Psicoterapia

Você está sendo convidado/a a participar, como voluntário/a, em uma
pesquisa. Meu nome é Cláudia de Paula Juliano Souza, sou pesquisadora
responsável e minha área de atuação é Psicologia da Saúde e Hospitalar,
Psicodramatista Didata-Supervisora e Preceptora da Residência Médica em
Psiquiatria em Psicoterapia de Grupo.
Após ler com atenção este documento e ser esclarecido/a sobre as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as
folhas e ao final deste documento que está em duas vias. Uma delas é sua; a outra,
da pesquisadora responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá
entrar em contato com a pesquisadora responsável, Psicóloga Cláudia de Paula
Juliano Souza, nos telefones (62) 3225-8110 e/ou (62) 9242-1650.
Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa,
você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones (62) 3269-8338 e/ou (62)
3269-8426.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A
PESQUISA
Título da pesquisa: “O papel da psicoterapia de grupo na formação do
residente em psiquiatria".
Objetivo principal: analisar, na perspectiva do residente em psiquiatria, o
papel do ensino em psicoterapia de grupo em sua formação.
Caso aceite participar deste estudo, esclareço que sua participação será:
•

Receber tratamento em psicoterapia de grupo, tendo a pesquisadora como
psicoterapeuta e um aluno residente em psiquiatria que participará do grupo
como participante auxiliar em seu tratamento psicológico.
Os grupos encontrar-se-ão uma vez por semana, às quartas-feiras das 8h às

9h30, no ambulatório de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás. A duração da pesquisa será de 12 semanas.
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O senhor/senhora poderá beneficiar-se, visto que o tratamento o/a ajudará
nos desconfortos emocionais que o adoecimento psiquiátrico provoca. Assim,
poderá ter melhora dos sintomas psicológicos e psiquiátricos. De igual modo, poderá
também se beneficiar com um tratamento com uma equipe de diferentes disciplinas
que estarão empenhados em uma nova forma de cuidar na saúde emocional.
O/a participante tem o direito de pleitear indenização em casos de danos
decorrentes de sua participação na pesquisa, não tendo o direito de ressarcimento
de despesas pela sua participação.
A sua participação nesta pesquisa é voluntária, portanto, não lhe dá direito a
nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação. O
senhor/senhora não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa, uma vez
que as abordagens serão realizadas no ambulatório de psiquiatria do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
O senhor/senhora tem a total liberdade para desistir em qualquer etapa deste
estudo, sem qualquer prejuízo da continuidade de seu tratamento psicológico ou
psiquiátrico.
Os dados coletados serão usados somente para esta pesquisa, não sendo
armazenados para estudos futuros.
A pesquisadora compromete manter privacidade sobre sua identidade, e, se
os resultados desta pesquisa forem publicados, bem como apresentados em
eventos e atividades científicas, será sempre garantido o sigilo de seu nome.

..........................................................................................................................
Cláudia de Paula Juliano Souza
Psicóloga: CRP-09/1501
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA NA PESQUISA

Eu .........................................................................................., RG n. ............................
e CPF n. ......................................................................, abaixo assinado, concordo
em participar do estudo “ O papel da psicoterapia de grupo na formação do residente
em psiquiatria", sob a responsabilidade da Psicóloga Cláudia de Paula Juliano
Souza. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a pela pesquisadora sobre a
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os riscos e os benefícios
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou
interrupção do meu acompanhamento/ assistência/ tratamento.

Goiânia,...................de....................................................de 2013.

..............................................................................................
Nome e Assinatura do participante
Assinatura Dactiloscópica

........................................................................................................
Pesquisadora Responsável
Cláudia de Paula Juliano Souza
Psicológa: CRP-09/1501

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a
pesquisa e aceite do participante.

Testemunhas (não ligadas à equipe da pesquisadora)
Nome: ....................................................................assinatura: ........................

Nome: .....................................................................assinatura: ......................
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APÊNDICE D - Plano de Ensino da Disciplina de Psicoterapia de Grupo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL E MEDICINA LEGAL
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA
CURSO: PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA
DISCIPLINA: PSICOTERAPIA DE GRUPO
PRECEPTORA: PSI. CLÁUDIA DE PAULA JULIANO SOUZA
HORÁRIO: QUARTA-FEIRA – 8h00 ÀS 10h00 HORAS
CARGA HORÁRIA: 30H

EMENTA

O processo saúde-doença e cuidado. Tratamento não-farmacológico em saúde
mental. Propostas de intervenções grupais em saúde mental. Socionomia.
Psicoterapia de grupo psicodramática. Ação dramática. Estrutura do grupo
psicoterápico. Constituição do grupo. Categorias de psicoterapia de grupo.
Princípios gerais e éticos da psicoterapia de grupo. Evolução dos grupos. Unidade
funcional. Interdisciplinaridade. Como selecionar, organizar e aplicar a psicoterapia
de grupo. Construir uma proposta psicoterapia de grupo.

