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RESUMO

Introdução: Este estudo origina-se na busca de desvelamento do processo de formação
do psicólogo que atua no contexto hospitalar. Foram estudados dois programas de pós-
graduação: Aprimoramento em Psicologia da Saúde – ênfase hospitalar e Residência
Multiprofissional, em âmbito estadual e nacional. Ambos são desenvolvidos em um
grande complexo hospitalar na Cidade de São Paulo, onde já foram formados mais de 100
psicólogos, sendo que uma parcela expressiva deste contingente atua profissionalmente
na área hospitalar ou em equipamentos sociais correlacionados (Centro de Atenção
Psicossocial, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, entre outros). Os profissionais
desenvolvem suas práticas na assistência aos pacientes e familiares, frequentemente em
conjunto com profissionais de outras categorias. Objetivo: Compreender o processo de
desenvolvimento de competências na formação de pós-graduação com ênfase hospitalar,
na percepção das participantes dos Programas citados, utilizando o psicodrama como
estratégia de obtenção de dados. Referencial Teórico: Inicialmente são apresentadas as
influências filosóficas na transformação da psicologia em ciência. A seguir é historiada a
trajetória da profissão no Brasil, desde o período colonial, passando pelo processo
acadêmico, até sua regulamentação. O surgimento da Psicologia no contexto hospitalar,
em sua configuração teórica e prática, encerra esta etapa. Em sequência, estudam-se as
competências profissionais, buscando compreender a importância do seu
desenvolvimento na formação e atuação do psicólogo. Após apresentar o Cuidado à
subjetividade, como uma especificidade da tarefa assistencial, apresenta-se o Psicodrama
em seu referencial teórico e metodológico, buscando encontrar o lugar no
desenvolvimento do papel do psicólogo hospitalar. Procedimentos Metodológicos:
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, empregando o psicodrama como
instrumento de coleta de dados. Foram estudadas seis profissionais dos Programas
mencionados, com as quais seis sessões de psicodrama, gravadas em filmagem,
constituíram o campo de estudo do trabalho. O trabalho seguiu os procedimentos éticos
padronizados pela Universidade Federal de São Paulo. Resultados e Discussões: As
expressões das participantes foram transcritas e submetidas a análise do conteúdo,
originando dois eixos temáticos, subdivididos em categorias de estudo. Buscou-se aqui
compreender os significados e sentidos atribuídos às vivências pelas próprias
pesquisadas, empregando o psicodrama como estratégia para o entendimento e
aprofundamento dos fenômenos desvelados, a fim de responder às questões e objetivos
desta pesquisa. Conclusões: Através do estudo das experiências vivenciadas pelas
estudantes em seu processo de formação na pós-graduação podem-se desvelar as
características profissionais relevantes para o exercício da psicologia no contexto
hospitalar na percepção das próprias participantes, assim como o reconhecimento do
psicodrama como metodologia ativa de pesquisa, estimulando o protagonismo dos
estudantes em seu processo educativo. Proporcionar um ambiente onde o profissional em
treinamento seja ouvido e valorizado em sua condição subjetiva, expressa o cuidado como
característica essencial do psicólogo-docente. Serve de modelo relacional, técnico e ético
para o estudante em suas relações com os outros psicólogos e na equipe multiprofissional,
possibilitando uma assistência aos pacientes e familiares verdadeiramente humanizada.

Palavras-chave: Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; Hospitais/educação;
Psicodrama; Psicologia em Saúde
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ABSTRACT

Introduction: This study originates in the search about how the education process of
psychologists who work in hospitals. Two graduate programs were investigated:
Specialization in Psychology in health and Multiprofessional Residency. Both occur in
a big hospital located in the city of Sao Paulo, and more than one hundred of
psychologists have already attended the courses, many of which work regularly in
hospitals or similar facilities (Center for Psychosocial Attention, Centers of Support for
Health Family, among others). Those psychologists actuate in patients and families care,
generally together with other professionals. Objective: This work aimed at the
understanding in the participants’ point of view about how graduate programs help to
develop competencies for working in hospital settings, using psychodrama as a research
tool. Methods: The research has a qualitative approach and makes use of psychodrama
as an instrument for data collection. Six professionals from the above mentioned
Programs took part in six sessions, which were image-recorded. All ethic directions of
Universidade Federal de São Paulo were followed. Results and Discussion: The
participants’ expressions were transcribed and processed by content analysis. Two
thematic axes could be identified, as well as undercathegories. The real meanings and
feelings of the participants were searched, by means of psychodrama, as a strategy
driven to understand the phenomena identified, aiming to answer the questions posed
by this research. Conclusions: The professional educational requirements valued by the
participants related to acting in hospitals could be adequately investigated by
psychodrama. The psychologists highlighted the need of being their own agents of
knowledge construction; they also mentioned the establishment of an environment that
values their subjectivity by teachers of graduate courses. All these settings offer
conditions for development of relationships with other professionals, so providing real
humane care to patients and families.

Key-words: Health Human Resource Training; Hospitals/education; Psychodrama;
Health Psychology
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“Uma longa viagem começa com um único passo.”
Lao-Tsé

Um dos passos importantes em direção à presente pesquisa nasceu do desejo em

refletir mais e melhor sobre minha prática profissional, transformando-a, por meio de

um olhar científico, em possibilitar novas perspectivas sobre as articulações na

assistência e no ensino em saúde.

Esta longa viagem passou pela experiência de atuação por mais de 20 anos em

uma instituição hospitalar de grande porte e de alta complexidade localizada na Zona

Leste da cidade de São Paulo, a qual, por seu caráter filantrópico, mantém cerca de 85%

de seu atendimento dedicado ao Sistema Único de Saúde, prestando cuidados a

pacientes por intermédio de uma extensa equipe multiprofissional de enfermeiros,

psicólogos, nutricionistas, médicos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e outros.  Além

disto, também é parte da missão institucional uma inserção consistente na formação de

recursos humanos na área da saúde em diversos níveis, da graduação à pós-graduação

em suas várias modalidades.  Particularmente, esse estudo volta-se, aos graduados em

psicologia, inseridos no Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) em Psicologia

da Saúde com Ênfase Hospitalar (iniciativa construída a partir de uma parceria com a

Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, órgão da Secretaria

Estadual de Saúde – SES/SP) e mais recentemente, na Residência Multiprofissional em

Onco-Hematologia.

O PAP tem por objetivo:

“Capacitar o aprimorando para atuação qualificada e diferenciada na área da

saúde, promovendo o aperfeiçoamento do desempenho profissional nas diversas

áreas que integram, apoiam ou gerenciam a prestação de serviços de saúde.