OBJETIVOS

Objetivo geral
•

Treinar os residentes em psiquiatria do segundo ano sobre a organização e a
aplicação de uma proposta de psicoterapia de grupo com abordagem
psicodramática em saúde mental.
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Objetivos específicos
•

Definir os fundamentos da socionomia e seus ramos: sociodinâmica,
sociometria e sociatria;

•

Revisar a literatura referente à psicoterapia de grupo psicodramática;

•

Conhecer e vivenciar as etapas da psicoterapia de grupo;

•

Treinar o residente no papel de ego-auxiliar no processo da psicoterapia de
grupo;

•

Desenvolver

e

vivenciar

uma

proposta

de

psicoterapia

de

grupo

psicodramática com pacientes psiquiátricos;
•

Estabelecer uma relação dialógica com os residentes, viabilizando questões,
reflexões e vivências.

CENÁRIOS DE PRÁTICA

Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Goiás (HC/UFG).

METODOLOGIA
•

Aula expositiva dialógica;

•

Diálogo interdisciplinar;

•

Psicoterapia de grupo com abordagem psicodramática;

•

Técnicas psicodramáticas.

MATERIAL

Recursos audiovisuais; iPad.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
•

Registros descritivos das sessões de psicoterapia de grupo;

•

Observação: nos anos anteriores, os relatórios descritivos fizeram parte do
processo de avaliação da disciplina. Porém, neste ano. não terá esse caráter,
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mas sim fará parte de um dos materiais de uma pesquisa realizada pela
preceptora. Sendo assim, neste ano, os R2 não serão avaliados com nota ou
qualquer outro tipo avaliação.

CRONOGRAMA DE AULAS

Data

Tema

Atividade

O processo saúde-doença e
cuidado.
Tratamento
nãofarmacológico
em
saúde
mental.
Propostas de intervenções
grupais em saúde mental.

Apresentação do preceptor e
dos residentes (R2).
Aula expositiva dialógica.
Solicitação para que os
residentes
busquem
aspectos teóricos sobre a
psicoterapia
de
grupo
psicodramática.

10/04/2013

Apresentação do programa de
psicoterapia de grupo.
Socionomia.
Psicoterapia
de
grupo
psicodramática.
Ação dramática.
Reflexão sobre o programa de
residência em psiquiatria em
relação à sua formação.

Apresentação e Discussão
do programa de psicoterapia
de grupo.
Aula expositiva dialógica.

17/04/2013

Estrutura
do
grupo
psicoterápico.
Constituição do grupo.
Categorias de psicoterapia de
grupo.

Aula expositiva dialógica.

03/04/2013
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24/04/2013

Princípios gerais e éticos da
psicoterapia de grupo.
Unidade Funcional.
Interdisciplinaridade.
Reflexão
sobre
as
dificuldades enfrentadas na
relação médico-paciente.

Aula expositiva dialógica.

08/05/2013

Como selecionar, organizar e
aplicar a psicoterapia de
grupo.
Escolha
do
adoecimento
mental para composição de
grupos
fechados
e
homogêneos
segundo
o
critério psicopatológico.
Reflexão
sobre
as
dificuldades enfrentadas em
relação
ao
transtorno
psiquiátrico escolhido.

Elaboração do cronograma
da psicoterapia de grupo,
sendo dois grupos distintos.
Aula dioalogada.

15/05/2013

Evolução dos grupos
sociometria.
Entrevistas com pacientes.

Aula expositiva dialógica.
Seleção dos pacientes para
a composição do grupo 1
com a participação do
primeiro R2.

25/05/2013

Entrevistas com pacientes.

Seleção dos pacientes para
a composição do grupo 1.

29/05/2013

Entrevistas com pacientes.

Seleção dos pacientes para
a composição do grupo 1.

05/06/2013

Etapa 1 –
isolamento.

Momento

e

de

Início do primeiro grupo de
psicoterapia.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).
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12/06/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

19/06/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

20/06/2013

Etapa 2 – Momento
diferenciação horizontal.

de

Desenvolvimento
da
psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

03/07/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

10/07/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

17/07/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

24/07/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

31/07/2013

Etapa 3 – Momento
diferenciação vertical.

de

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

07/08/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).
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14/08/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).
Seleção dos pacientes para
a composição do segundo
grupo (grupo 2) com a
participação do segundo R2.

21/08/2013

Preparação
para
o
encerramento da psicoterapia
de grupo.

Psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).
Seleção dos pacientes para
a composição do grupo 2.

28/08/2013

Encerramento da psicoterapia
de grupo com avaliação dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes
sobre
evolução do grupo.
(Re) visão das ações e
análises das possíveis ações
educativas.

Encerramento
da
psicoterapia de grupo 1.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).
Seleção dos pacientes para
a composição do grupo 2.

04/09/2013

Etapa 1 –
isolamento.

de

Início do segundo grupo de
psicoterapia.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

11/09/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

18/09/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

Momento
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25/09/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

02/10/2013

Etapa 2 – Momento
diferenciação horizontal.

de

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

09/10/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

16/10/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

30/10/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

06/11/2013

Etapa 3 – Momento
diferenciação vertical.

de

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

13/11/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

20/11/2013

Interação espontânea dos
atores
sociais
preceptorresidente-pacientes.

Psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).

27/11/2013

Encerramento com avaliação
dos atores sociais preceptorresidente-pacientes
sobre
evolução do grupo.

Encerramento
da
psicoterapia de grupo 2.
Processamento da sessão
psicoterápica (supervisão).
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04/12/2013

(Re) visão das ações e
análises das possíveis ações
educativas.

Aula dialogada.
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APÊNDICE E – Roteiro do Relatório Descritivo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL E MEDICINA LEGAL
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA
CURSO: PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA
DISCIPLINA: PSICOTERAPIA DE GRUPO
PRECEPTORA: PSI. CLÁUDIA DE PAULA JULIANO SOUZA
HORÁRIO: QUARTA-FEIRA – 8h00 ÀS 10h00 HORAS
CARGA HORÁRIA: 30H

Nome do residente em psiquiatria (R2):
Data da observação:
Número da observação:
Número de pacientes:
Tema do grupo:
Palavras-chave:

1) Descrição dos acontecimentos:
2) Percepções, sentimentos e reflexões:
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APÊNDICE F - Roteiro da Entrevista

Pesquisa: “O PAPEL DA PSICOTERAPIA DE GRUPO NA FORMAÇÃO DO
RESIDENTE EM PSIQUIATRIA”.

Pesquisadora responsável: Cláudia de Paula Juliano Souza

QUESTÕES

1) Na sua perspectiva, qual o papel do ensino da psicoterapia de grupo em sua
formação?
2) Quais pontos você destaca como relevantes na proposta pedagógica do
treinamento em psicoterapia de grupo?
3) Quais as ações sociais você identifica no ensino da psicoterapia de grupo?
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APÊNDICE G - Quadro de Registro para Análise de Conteúdo

ANÁLISE DE DADOS DE PESQUISA: ANÁLISE DE CONTEÚDO TEMÁTICOCATEGORIAL (BARDIN, 2011).
Pesquisa: “O PAPEL DA PSICOTERAPIA DE GRUPO NA FORMAÇÃO DO
RESIDENTE EM PSIQUIATRIA”.
Orientadora: Profa. Dra. Fátima Maria Lindoso da Silva Lima
Pesquisadora responsável: Cláudia de Paula Juliano Souza
Descrições e entrevistas analisadas:_____________

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

INDICADORES/UR

UNIDADES
DE CONTEXTO

FREQUÊNCIAS
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ANEXOS
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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229
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ANEXO B – Normas para Submissão de Artigos da Revista BMC medical
education

Instructions for authors
Research articles
Criteria | Submission process | Preparing main manuscript text | Preparing illustrations and
figures |Preparing tables | Preparing additional files | Style and language
Assistance with the process of manuscript preparation and submission is available
from BioMed Central customer support team. See 'About this journal' for information about
policies and the refereeing process. We also provide a collection of links to useful tools and
resources for scientific authors on our page.

Criteria
Research articles should report on original primary research, but may report on systematic
reviews of published research provided they adhere to the appropriate reporting guidelines
which are detailed in our Editorial Policies. Please note that non-commissioned pooled
analyses of selected published research will not be considered.