Estimular o desenvolvimento de uma visão crítica e abrangente do SUS –

Sistema Único de Saúde, orientando sua ação para a melhoria das condições de

saúde da população. Aprimorar o processo de formação dos aprimorandos,

considerando as diretrizes e princípios do SUS, de modo a desenvolver uma

compreensão ampla e integrada das diferentes ações e processos de trabalho da

instituição participante do PAP”. (Programa de Aprimoramento, 2014).
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Já, a Residência Multiprofissional visa desenvolver e estimular competências

gerais e específicas direcionadas para o trabalho interdisciplinar e a assistência

humanizada, tendo por base os princípios e diretrizes do SUS. Pretende também

contribuir para a formação de um profissional crítico e reflexivo com postura ética,

criativa e renovadora na integração ensino-serviço-comunidade, favorecendo a inserção

qualificada de profissionais da saúde no mercado de trabalho (Resolução da Comissão

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde- CRMS nº 2 de 13/04/12).

Entretanto, um passo anterior merece destaque. Meu ingresso como psicólogo na

área da saúde ocorreu ainda como profissional recém-graduado em treinamento, que ao

mesmo tempo iniciava minha formação em psicodrama. Assim, a ação-reflexão em

saúde, psicodrama e educação têm o mesmo marco histórico no desenvolvimento de

meu papel profissional. De acordo com os princípios do psicodrama1, primeiramente

surge o grupo, que constitui a “placenta social” onde posteriormente irá nascer o

indivíduo, sendo que o conhecimento emana da construção coletiva dos participantes de

forma ativa e protagônica.  Esta foi minha base nos trabalhos desenvolvidos

inicialmente com grupos de pacientes crianças, adolescentes e adultos em ambulatórios

de Saúde Mental, e posteriormente no acompanhamento da formação de jovens

psicólogos na área da saúde (ambulatório e hospital).

Este estudo surgiu, portanto, da inquietação em conhecer como se desvela o

processo de desenvolvimento do papel de psicólogos no contexto hospitalar. Os

programas analisados: aprimoramento em psicologia da saúde – ênfase hospitalar e

residência multiprofissional, em âmbito estadual e nacional respectivamente, na

instituição observada já formou mais de cem psicólogos, sendo que uma parcela

expressiva deste contingente encontra-se desempenhando sua atuação profissional na

área hospitalar ou mesmo em seguimentos correlacionados (Centro de Atenção

Psicossocial, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, entre outros). Os efeitos de sua

formação atingem suas práticas na assistência aos pacientes e familiares frequentemente

dentro de situações que envolvem profissionais de outras categorias. Alguns dedicam-se

à formação de futuros profissionais, outros à gestão de serviços de saúde e há aqueles

que se voltam para pesquisas na área. Analisar os aspectos relevantes dessa formação é

compreender o papel dos docentes e preceptores destes estudantes, é dar voz a esses

1Abordagem teórica-metodológica desenvolvida pelo médico romeno Jacob Levy Moreno (1889-1974)
que visa desenvolver e tratar de grupos e indivíduos através da dramatização.
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educandos reconhecendo-os como protagonistas desse processo e potencializa-los no

desenvolvimento de competências profissionais de forma ética, é assumir o lugar de

corresponsável a uma assistência mais humanizada em saúde e contribuir com

ampliação cientifica do tema o qual demanda maiores estudos.

Sobre o roteiro deste estudo, a primeira estação será conhecer seus objetivos. A

seguir, situa-se o referencial teórico, dividido em quatro tópicos: Em Psicologia: das

origens ao hospital, são apresentadas as influências filosóficas e a transformação da

psicologia em ciência. Segue ainda o surgimento da profissão no Brasil, mesmo antes da

chegada dos portugueses, passando pelo processo acadêmico e profissional até sua

regulamentação. O ingresso da Psicologia no contexto hospitalar com configuração

teórica e prática, encerra essa etapa. No tópico seguinte será abordado o

desenvolvimento de Competências, buscando compreender a importância de tais

características para a formação e atuação do psicólogo. Posteriormente o cuidado à

subjetividade, como especificidade da tarefa assistencial ganha espaço de discussão à

luz da filosofia e ciência. Por último, o psicodrama é tomado com seu referencial

teórico e metodológico, buscando encontrar lugar no desenvolvimento do papel do

psicólogo hospitalar.

Na sequência, em procedimentos metodológicos, situa-se a natureza qualitativa

da pesquisa, indicada para assuntos pouco investigados, ou ainda, temas específicos em

grupos particulares. Neste trabalho, emprega-se o psicodrama como instrumento de

coleta de dados.

Um expressivo grupo (HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO,

BAPTISTA LUCIO, 2013; MINAYO, 2010, MARTINS; BICUDO, 2005) de

pesquisadores não apresenta referência ao psicodrama (ou suas modalidades) ao

abordarem elementos sobre metodologia cientifica. Outros pesquisadores (BARDIN,

2011, THIOLLENT, 2011) citam o nome psicodrama ou sociodrama em relação à fase

de coleta de dados, sem qualquer esclarecimento ou aprofundamento no tema. Por fim,

estudos (OLIVEIRA, 2008; NERY, 2007; MONTEIRO, MERENGUÉ, BRITO, 2006)

vêm sendo desenvolvidos utilizando o psicodrama em pesquisas, em seus aspectos

filosófico, teórico e metodológico; entretanto sua relevância é retraída e pouca

conhecida, sendo necessário o desenvolvimento de estudos para sua justa difusão na

comunidade cientifica, o que neste caso em particular visa favorecer a formação dos

psicólogos na área hospitalar, contribuindo com a dedicação daqueles que estudam o
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seu reconhecimento como uma metodologia ativa de ensino baseado em situações-

problema.

Em resultados e discussões, as manifestações das participantes nas sessões

conduzidas pelo autor do presente trabalho, discutidas à luz de outros estudiosos

ocupam capítulo próprio desta pesquisa. A organização do material se dá através da

análise do conteúdo, sendo identificados dois eixos com suas respectivas categorias de

estudo. Buscou-se aqui compreender os significados e sentidos atribuídos às vivências

pelas próprias pesquisadas, empregando o método e suas técnicas como meios para o

entendimento e aprofundamento os fenômenos desvelados a fim de responder as

questões e objetivos desta pesquisa. (Minayo, 2010).

Nas conclusões, através dos alcances obtidos com a pesquisa, serão apresentadas

propostas relacionadas à formação e atuação em psicologia no ambiente hospitalar.

Enfim, por tratar-se de uma pesquisa que parte da experiência profissional do

pesquisador, a articulação de teoria e prática é inevitável. Este estudo apresenta, como

produto final (de acordo com os princípios do Mestrado Profissional) a elaboração de

um Curso: Desenvolvendo Competências do Psicólogo no Contexto Hospitalar.

Na reflexão do presente estudo ocorreu o desvelamento das seguintes questões:

Como se dá o desenvolvimento do papel profissional de psicólogos no curso

voltado à atuação hospitalar?

Que competências são relevantes para o seu desenvolvimento e exercício

profissional?

O Psicodrama tem lugar no elenco de métodos de pesquisa qualitativa,

originando dados passíveis de uma análise adequada?



OBJETIVOS
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1. Geral

Compreender, utilizando o psicodrama como método de coleta de dados, o

desenvolvimento de competências profissionais na formação strictu senso com ênfase

hospitalar, na percepção das participantes dos Programas citados.