Submission process
Manuscripts must be submitted by one of the authors of the manuscript, and should not be
submitted by anyone on their behalf. The submitting author takes responsibility for the article
during submission and peer review.
Please note that BMC Medical Education levies an article-processing charge on all accepted
Research articles; if the submitting author's institution is a BioMed Central member the cost
of the article-processing charge may be covered by the membership (see About page for
detail). Please note that the membership is only automatically recognised on submission if the
submitting author is based at the member institution.
To facilitate rapid publication and to minimize administrative costs, BMC Medical
Education prefersonline submission.
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Files can be submitted as a batch, or one by one. The submission process can be interrupted at
any time; when users return to the site, they can carry on where they left off.
See below for examples of word processor and graphics file formats that can be accepted for
the main manuscript document by the online submission system. Additional files of any type,
such asmovies, animations, or original data files, can also be submitted as part of the
manuscript.
During submission you will be asked to provide a cover letter. Use this to explain why your
manuscript should be published in the journal, to elaborate on any issues relating to our
editorial policies in the 'About BMC Medical Education' page, and to declare any potential
competing interests. You will be also asked to provide the contact details (including email
addresses) of potential peer reviewers for your manuscript. These should be experts in their
field, who will be able to provide an objective assessment of the manuscript. Any suggested
peer reviewers should not have published with any of the authors of the manuscript within the
past five years, should not be current collaborators, and should not be members of the same
research institution. Suggested reviewers will be considered alongside potential reviewers
recommended by the Editorial team, Editorial Advisors, Section Editors and Associate
Editors.
Assistance with the process of manuscript preparation and submission is available
from BioMed Central customer support team.
We also provide a collection of links to useful tools and resources for scientific authors on
our Useful Tools page.

File formats
The following word processor file formats are acceptable for the main manuscript document:


Microsoft word (DOC, DOCX)



Rich text format (RTF)



Portable document format (PDF)



TeX/LaTeX (use BioMed Central's TeX template)
DeVice Independent format (DVI)



TeX/LaTeX users: Please use BioMed Central's TeX template and BibTeX stylefile if you use
TeX format. During the TeX submission process, please submit your TeX file as the main
manuscript file and your bib/bbl file as a dependent file. Please also convert your TeX file
into a PDF and submit this PDF as an additional file with the name 'Reference PDF'. This
PDF will be used by internal staff as a reference point to check the layout of the article as the
author intended. Please also note that all figures must be coded at the end of the TeX file and
not inline.
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If you have used another template for your manuscript, or if you do not wish to use BibTeX,
then please submit your manuscript as a DVI file. We do not recommend converting to RTF.
For all TeX submissions, all relevant editable source must be submitted during the submission
process. Failing to submit these source files will cause unnecessary delays in the publication
procedures.

Publishing Datasets
Through a special arrangement with LabArchives, LLC, authors submitting manuscripts to
BMC Medical Education can obtain a complimentary subscription to LabArchives with an
allotment of 100MB of storage. LabArchives is an Electronic Laboratory Notebook which
will enable scientists to share and publish data files in situ; you can then link your paper to
these data. Data files linked to published articles are assigned digital object identifiers (DOIs)
and will remain available in perpetuity. Use of LabArchives or similar data publishing
services does not replace preexisting data deposition requirements, such as for nucleic acid
sequences, protein sequences and atomic coordinates.
Instructions on assigning DOIs to datasets, so they can be permanently linked to publications,
can be found on the LabArchives website. Use of LabArchives’ software has no influence on
the editorial decision to accept or reject a manuscript.
Authors linking datasets to their publications should include an Availability of supporting
data section in their manuscript and cite the dataset in their reference list.

Preparing main manuscript text
General guidelines of the journal's style and language are given below.

Overview of manuscript sections for Research articles
Manuscripts for Research articles submitted to BMC Medical Education should be divided
into the following sections (in this order):

Title page

Abstract

Keywords

Background

Methods

Results and discussion

Conclusions

List of abbreviations used (if any)

Competing interests

Authors' contributions
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Authors' information
Acknowledgements
Endnotes
References
Illustrations and figures (if any)
Tables and captions
Preparing additional files

The Accession Numbers of any nucleic acid sequences, protein sequences or atomic
coordinates cited in the manuscript should be provided, in square brackets and include the
corresponding database name; for example, [EMBL:AB026295, EMBL:AC137000,
DDBJ:AE000812, GenBank:U49845, PDB:1BFM, Swiss-Prot:Q96KQ7, PIR:S66116].
The databases for which we can provide direct links are: EMBL Nucleotide Sequence
Database (EMBL), DNA Data Bank of Japan (DDBJ), GenBank at the NCBI (GenBank),
Protein Data Bank (PDB), Protein Information Resource (PIR) and the Swiss-Prot Protein
Database (Swiss-Prot).
You can download a template (Mac and Windows compatible; Microsoft Word 98/2000) for
your article.
For reporting standards please see the information in the About section.

Title page
The title page should:


provide the title of the article



list the full names, institutional addresses and email addresses for all authors



indicate the corresponding author

Please note:




the title should include the study design, for example "A versus B in the
treatment of C: a randomized controlled trial X is a risk factor for Y: a case control
study"
abbreviations within the title should be avoided

Abstract
The Abstract of the manuscript should not exceed 350 words and must be structured into
separate sections: Background, the context and purpose of the study; Methods, how the
study was performed and statistical tests used; Results, the main findings; Conclusions, brief
summary and potential implications. Please minimize the use of abbreviations and do not cite
references in the abstract. Trial registration, if your research article reports the results of a
controlled health care intervention, please list your trial registry, along with the unique
identifying number (e.g. Trial registration: Current Controlled Trials ISRCTN73824458).
Please note that there should be no space between the letters and numbers of your trial
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registration number. We recommend manuscripts that report randomized controlled trials
follow the CONSORT extension for abstracts.