2. Específicos

▫ Desvelar as características profissionais relevantes para o exercício da

psicologia no contexto hospitalar, sob a ótica das participantes.

▫ Identificar, utilizando o psicodrama na obtenção de dados de pesquisa

envolvendo a participação ativa dos sujeitos, experiências educativas favoráveis e

limitantes apontadas pelos estudantes em seu processo de formação na pós-graduação.



REFERENCIAL
TEÓRICO
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1. Psicologia: das origens ao hospital

Essa ciência chamada Psicologia em sua versão ocidental tem por berço a

Filosofia Grega antes da era Cristã. Segundo Bock, Furtado e Teixeira (1999) na

antiguidade, seus pensadores, no intuito defini-la, utilizavam os termos pysche (alma) e

logus (razão), sendo este o ponto de partida para diversas formas de especulações

intelectuais, ora aproximando, ora distanciando do corpo (a matéria). Referem os

autores citados que Sócrates defendia a “razão como peculiaridade do homem, sua

essência” (1999, p. 31), despertando a atenção ao estudo psicológico, como também

desenvolveu uma forma de educar seus discípulos por meio de um método que consistia

no diálogo com seu interlocutor em aceitar inicialmente as verdades deste, buscando em

seguida questionar a contradições e criarem novas ideias (maiêutica). Platão definia a

cabeça como o lócus da razão (alma). A medula seria a ponto que uniria a razão ao

corpo. Após a morte, o corpo se decomporia e a alma permaneceria imortal. Por fim,

Aristóteles defendia a indissociação entre alma e corpo. Ainda Bock, Furtado e Teixeira

(1999, p.32) revelam: “Esse filósofo chegou a estudar as diferenças entre a razão, a

percepção e as sensações. Esse estudo está sistematizado no ‘Da Anima’, que pode ser

considerado o primeiro tratado em Psicologia”.

Durante a Era Medieval, o conhecimento das artes, filosofia, ciências e mesmo

do senso comum eram determinados pela religião. Santo Agostinho e São Tomás de

Aquino se destacaram no desenvolvimento e releitura da filosofia e do psiquismo

segundo os dogmas da Igreja, sobretudo num período de grande questionamento dos

valores e posturas do clero, originando a reforma e a contrarreforma.

Por volta do século XIV, com as grandes navegações, nas inovações nas Artes,

descobertas na Física, o estudo da Anatomia e o surgimento de uma nova ordem

econômica - o Capitalismo, mudou o cenário global, abalando o homem em sua visão

de mundo, de suas relações e de si mesmo.

Essas alterações atingiam a concepção e o lugar da Psicologia até então como

um capitulo dentro da Filosofia, tornando-se gradativamente um novo campo de estudo.

Deixada a especulação contemplativa, volta-se para a definição de seu objeto de estudo,

observação, utilização de métodos e técnicas que mensurem a experimentação,

buscando comprovar resultados de forma objetiva.



10

Influenciada pela fisiologia, atinge sua maioridade em 1879 na Alemanha com a

criação do primeiro laboratório de psicologia por Wundt, considerado como o pai da

Psicologia Moderna, sendo reconhecida como Ciência no meio acadêmico através de

publicações, formação de associação e docência, sobretudo nos E.U.A (BOOK,

FURTADO e TEIXEIRA, 1999; SCHULTZ e SCHULTZ, 2009).

Abriu-se o caminho para o surgimento de escolas de pensamento psicológico

onde cada uma buscava privilegiar determinado aspecto teórico-conceitual em

detrimento de outros, seja o comportamento, a relação, o inconsciente etc. Há

discussões sobre a existência de uma psicologia (ou o mais adequado seria denominar

como Ciências Psicológicas), entretanto um objeto em comum reúne as diversas

tendências – Os Fenômenos Psicológicos1. (BOOK, FURTADO e TEIXEIRA, 1999).

O desenvolvimento da Psicologia no Brasil se deu em vários estágios. Segundo

Furtado (2012, p. 68):

[...] garantidas todas as ressalvas de cunho cultural e antropológico,

havia um saber psicológico entre os tupis-guaranis que nada tinha a

ver com a Psicologia europeia, mas que tratava da compreensão da

subjetividade dos povos que habitavam estas terras antes da ocupação

do solo brasileiro pelos portugueses.

São apresentados conhecimento e prática de saberes psicológicos existentes,

mesmo antes de uma visão hegemônica e colonizadora vinda através do homem branco

europeu: após a chegada das naus de Cabral em Porto Seguro, uma nova realidade

sociocultural e econômica mudaria a forma de viver dos habitantes da Terra de Santa

Cruz. Como afirma Antunes (2012, p.47):

O processo catequético e a educação das primeiras letras para os

indígenas têm sido vistos como expressão de uma pedagogia

repressiva, baseada em castigos, com vistas à disciplinarização e

controle, com base na psicologia moral da época.

1 Segundo Bock, Furtado e Teixeira (1999) 0s Fenômenos Psicológicos referem-se a processos que
acontecem em nosso mundo interno (riqueza e a realidade do mundo externo, só que construídos
internamente, de forma muito particular) durante a nossa vida.
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O processo acadêmico científico se inicia no Brasil com a vinda da Família Real

(1808) que dentre outras iniciativas, autoriza a abertura de faculdades de Medicina na

Bahia e no Rio de Janeiro, para atender às demandas da elite portuguesa.  A psicologia

se configura enquanto um saber pertencente à educação e à saúde, sempre dentro de um

contexto político e sócio histórico. Entre o final do século XIX e começo dos anos 30,

essa forma de conhecimento se manifesta na Medicina e Pedagogia através de

disciplinas acadêmicas ou criação de laboratórios. Mais tarde, Antunes (2012, p.54)

descreve: “A Psicologia que se estabeleceu e se institucionalizou foi a que teve origem

em instituições educacionais e médicas”. O Binômio Saúde-Educação sempre esteve

presente no desenvolvimento gradativo de um saber que foi galgando espaço, como

ramo de conhecimento. Angelini (2012, p. 319), o primeiro psicólogo inscrito no

Conselho Federal de Psicologia – CFP, rememora que:

Na primeira metade do século XX, principalmente na década de 50,

intensificou-se o trabalho em Psicologia. Eram os professores das

disciplinas de natureza psicológica nas faculdades de Filosofia, nos

cursos de Filosofia, Pedagogia e Ciências Sociais e, anteriormente, nas

famosas Escolas Normais que preparavam os professores para o então

chamado ensino primário, e também pessoas que trabalhavam em

seleção e orientação profissional em instituições como o CEFEP

(Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional), SENAI,

SENAC E CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos),

entre outras. Na área da clínica, já existiam serviços especializados,

como na Universidade Católica de São Paulo, onde estava o prof.

Enzo Azzi, e na Faculdade Sedes Sapientiae, com a Madre Cristina

Maria. Na secretaria de Educação, Durval Bellegarde Marcondes criou

a Seção de Higiene Mental Escolar e, posteriormente, na Faculdade de

Filosofia da USP, criou uma clínica psicológica. Nessas instituições,

os que trabalhavam em Psicologia eram denominados professores, ou

assistentes técnicos, algumas vezes psicotécnicos ou psicologistas,

mas não havia o reconhecimento oficial da profissão de psicólogo, que

a Lei nº 4119/62 veio estabelecer. Obviamente, também não havia

cursos específicos para a formação do psicólogo. Aqueles que

trabalhavam na área, formados em outros cursos, geralmente

completavam sua formação em Psicologia no próprio ambiente de

trabalho. Em vários Estados do Brasil, era sentida a necessidade de se
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criar oficialmente a profissão de Psicólogo e de se prever cursos

específicos para a respectiva formação.

O autor destaca uma fase do período germinativo da regulamentação da

Psicologia no Brasil. Ainda que seu olhar focalizando a experiência em São Paulo na

década de 50, não se omite ao mencionar que esse protagonismo tem se dado no início

do século XX em vários Estados do Brasil. Embora este estudo não tenha por propósito

o aprofundamento minucioso da história da Psicologia no Brasil, algumas cenas devem

ser assinaladas, visando à contextualização de fatos que colaboraram para o

desenvolvimento da Psicologia com enfoque hospitalar.  Um começo pode ser situado

nos idos de 1900 com o sergipano Manuel Bomfin, que foi médico, professor das

disciplinas de Psicologia e Pedagogia e autor de diversos livros ligados à saúde e à

educação.  Influenciado pela obra de Bomfin, o polonês Wachlaw Radecki, que

desenvolveu diversas pesquisas como fadiga em crianças e jovens trabalhadores e

seleção de aviadores no Rio de Janeiro, dirigiu o laboratório de psicologia experimental

na Colônia de Psicopatas em 1923. Helena Antioff, de origem russa, pedagoga e

psicóloga nos anos 30 em Belo Horizonte/MG, dentre diversas contribuições,

desenvolve pesquisas na psicometria e formação na educação da criança com

necessidades especiais. Ulysses Pernambuco, psiquiatra nascido e atuante no Recife, foi

precursor da luta antimanicomial, concebia a doença mental como existencial num

indivíduo agente de sua história social. Em 1944, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira

apoiada teoricamente na psicologia analítica de Jung, fez uso das artes como técnica

para o tratamento de pacientes na ex-Colônia de Psicopatas, na época Centro

Psiquiátrico Nacional e atualmente Instituto Municipal Nise da Silveira. Ainda Annita

de Castilho e Marcondes Cabral, professora, militante no desenvolvimento da área de

forma autônoma, coordena a fundação da Sociedade de Psicologia de São Paulo, em

1945 organiza o I Congresso Brasileiro de Psicologia e em 1953 propõe a criação de um

curso de Psicologia na Universidade de São Paulo2. Enzio Azzi, também nos anos 50,

cria o Instituto de Psicologia Experimental e Educacional da Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo. Em 1954, Matilde Neder é convidada para desenvolver um

trabalho na clínica Ortopédica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo – HC FMUSP, dando início ao que mais tarde seria

2O primeiro Curso de Psicologia teve seu início na USP em 1958.
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reconhecida como Psicologia Hospitalar. (Angerami-Camon, 1996; Antunes, 2012;

CFP 2015; CRPSP 2015; Sá, 2012).

Faz-se importante enfatizar a contribuição de Matilde Neder como pioneira na

Psicologia Hospitalar, num período anterior à regulamentação da profissão, que só veio

a acontecer em 1962. Seu empenho, juntou-se ao de diversos homens e mulheres para

que a Psicologia atingisse seu reconhecimento. Nesse sentido, afirma Furtado (2012)

que a busca de garantias e de proteção corporativa, a constituição de um campo de

distinção que seria produzido com o reconhecimento social da profissão e, por fim, a

autonomia acadêmica em relação a outras disciplinas são os aspectos centrais na busca

da regulamentação.

Para Angerami-Camon (1996) foi Matilde Neder, em seu trabalho, quem buscou

as bases para estruturação do trabalho do psicólogo nos hospitais. Atribui como

principal interesse do psicólogo conhecer a interação dos fatores biológicos e sociais na

personalidade dos indivíduos. Enfatiza a importância da Universidade como lócus da

formação específica e multiprofissional, destacando a relevância do conhecimento da

realidade institucional. Aborda sobre o valor dos testes, os quais são instrumentais de

apoio ao psicólogo em sua avaliação e nunca com sendo o instrumento a partir do qual

todas as demais atividades convergem.

Ainda no resgate do pioneirismo na Psicologia Hospitalar, cumpre destacar o

trabalho da psicóloga Bellkiss Wilma Romano, a qual, desde 1974 até os dias de hoje,

coordena o Serviço de Psicologia do Instituto do Coração do HC FMUSP. Romano tem

dentre suas contribuições a coorganização do 1º Encontro Nacional de Psicologia

realizado em 1983, no qual 900 profissionais de todo país vieram trocar experiências

sobre suas práticas, servindo de cerne para a fundação da Sociedade Brasileira de

Psicologia Hospitalar. A profissional também se dedica ao ensino e à pesquisa, como

atestam suas teses de doutoramento e livre docência em 1987 e 1997 respectivamente,

além da formação de novos profissionais, nesse seguimento da Psicologia, que mais

tarde transformar-se-ia em uma especialidade reconhecida pelo CFP.

Diversos autores têm colaborado na definição sobre o que é a Psicologia

Hospitalar, em seus pressupostos teóricos, formas de atuação, limites, atualizações e

interlocuções.  Angerami-Camon (1996, p. 18), declara que a “Psicologia Hospitalar,

assim como a Psicoterapia, tem seu instrumental teórico calcado na área clinica”. Sua

posição encontra ressonância em diversos outros estudiosos que afirmam que a
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Psicologia Clínica serviu de origem ao trabalho desenvolvido no contexto hospitalar.

Como Lazaretti et al, (2007, p. 10) que considera Psicologia Hospitalar “[...] como um

desdobramento da Psicologia Clínica na instituição hospitalar. A abordagem da

subjetividade, característica específica do ser humano, pode se dar em qualquer

contexto da sua vida onde se encontre inserido”. Entretanto, aplicar esse conhecimento

desenvolvido por fundadores de escolas psicológicas, cuja prática acontecia muitas

vezes longe do ambiente hospitalar, tornou-se o desafio na construção de uma ‘práxis’

que viabilize a esse profissional uma inserção adequada, neste campo de atuação.

Romano, em entrevista3, conta que ao ser convidada para estruturar o serviço de

Psicologia no Incor fez a partir do “não modelo”, criticando a postura receptiva do

psicólogo dentro de uma sala na enfermaria, aguardando a solicitação de um outro

profissional, para prestar seu serviço. Indica características necessárias à postura do

psicólogo:

[...] tem que estar andando pelo corredor do hospital. Psicólogo tem

que ver a família no horário de visita. [...] Sentar com o médico e

discutir o caso clínico, decidir se aquilo é uma ação importante [...]