Keywords
Three to ten keywords representing the main content of the article.

Background
The Background section should be written in a way that is accessible to researchers without
specialist knowledge in that area and must clearly state - and, if helpful, illustrate - the
background to the research and its aims. Reports of clinical research should, where
appropriate, include a summary of a search of the literature to indicate why this study was
necessary and what it aimed to contribute to the field. The section should end with a brief
statement of what is being reported in the article.

Methods
The methods section should include the design of the study, the setting, the type of
participants or materials involved, a clear description of all interventions and comparisons,
and the type of analysis used, including a power calculation if appropriate. Generic drug
names should generally be used. When proprietary brands are used in research, include the
brand names in parentheses in the Methods section.
For studies involving human participants a statement detailing ethical approval and consent
should be included in the methods section. For further details of the journal's editorial policies
and ethical guidelines see 'About this journal'.
For further details of the journal's data-release policy, see the policy section in 'About this
journal'.

Results and discussion
The Results and discussion may be combined into a single section or presented separately.
Results of statistical analysis should include, where appropriate, relative and absolute risks or
risk reductions, and confidence intervals. The Results and discussion sections may also be
broken into subsections with short, informative headings.

Conclusions
This should state clearly the main conclusions of the research and give a clear explanation of
their importance and relevance. Summary illustrations may be included.

List of abbreviations
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If abbreviations are used in the text they should be defined in the text at first use, and a list of
abbreviations can be provided, which should precede the competing interests and authors'
contributions.

Competing interests
A competing interest exists when your interpretation of data or presentation of information
may be influenced by your personal or financial relationship with other people or
organizations. Authors must disclose any financial competing interests; they should also
reveal any non-financial competing interests that may cause them embarrassment were they to
become public after the publication of the manuscript.
Authors are required to complete a declaration of competing interests. All competing interests
that are declared will be listed at the end of published articles. Where an author gives no
competing interests, the listing will read 'The author(s) declare that they have no competing
interests'.
When completing your declaration, please consider the following questions:
Financial competing interests

In the past five years have you received reimbursements, fees, funding, or salary
from an organization that may in any way gain or lose financially from the
publication of this manuscript, either now or in the future? Is such an organization
financing this manuscript (including the article-processing charge)? If so, please
specify.


Do you hold any stocks or shares in an organization that may in any way gain or
lose financially from the publication of this manuscript, either now or in the future?
If so, please specify.



Do you hold or are you currently applying for any patents relating to the content
of the manuscript? Have you received reimbursements, fees, funding, or salary
from an organization that holds or has applied for patents relating to the content of
the manuscript? If so, please specify.



Do you have any other financial competing interests? If so, please specify.

Non-financial competing interests
Are there any non-financial competing interests (political, personal, religious, ideological,
academic, intellectual, commercial or any other) to declare in relation to this manuscript? If
so, please specify.
If you are unsure as to whether you, or one your co-authors, has a competing interest please
discuss it with the editorial office.
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Authors' contributions
In order to give appropriate credit to each author of a paper, the individual contributions of
authors to the manuscript should be specified in this section.
According to ICMJE guidelines, An 'author' is generally considered to be someone who has
made substantive intellectual contributions to a published study. To qualify as an author one
should 1) have made substantial contributions to conception and design, or acquisition of
data, or analysis and interpretation of data; 2) have been involved in drafting the manuscript
or revising it critically for important intellectual content; 3) have given final approval of the
version to be published; and 4) agree to be accountable for all aspects of the work in ensuring
that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately
investigated and resolved. Each author should have participated sufficiently in the work to
take public responsibility for appropriate portions of the content. Acquisition of funding,
collection of data, or general supervision of the research group, alone, does not justify
authorship.
We suggest the following kind of format (please use initials to refer to each author's
contribution): AB carried out the molecular genetic studies, participated in the sequence
alignment and drafted the manuscript. JY carried out the immunoassays. MT participated in
the sequence alignment. ES participated in the design of the study and performed the
statistical analysis. FG conceived of the study, and participated in its design and coordination
and helped to draft the manuscript. All authors read and approved the final manuscript.
All contributors who do not meet the criteria for authorship should be listed in an
acknowledgements section. Examples of those who might be acknowledged include a person
who provided purely technical help, writing assistance, or a department chair who provided
only general support.

Authors' information
You may choose to use this section to include any relevant information about the author(s)
that may aid the reader's interpretation of the article, and understand the standpoint of the
author(s). This may include details about the authors' qualifications, current positions they
hold at institutions or societies, or any other relevant background information. Please refer to
authors using their initials. Note this section should not be used to describe any competing
interests.

Acknowledgements
Please acknowledge anyone who contributed towards the article by making substantial
contributions to conception, design, acquisition of data, or analysis and interpretation of data,
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or who was involved in drafting the manuscript or revising it critically for important
intellectual content, but who does not meet the criteria for authorship. Please also include the
source(s) of funding for each author, and for the manuscript preparation. Authors must
describe the role of the funding body, if any, in design, in the collection, analysis, and
interpretation of data; in the writing of the manuscript; and in the decision to submit the
manuscript for publication. Please also acknowledge anyone who contributed materials
essential for the study. If a language editor has made significant revision of the manuscript,
we recommend that you acknowledge the editor by name, where possible.
The role of a scientific (medical) writer must be included in the acknowledgements section,
including their source(s) of funding. We suggest wording such as 'We thank Jane Doe who
provided medical writing services on behalf of XYZ Pharmaceuticals Ltd.'
Authors should obtain permission to acknowledge from all those mentioned in the
Acknowledgements section.

Endnotes
Endnotes should be designated within the text using a superscript lowercase letter and all
notes (along with their corresponding letter) should be included in the Endnotes section.
Please format this section in a paragraph rather than a list.

References
All references, including URLs, must be numbered consecutively, in square brackets, in the
order in which they are cited in the text, followed by any in tables or legends. Each reference
must have an individual reference number. Please avoid excessive referencing. If automatic
numbering systems are used, the reference numbers must be finalized and the bibliography
must be fully formatted before submission.
Only articles, datasets, clinical trial registration records and abstracts that have been published
or are in press, or are available through public e-print/preprint servers, may be cited;
unpublished abstracts, unpublished data and personal communications should not be included
in the reference list, but may be included in the text and referred to as "unpublished
observations" or "personal communications" giving the names of the involved researchers.
Obtaining permission to quote personal communications and unpublished data from the cited
colleagues is the responsibility of the author. Footnotes are not allowed, but endnotes are
permitted. Journal abbreviations follow Index Medicus/MEDLINE. Citations in the reference
list should include all named authors, up to the first 30 before adding 'et al.'..
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Any in press articles cited within the references and necessary for the reviewers' assessment
of the manuscript should be made available if requested by the editorial office.
Style files are available for use with popular bibliographic management software:





BibTeX
EndNote style file
Reference Manager
Zotero

Examples of the BMC Medical Education reference style are shown below. Please ensure that
the reference style is followed precisely; if the references are not in the correct style they may
have to be retyped and carefully proofread.
All web links and URLs, including links to the authors' own websites, should be given a
reference number and included in the reference list rather than within the text of the
manuscript. They should be provided in full, including both the title of the site and the URL,
in the following format: The Mouse Tumor Biology
Database [http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do]. If an author or group of authors
can clearly be associated with a web link, such as for weblogs, then they should be included
in the reference.