Não pode ficar trancando numa sala, estar alienado ao que a equipe

esteja fazendo [...] Nem tudo é interpretação comportamental [...]

Registrar no prontuário [...] o que seja útil para equipe, compartilhado

pela equipe dentro de uma ética superior, a ética da equipe que fará

toda diferença no tratamento.

Refere-se a uma posição ativa, que vai em busca da assistência ao paciente e

familiares, em contato com os outros profissionais de forma igualitária e autônoma, com

poder de decisão. Critica aqui a postura passiva de ‘ficar na sala’. Sinaliza a importância

de conhecimentos, como a farmacologia e a realidade institucional, que vão além dos

tipicamente específicos. Inclui a reflexão de uma ética que pondera a norma ou sigilo,

contribuindo para o trabalho em parceira e o atendimento de melhor qualidade ao

paciente. Configura aqui um setting terapêutico com contornos bem diferenciados dos

aprendidos nos bancos universitários sob o nome de Psicologia Clínica.

3 Entrevista realizada em 2004 para o Projeto Memória da Psicologia em SP do CRP SP feito em 2004
sob o Título: Uma questão de saúde: trajetória da Psicologia Hospitalar em São Paulo
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Angerami-Camon (1996, p. 23) define que “a Psicologia Hospitalar tem como

objetivo principal a minimização do sofrimento provocado pela hospitalização”.

Avança, ao alertar para a importância de atender as sequelas emocionais decorrentes

dessa hospitalização. Fatores psicossociais, econômicos e políticos influenciam o

processo de hospitalização do paciente, podendo gerar um alto grau de sofrimento para

o doente, familiares e a equipe dos profissionais de saúde.

A assistência na enfermaria não se constitui apenas a um trabalho normativo, de

enquadramento, de adaptação, no sentido de voltar a um estágio anterior, que se

supunha ser o adequado. Procura se dimensionar o que o paciente vive naquele

momento e quais perspectivas ele pode elaborar, no futuro (BARROS, 2004).

Campos (1995) aponta que a atuação do psicólogo hospitalar, além da

assistência aos pacientes e seus familiares, também presta atendimento à equipe

profissional (grupos de apoio, de reflexão, grupos Balint, programas Cuidando de Quem

Cuida), bem como desenvolve atividades de Ensino e Pesquisa.

Incluindo a dimensão de Ensino, na USP de Ribeirão Preto/SP, em 1976 surge a

primeira Residência em psicologia clínica, o que nas palavras de seu coordenador o

psicólogo Ricardo Gorayeb4 “o adequado seria hospitalar”. Teve por “objetivo a

formação de novos profissionais, recém-graduados, aprendizado durante execução de

tarefas a se tornarem bons psicólogos dentro de um hospital”. Ressalva a parceira com a

Secretaria de Estado de Saúde – SES/SP através de seu órgão, a Fundação de

Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, atualmente o aprimoramento em

psicologia está presente em 19 instituições hospitalares do Estado de São Paulo. Os

programas não se restringem à psicologia, incluindo 19 outras profissões das áreas da

saúde e humanas, “têm de um a dois anos de duração com carga horária semanal de 40

horas de atividades, 80% das quais são práticas e 20% em aulas, [...] perfazendo uma

carga horária total anual de no mínimo 1760 horas”.

Durante análise dos programas de aprimoramento em psicologia é notória a

polêmica em relação ao uso dos termos Psicologia Hospitalar e Psicologia da Saúde.

Castro e Bornholdt (2004 p. 50) argumentam que a especialização em Psicologia

Hospitalar não existe em outros países, opondo-se a uma suposta visão centrada no

4 Entrevista realizada em 2004 para o Projeto Memória da Psicologia em SP do CRP SP feito em 2004 sob
o Título: Uma questão de saúde: trajetória da Psicologia Hospitalar em São Paulo.
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hospital. Defendem a Psicologia da Saúde que “fundamenta seu trabalho principalmente

na promoção e na educação para a saúde, que objetiva intervir com a população em sua

vida cotidiana antes que haja riscos ou se instale algum problema de âmbito sanitário”.

Entretanto, diante de toda discussão necessária para o amadurecimento que

norteia a construção social e histórica da prática da psicologia no contexto hospitalar,

em 1997 é fundada a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, e em 2000 a

Psicologia Hospitalar recebe o título de especialidade pelo CFP5.

5 Trata-se da Resolução CFP nº 014/00 que institui a Consolidação das Resoluções relativas ao Título
Profissional de Especialista em Psicologia e dispõe sobre normas e procedimentos para seu registro.
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2. Psicologia no Contexto Hospitalar: desenvolvendo competências

O que caracteriza a atuação do psicólogo no contexto hospitalar? Existem

competências que configuram essa prática?

Dias (2010) ressalta que o termo competência se origina do latim competentia

que significa aptidão, idoneidade, faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver

um assunto. Entretanto, recorda que seu surgimento ocorreu na França, no século XV

como representação de legitimidade e autoridade das instituições para tratar de

determinados problemas. No século XVIII, volta-se para o nível individual, o saber e a

experiência.

Do mesmo modo, Lima (2005, p. 370) resgata a origem semântica do termo,

localizando sob dois enfoques:

 Legitimidade atribuída por lei ou por reconhecimento a uma pessoa ou

organização para apreciar ou julgar determinada questão ou pleito e

 Reconhecimento de características pessoais (qualidades) vinculadas a

capacidade e idoneidade para resolver certos assuntos, inclusive os de natureza

profissional.

Na compreensão de diversos autores a concepção de competência está ligada às

demandas advindas das transformações do mundo do trabalho, que incluem abordagens

tanto objetivas (produtividade) quanto subjetivas (relações de trabalho), influenciando

no processo de construção do conhecimento e formação profissional. Entretanto, críticas

foram despertadas, por caracterizar uma adequação da educação exclusivamente ao

interesse do mercado, visando produzir apenas um recurso humano ou no ganho do

capital (MACHADO, 2002; MAIA, 2014; TONETTO e GOMES, 2007).

Por outro lado, avolumaram-se as críticas de que o meio acadêmico estava

voltado para os aspectos conceituais, dissociando-se da instrumentalização à prática

profissional. A educação por competências nasce nos EUA, repercutindo na Europa e

Ásia, tendo na década de 80 destaque no Reino Unido devido à falta de qualificação

adequada dos funcionários ao mercado de trabalho vigente resultando na elaboração de

documento com o propósito de estabelecer perfis dos candidatos baseados em

competências. (TONETTO e GOMES, 2007). Lima (2005, p. 372) destaca que o
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comportamentalismo foi o modelo adotado nesse início, servindo de base para formação

dos profissionais técnicos de nível médio, traduzindo-se pela utilização de listas de

tarefas, cuja realização é verificada mediante check-lists.