Examples of the BMC Medical Education reference style

Article within a journal
Koonin EV, Altschul SF, Bork P: BRCA1 protein products: functional motifs. Nat
Genet 1996,13:266-267.
Article within a journal supplement
Orengo CA, Bray JE, Hubbard T, LoConte L, Sillitoe I: Analysis and assessment of ab
initio three-dimensional prediction, secondary structure, and contacts
prediction. Proteins 1999, 43(Suppl 3):149-170.
In press article
Kharitonov SA, Barnes PJ: Clinical aspects of exhaled nitric oxide. Eur Respir J, in press.
Published abstract
Zvaifler NJ, Burger JA, Marinova-Mutafchieva L, Taylor P, Maini RN: Mesenchymal cells,
stromal derived factor-1 and rheumatoid arthritis [abstract]. Arthritis
Rheum 1999, 42:s250.
Article within conference proceedings
Jones X: Zeolites and synthetic mechanisms. In Proceedings of the First National
Conference on Porous Sieves: 27-30 June 1996; Baltimore. Edited by Smith Y. Stoneham:
Butterworth-Heinemann; 1996:16-27.
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Book chapter, or article within a book
Schnepf E: From prey via endosymbiont to plastids: comparative studies in
dinoflagellates.In Origins of Plastids. Volume 2. 2nd edition. Edited by Lewin RA. New
York: Chapman and Hall; 1993:53-76.
Whole issue of journal
Ponder B, Johnston S, Chodosh L (Eds): Innovative oncology. In Breast Cancer
Res 1998, 10:1-72.
Whole conference proceedings
Smith Y (Ed): Proceedings of the First National Conference on Porous Sieves: 27-30 June
1996; Baltimore. Stoneham: Butterworth-Heinemann; 1996.
Complete book
Margulis L: Origin of Eukaryotic Cells. New Haven: Yale University Press; 1970.
Monograph or book in a series
Hunninghake GW, Gadek JE: The alveolar macrophage. In Cultured Human Cells and
Tissues.Edited by Harris TJR. New York: Academic Press; 1995:54-56. [Stoner G (Series
Editor): Methods and Perspectives in Cell Biology, vol 1.]
Book with institutional author
Advisory Committee on Genetic Modification: Annual Report. London; 1999.
PhD thesis
Kohavi R: Wrappers for performance enhancement and oblivious decision graphs. PhD
thesis.Stanford University, Computer Science Department; 1995.
Link / URL
The Mouse Tumor Biology Database [http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do]
Link / URL with author(s)
Corpas M: The Crowdfunding Genome Project: a personal genomics community with
open source values [http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2012/07/16/the-crowdfundinggenome-project-a-personal-genomics-community-with-open-source-values/]
Dataset with persistent identifier
Zheng, L-Y; Guo, X-S; He, B; Sun, L-J; Peng, Y; Dong, S-S; Liu, T-F; Jiang, S;
Ramachandran, S; Liu, C-M; Jing, H-C (2011): Genome data from sweet and grain
sorghum (Sorghum bicolor).GigaScience Database. http://dx.doi.org/10.5524/100012.
Clinical trial registration record with persistent identifier
Mendelow, AD (2006): Surgical Trial in Lobar Intracerebral Haemorrhage. Current
Controlled Trials. http://dx.doi.org/10.1186/ISRCTN22153967
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Preparing illustrations and figures
Illustrations should be provided as separate files, not embedded in the text file. Each figure
should include a single illustration and should fit on a single page in portrait format. If a
figure consists of separate parts, it is important that a single composite illustration file be
submitted which contains all parts of the figure. There is no charge for the use of color
figures.
Please read our figure preparation guidelines for detailed instructions on maximising the
quality of your figures.

Formats
The following file formats can be accepted:


PDF (preferred format for diagrams)



DOCX/DOC (single page only)



PPTX/PPT (single slide only)



EPS



PNG (preferred format for photos or images)



TIFF



JPEG



BMP

Figure legends
The legends should be included in the main manuscript text file at the end of the document,
rather than being a part of the figure file. For each figure, the following information should be
provided: Figure number (in sequence, using Arabic numerals - i.e. Figure 1, 2, 3 etc); short
title of figure (maximum 15 words); detailed legend, up to 300 words.
Please note that it is the responsibility of the author(s) to obtain permission from the
copyright holder to reproduce figures or tables that have previously been published
elsewhere.

Preparing tables
Each table should be numbered and cited in sequence using Arabic numerals (i.e. Table 1, 2, 3
etc.). Tables should also have a title (above the table) that summarizes the whole table; it
should be no longer than 15 words. Detailed legends may then follow, but they should be
concise. Tables should always be cited in text in consecutive numerical order.
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Smaller tables considered to be integral to the manuscript can be pasted into the end of the
document text file, in A4 portrait or landscape format. These will be typeset and displayed in
the final published form of the article. Such tables should be formatted using the 'Table object'
in a word processing program to ensure that columns of data are kept aligned when the file is
sent electronically for review; this will not always be the case if columns are generated by
simply using tabs to separate text. Columns and rows of data should be made visibly distinct
by ensuring that the borders of each cell display as black lines. Commas should not be used to
indicate numerical values. Color and shading may not be used; parts of the table can be
highlighted using symbols or bold text, the meaning of which should be explained in a table
legend. Tables should not be embedded as figures or spreadsheet files.
Larger datasets or tables too wide for a portrait page can be uploaded separately as additional
files. Additional files will not be displayed in the final, laid-out PDF of the article, but a link
will be provided to the files as supplied by the author.
Tabular data provided as additional files can be uploaded as an Excel spreadsheet (.xls ) or
comma separated values (.csv). As with all files, please use the standard file extensions.