A abordagem comportamental teve sua contribuição na organização do trabalho

e do ensino, resultando na elaboração dos manuais de conduta (códigos de ética) e

protocolos de processos e procedimentos, presentes nos treinamentos de mudança de

comportamento. No entanto, originou o questionamento sobre tal visão behaviorista

estar apoiada na premissa de que há uma “única e melhor maneira” de realizar as tarefas

e ações da prática profissional. Tais críticas a esse modelo provocaram reflexões sobre a

concepção dialógica de competência, que considera os atributos pessoais (legitimados

dentro de determinada construção sócio histórica) combinados à realização de ações, em

contextos específicos, visando atingir determinados resultados. Passa-se a reconhecer e

considerar a história das pessoas e das sociedades nos seus processos de reprodução ou

de transformação dos saberes e valores. Ganha destaque o trabalho com o

desenvolvimento de capacidades ou atributos (cognitivos, psicomotores e afetivos) os

quais, combinados, configuram distintas maneiras de realizar com sucesso as ações

essenciais de um determinado campo profissional. Dentro de uma perspectiva

cognitivista e construtivista busca-se um ator autônomo e corresponsável por seu

próprio processo educativo (DIAS, 2010; LIMA, 2005).

Podemos estabelecer uma aproximação entre essa última visão de competência

apresentada e o conceito de espontaneidade do pensamento psicodramático, vista como

a capacidade do indivíduo de encontrar atitudes coerentes diante de situações

desafiadoras. Este grau de amadurecimento se dá pelo desenvolvimento do indivíduo,

no tocante às características coerentes com um papel (neste caso profissional) à situação

e/ou problema desafiadores (MORENO, 1993). Para Macedo (2008, p. 5): “A pessoa

competente é espontânea. Seu modo de falar, por exemplo, é comunicativo, fácil,

imediato, bom de ser ouvida.” O mesmo autor ainda ressalta que a competência

promove a autonomia, tornando os indivíduos responsáveis e interdependentes em suas

reflexões e decisões.

Em consonância com essa compreensão, Dias (2010 p. 75) afirma que:

A noção de competência remete para situações nas quais é preciso

tomar decisões e resolver problemas. Associa-se à compreensão e
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avaliação de uma situação, uma mobilização de saberes, de modo a

agir/reagir adequadamente. Desta forma, a tomada de decisão

(expressar conflitos, oposições), a mobilização de recursos (afetivos e

cognitivos) e o saber agir (saber dizer, saber fazer, saber explicar,

saber compreender) são as características principais da competência.

Estas características permitem entender este conceito como uma forma

de controlar (simbolicamente) as situações da vida.

Com ênfase no campo educacional de desenvolvimento dos estudantes, Macedo

(2008, 1999) também nos apresenta uma estreita relação entre competência e problema.

Em sua argumentação, problema compreende um exercício ou tarefa, que será novo, o

que demanda invenção, criatividade e astúcia. Tornar-se-á uma situação-problema com

caráter didático quando almejar que a atividade leve o sujeito a uma experiência de

aprendizagem. Perrenoud (1997 citado por Tonetto e Gomes 2007, p 39) defende que a

competência é “conhecer e ser capaz de mobilizar o conhecimento em situações-

problema”. Contextualiza-se que a educação por competência no Brasil tenha começado

em 1990, propiciando condições para a criação da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (Lei nº 9 131/1995), fundamentada nos princípios da competência.

Maia, em seus estudos sobre currículo, aponta (2014, 99):

No Brasil (...) o documento que atualmente norteia a elaboração de

currículos de cursos superiores consiste das Diretrizes Curriculares

Nacionais de cada área, promulgadas pelo MEC e que, na saúde, em

particular, valorizam o desenvolvimento, na graduação, de um perfil

de competências profissionais adequadas às necessidades do país.

No que se refere às Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em

Psicologia – DCN (Resolução nª 5 de 15 março de 2011), cabe ressaltar que a temática

competência orienta todo o documento. Merecem destaque os artigos abaixo:

Art. 4º A formação em Psicologia tem por objetivos gerais dotar o

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das

seguintes competências e habilidades gerais: I - Atenção à saúde: os

profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção,

promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial,
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tanto em nível individual quanto coletivo, bem como a realizar seus

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios

da ética/bioética; II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais

deve estar fundamentado na capacidade de avaliar, sistematizar e

decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências

científicas; III - Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e

devem manter os princípios éticos no uso das informações a eles

confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público

em geral; IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os

profissionais deverão estar aptos a assumirem posições de liderança,

sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade; V - Administração

e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar

iniciativas, fazer o gerenciamento e a administração da força de

trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma

forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores,

empregadores ou líderes nas equipes de trabalho; VI - Educação

permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, e de ter

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento

das futuras gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a

mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a cooperação

através de redes nacionais e internacionais.

A Resolução assinala as competências que servem de base para o desempenho

do profissional dotado de conhecimento frente a situações que demandem análise,

avaliação, prevenção e atuação em processos psicológicos e psicossociais e na

promoção da qualidade de vida, conforme seu artigo 8º.

Em seus artigos subsequentes, o documento legal frisa essa relação entre

competências e habilidades:

Art. 9º As competências básicas devem se apoiar nas habilidades de: I

- levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros,

manuais técnicos e outras fontes especializadas através de meios

convencionais e eletrônicos; II - ler e interpretar comunicações

científicas e relatórios na área da Psicologia; III - utilizar o método

experimental, de observação e outros métodos de investigação
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científica; IV - planejar e realizar várias formas de entrevistas com

diferentes finalidades e em diferentes contextos; V - analisar,

descrever e interpretar relações entre contextos e processos

psicológicos e comportamentais; VI - descrever, analisar e interpretar

manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso a

estados subjetivos; VII - utilizar os recursos da matemática, da

estatística e da informática para a análise e apresentação de dados e

para a preparação das atividades profissionais em Psicologia.

Esse afinamento entre competência e habilidade é objeto de estudo de diversos

autores. Para Macedo (2008), a habilidade está associada ao fazer, enquanto

manifestação da competência, sendo esta última muito mais do que um conjunto de

habilidades. Nesse sentido, Tonetto e Gomes (2007 p. 41) também apresentam distinção

entre os dois termos: “Habilidade como um poder técnico ou legal para realizar um ato.

Competência é o uso de habilidades para a realização de um ato, isto é, a escolha de um

entre vários procedimentos possíveis”.

Em consonância a essa compreensão de formação e trabalho, o Conselho Federal

de Psicologia (Resolução CFP nº 02/01 -2001), define as atribuições do psicólogo

especialista em psicologia hospitalar:

Atua em instituições de saúde, participando da prestação de serviços

de nível secundário ou terciário da atenção à saúde. Atua também em

instituições de ensino superior e/ou centros de estudo e de pesquisa,

visando o aperfeiçoamento ou a especialização de profissionais em

sua área de competência, ou a complementação da formação de outros

profissionais de saúde de nível médio ou superior, incluindo pós-

graduação lato e stricto sensu. Atende a pacientes, familiares e/ou

responsáveis pelo paciente; membros da comunidade dentro de sua

área de atuação; membros da equipe multiprofissional e

eventualmente administrativa, visando o bem-estar físico e emocional

do paciente; e, alunos e pesquisadores, quando estes estejam atuando

em pesquisa e assistência. Oferece e desenvolve atividades em

diferentes níveis de tratamento, tendo como sua principal tarefa a

avaliação e acompanhamento de intercorrências psíquicas dos

pacientes que estão ou serão submetidos a procedimentos médicos,

visando basicamente a promoção e/ou a recuperação da saúde física e
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mental. Promove intervenções direcionadas à relação médico/paciente,

paciente/família, e paciente/paciente e do paciente em relação ao

processo do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que

emergem neste processo. O acompanhamento pode ser dirigido aos

pacientes em atendimento clínico ou cirúrgico, nas diferentes

especialidades médicas. Podem ser desenvolvidas diferentes

modalidades de intervenção, dependendo da demanda e da formação

do profissional específico; dentre elas ressaltam-se: atendimento

psicoterapêutico; grupos psicoterapêuticos; grupos de psicoprofilaxia;

atendimentos em ambulatório e Unidade de Terapia Intensiva; pronto

atendimento; enfermarias em geral; psicomotricidade no contexto

hospitalar; avaliação diagnóstica; psicodiagnóstico; consultoria e

interconsultoria. No trabalho com a equipe multidisciplinar,

preferencialmente interdisciplinar, participa de decisões em relação à

conduta a ser adotada pela equipe, objetivando promover apoio e

segurança ao paciente e família, aportando informações pertinentes à

sua área de atuação, bem como na forma de grupo de reflexão, no qual

o suporte e manejo estão voltados para possíveis dificuldades

operacionais e/ou subjetivas dos membros da equipe.

A Resolução não faz uso dos termos competências ou habilidades, mas destaca

as ações, os atores relacionados à sua prática e ao contexto de inserção do profissional.

Entretanto, Tonetto e Gomes (2007 p. 46), em sua pesquisa de campo, buscam definir

competências e habilidades necessárias à pratica psicológica hospitalar, apresentando

inicialmente as seguintes competências:

1. Assegurar autonomia profissional para analisar a demanda

psicológica hospitalar e propor ações para atendê-la

independentemente da natureza da instituição e do lugar que a

psicologia ocupa na hierarquia.

2. Sistematizar o trabalho de tal modo que seja possível desenvolver

ações assistenciais, de ensino e de pesquisa.

3. Empenhar-se para que o nível de abrangência não comprometa a

qualidade do serviço prestado.
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4. Identificar a necessidade dos pacientes e escolher métodos de

intervenção condizentes com o estado de saúde que apresentam e com

as características da unidade que estão vinculados (Centros e

Unidades de Tratamento Intensivo, Emergência, Internação ou

Ambulatório).

5. Priorizar ações que complementem o trabalho dos demais

profissionais e promovam a prática multidisciplinar.

6. Vincular o trabalho da psicologia às unidades e não a determinados

profissionais.

7. Analisar o interesse e disposição do paciente para receber

atendimento psicológico nas situações em que o serviço é oferecido.

8. Atuar de modo a obter resultados em curto espaço de tempo para

alcançar níveis satisfatórios de produtividade.

9. Garantir que o paciente tenha a oportunidade de continuar o

tratamento psicológico após a alta hospitalar, quando for avaliado que

isto é necessário.

10. Participar ativamente dos espaços que criam oportunidades de

interação com outros profissionais.

11. Coordenar e manejar processos grupais, tendo em vista as

diferenças individuais e socioculturais de seus membros.

12. Adotar condutas que evidenciem a relevância dos aspectos

emocionais no quadro clínico dos pacientes e mostrem aos demais

profissionais no que consiste a prática psicológica hospitalar.

13. Assessorar as equipes de saúde na definição de condutas e

tratamentos.

14. Avaliar a necessidade de trabalhar dificuldades de manejo da

equipe e, se for o caso, intervir neste sentido.
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15. Identificar quando é necessário utilizar a terminologia médica e

quando isto pode representar a perda da identidade psicológica.

16. Avaliar a pertinência de se envolver com atividades burocráticas e

de interesse administrativo.

17. Avaliar a importância de oferecer atendimento psicológico para

funcionários ou trabalhar com eles aspectos relacionados ao ambiente

hospitalar.

18. Potencializar a ação da psicologia com o trabalho de estagiários,

de modo que, resulte na conquista de novos espaços e na obtenção de

maior reconhecimento da prática psicológica hospitalar.

19. Desenvolver o pensamento crítico dos estagiários, criando

oportunidades de rever a prática realizada e debater assuntos

relacionados à mesma.

20. Contribuir para o desenvolvimento da psicologia hospitalar,

realizando estudos que propiciem maior cientificidade à área.

21. Propor estratégias que conciliem a prática de pesquisa com as

demais atividades que precisam ser desenvolvidas no âmbito

hospitalar.

22. Desenvolver recursos que permitam avaliar os resultados obtidos

com a intervenção psicológica e demonstrar ganhos institucionais na

redução de custos.

23. Apresentar trabalhos e debater em público assuntos relacionados à

prática psicológica hospitalar.

24. Analisar os fatores que dificultam a prática psicológica hospitalar

e propor ações capazes de superá-los.
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25. Evitar assumir responsabilidades que não são funções do

psicólogo hospitalar, para que não sejam geradas expectativas

equivocadas com relação à atuação deste profissional.

Em seguida expõe as habilidades envolvidas ao desempenho do papel de

psicólogo no contexto hospitalar:

1. Identificar, analisar e interpretar demandas psicológicas expressas

de forma verbal e não verbal.

2. Compreender e cumprir as normas e rotinas das unidades em que os

pacientes estão internados.

3. Adaptar referenciais teórico-metodológicos às necessidades da

demanda.

4. Realizar atendimentos individuais ou grupais, de apoio, orientação,

psicoterapia ou psicodiagnóstico.

5. Intervir em situações de luto e de morte.

6. Compartilhar seu conhecimento de forma clara e objetiva.

7. Articular o conhecimento psicológico com os demais saberes que

integram as equipes de saúde.

8. Conhecer e compreender a terminologia médica.

9. Utilizar o conhecimento e a experiência adquiridos na prática para

orientar os estagiários.

10. Planejar e realizar pesquisas aplicando métodos científicos na

rotina profissional.

11. Levantar informações sobre o conhecimento produzido na área e

assuntos relacionados.
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12. Fazer contato com instituições da comunidade que realizam

tratamento psicológico, para encaminhar os pacientes que precisam

deste serviço após a alta hospitalar.

As autoras atribuem valor ao levantamento apresentado de competências e

habilidades para o psicólogo que atua no ambiente hospitalar, uma vez que refletem o

posicionamento de profissionais atuantes neste cenário. Reconhecem que, para a

implementação da educação baseada em competências, demanda-se uma multiplicidade

de fatores de forma integrada: projeto político-pedagógico, a equipe docente, espaços

que favorecem estudo e aprendizagem para pequenos grupos.