Preparing additional files
Although BMC Medical Education does not restrict the length and quantity of data included
in an article, we encourage authors to provide datasets, tables, movies, or other information as
additional files.
Please note: All Additional files will be published along with the article. Do not include files
such as patient consent forms, certificates of language editing, or revised versions of the main
manuscript document with tracked changes. Such files should be sent by email
to editorial@biomedcentral.com, quoting the Manuscript ID number.
Results that would otherwise be indicated as "data not shown" can and should be included as
additional files. Since many weblinks and URLs rapidly become broken, BMC Medical
Educationrequires that supporting data are included as additional files, or deposited in a
recognized repository. Please do not link to data on a personal/departmental website. The
maximum file size for additional files is 20 MB each, and files will be virus-scanned on
submission.
Additional files can be in any format, and will be downloadable from the final published
article as supplied by the author. We recommend CSV rather than PDF for tabular data.
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Certain supported files formats are recognized and can be displayed to the user in the browser.
These include most movie formats (for users with the Quicktime plugin), mini-websites
prepared according to our guidelines, chemical structure files (MOL, PDB), geographic data
files (KML).
If additional material is provided, please list the following information in a separate section of
the manuscript text:


File name (e.g. Additional file 1)



File format including the correct file extension for example .pdf, .xls, .txt, .pptx
(including name and a URL of an appropriate viewer if format is unusual)



Title of data



Description of data

Additional files should be named "Additional file 1" and so on and should be referenced
explicitly by file name within the body of the article, e.g. 'An additional movie file shows this
in more detail [see Additional file 1]'.

Additional file formats
Ideally, file formats for additional files should not be platform-specific, and should be
viewable using free or widely available tools. The following are examples of suitable formats.


Additional documentation



PDF (Adode Acrobat)



Animations



SWF (Shockwave Flash)



Movies



MP4 (MPEG 4)



MOV (Quicktime)



Tabular data



XLS, XLSX (Excel Spreadsheet)



CSV (Comma separated values)

As with figure files, files should be given the standard file extensions.

Mini-websites
Small self-contained websites can be submitted as additional files, in such a way that they will
be browsable from within the full text HTML version of the article. In order to do this, please
follow these instructions:
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1. Create a folder containing a starting file called index.html (or index.htm) in the
root.
2. Put all files necessary for viewing the mini-website within the folder, or subfolders.
3. Ensure that all links are relative (ie "images/picture.jpg" rather than
"/images/picture.jpg" or "http://yourdomain.net/images/picture.jpg" or
"C:\Documents and Settings\username\My Documents\miniwebsite\images\picture.jpg") and no link is longer than 255 characters.
4. Access the index.html file and browse around the mini-website, to ensure that the
most commonly used browsers (Internet Explorer and Firefox) are able to view all
parts of the mini-website without problems, it is ideal to check this on a different
machine.
5. Compress the folder into a ZIP, check the file size is under 20 MB, ensure that
index.html is in the root of the ZIP, and that the file has .zip extension, then
submit as an additional file with your article.

Style and language
General
Currently, BMC Medical Education can only accept manuscripts written in English. Spelling
should be US English or British English, but not a mixture.
There is no explicit limit on the length of articles submitted, but authors are encouraged to be
concise.
BMC Medical Education will not edit submitted manuscripts for style or language; reviewers
may advise rejection of a manuscript if it is compromised by grammatical errors. Authors are
advised to write clearly and simply, and to have their article checked by colleagues before
submission. In-house copyediting will be minimal. Non-native speakers of English may
choose to make use of a copyediting service.

Language editing
For authors who wish to have the language in their manuscript edited by a native-English
speaker with scientific expertise, BioMed Central recommends Edanz. BioMed Central has
arranged a 10% discount to the fee charged to BioMed Central authors by Edanz. Use of an
editing service is neither a requirement nor a guarantee of acceptance for publication. Please
contact Edanz directly to make arrangements for editing, and for pricing and payment details.

Help and advice on scientific writing
The abstract is one of the most important parts of a manuscript. For guidance, please visit our
page on Writing titles and abstracts for scientific articles.
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Tim Albert has produced for BioMed Central a list of tips for writing a scientific
manuscript. American Scientist also provides a list of resources for science writing. For more
detailed guidance on preparing a manuscript and writing in English, please visit the BioMed
Central author academy.

Abbreviations
Abbreviations should be used as sparingly as possible. They should be defined when first
used and a list of abbreviations can be provided following the main manuscript text.

Typography


Please use double line spacing.



Type the text unjustified, without hyphenating words at line breaks.



Use hard returns only to end headings and paragraphs, not to rearrange lines.



Capitalize only the first word, and proper nouns, in the title.





All lines and pages should be numbered. Authors are asked to ensure that line
numbering is included in the main text file of their manuscript at the time of
submission to facilitate peer-review. Once a manuscript has been accepted, line
numbering should be removed from the manuscript before publication. For authors
submitting their manuscript in Microsoft Word please do not insert page breaks in
your manuscript to ensure page numbering is consistent between your text file and
the PDF generated from your submission and used in the review process.



Use the BMC Medical Education reference format.
Footnotes are not allowed, but endnotes are permitted.



Please do not format the text in multiple columns.



Greek and other special characters may be included. If you are unable to
reproduce a particular special character, please type out the name of the symbol in
full. Please ensure that all special characters used are embedded in the text,
otherwise they will be lost during conversion to PDF.