Um outro estudo realizado por Epstein e Hundert (2002, p. 226) define

competência profissional como sendo “o uso habitual e ponderado da comunicação,

conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e reflexão na

prática cotidiana para o benefício do indivíduo e da comunidade que é atendida”.

Apresentam 7 dimensões associadas à competência profissional:

 Cognitiva: Conhecimento e habilidades com aplicação no mundo real,

incorporação da experiência pessoal. Aprendizagem permanente,

inclusive a partir da experiência.

 Técnica: Habilidade para realizar intervenções.

 Integrativa: Integração de julgamentos científicos, clínicos e

humanísticos. Capacidade em lidar com incertezas.

 Contextual: Ação que leva em consideração as características (humanas,

institucionais, políticas) peculiares aos diversos cenários da prática.

 Relacional: Habilidade de comunicação. Negociação de conflitos.

Trabalho em equipe. Função educadora.

 Afetivo/Moral: Tolerância a ambiguidade e ansiedade. Inteligência

emocional. Respeito aos pacientes. Ética.

 Hábitos Mentais: Observação dos próprios conhecimentos, decisões,

pensamentos e emoções. Disposição de auto avaliar-se e aceitar e corrigir

as próprias falhas.

A busca em estabelecer características relevantes à competência para atuação do

psicólogo no contexto hospitalar visa aproximar sua formação acadêmica às demandas
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do ambiente profissional. Deve considerar o perfil esperado e ao mesmo tempo

valorizar os atributos pessoais do profissional que beneficie a população atendida,

expressando sua contribuição à sociedade. A educação baseada em competências se

propõe a desenvolver um currículo que articule escola-estudante/profissional-

instituição-comunidade – em se tratando da ação do psicólogo fundamentada numa

relação de cuidado. No caso de sua formação voltada para cuidado à saúde no ambiente

hospitalar, envolve a atenção ao paciente, a vinculação ao grupo familiar deste, bem

como a presença e interação com outros profissionais. O psicólogo precisará

desenvolver características que o tornem apto para o cuidado do doente, da equipe e de

si mesmo.
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3. Psicologia no Hospital: de que cuidado estamos falando?

Boff (2013, 2003) apresenta o cuidado como essência humana como parte

constituinte da espécie, não temos cuidado, somos o cuidado. Representa atitude,

preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com o outro. Heidegger (2015)

sem sua obra “Ser e Tempo” nomeia de “cura” como zelo e atenção, ilustrando por meio

da fábula de Higino, a associação entre Cura e Cuidado:

Certa vez, atravessando um rio, Cura viu uma terra argilosa.

Cogitando, tomou um pedaço e começou a dar-lhe forma. Enquanto

refletia sobre o que criará, interveio Júpiter. A Cura pediu-lhe que

desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom grado. Como a

Cura quis então dar o seu nome ao que tinha dado forma, Júpiter a

proibiu e exigiu que fosse dado seu nome. Enquanto Cura e Júpiter

disputavam sobre o nome, surgiu também a Terra (Tellus) querendo

dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço de seu corpo.

Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a

seguinte decisão, aparentemente equitativa: “Tu Júpiter, por teres dado

o espírito, deves receber na morte o espírito, e tu, Terra, por teres dado

o corpo, deves receber o corpo. Como, porém, fora a Cura quem

primeiro o formou, ele deve pertencer a Cura enquanto viver. Como,

no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve se chamar Homem, pois

foi feito de húmus” (HEIDEGGER, 2015, p. 266).

Fernandes (2011) aponta que através da fábula somos seres das duas dimensões:

céu e terra, no entanto é mediante o cuidado que nos fazemos seres humanos.

Neste sentido, no âmbito da tarefa assistencial realizada pelos profissionais da

saúde, Nogueira-Martins (2001, p. 22) destaca que “não se pode ocupar de seres

humanos como se não fossem”.

Como observa Ismael (2013), o cuidado tem demandado apreciação nas

instituições sob os mais diversos nomes e motivos como humanização, qualidade da

assistência, foco no cliente, acreditação e até mesmo em processos judiciais.

No que também se relaciona com a motivação institucional e profissional,

Sadala (2000, p. 12) alerta sobre duas formas de cuidado na assistência hospitalar:
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Há o cuidado técnico, distante, que busca apenas a eficiência do

procedimento em si. Há a forma autoritária do cuidado, na qual o

profissional toma as decisões e espera que o paciente se comporte

exatamente como um ser passivo - um paciente. Há o cuidar atento,

quando o saber técnico e científico é acompanhado pela intenção de

aproximar-se e relacionar-se de pessoa a pessoa.

Ainda Nogueira-Martins (2001) enfatiza a importância de o trabalho assistencial

compreender a qualidade técnica e a interacional.

Do mesmo modo, Boemer (2011) salienta a importância do aspecto técnico na

instrumentalização do profissional em saúde, enfatizando, contudo, que esse conteúdo

deva ser desempenhado com competência, a fim de que a técnica esteja a serviço do

cuidado com o outro. Segue ainda considerando que:

O doente espera do profissional que dele cuida um engajamento

humano, o estabelecimento de um vínculo, uma disponibilidade

pessoal para estar-com e, nesse sentido, o eu do profissional é um

instrumento valioso. Investir na relação como o doente implica

também no estabelecimento de estratégias que humanizem a

assistência. (BOEMER, 2011, p. 65)

O cuidado é um atributo necessário a toda sociedade, bem como um elemento da

atenção das diversas categorias profissionais da saúde, como meio para realização da

tarefa assistencial em procedimentos clínicos, cirúrgicos, fisioterapêuticos, dentre

outros. Para a psicologia, constitui-se em compromisso e meta final, na assistência ao

paciente e familiares e na colaboração à equipe.  Fernandes (2011, p. 24) revela que “no

cotidiano nós nos definimos a partir daquilo que nos ocupamos. Cada um tem o seu

negócio, o seu ofício, a sua profissão”. Neste sentido, configuram-se algumas das

competências apresentadas para atuação do psicólogo no hospital: tomar decisões em

um contexto multiprofissional de forma autônoma, identificar as necessidades dos

pacientes, bem como adotar o método mais indicado para lidar com a angústia ou o

conflito existente. Mais do que valorizar a doença, seu foco de atenção está na

experiência do outro em estar doente. Sendo assim, há um tipo de cuidado peculiar à

psicologia: a subjetividade.
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Segundo o dicionário técnico de Psicologia (2006, p. 320), a subjetividade é

definida como: “O que somente existe em virtude de uma experiência psíquica ou

mental da pessoa ou sujeito. O que é intrinsicamente inacessível à observação de mais

de uma pessoa e caracteriza, portanto, a experiência exclusiva de uma pessoa. ” Para

Hernández Sampieri, Fernandez Collado e Baptista Lucio (2013), a subjetividade é

constituída pelas experiências, pontos de vista, opiniões e significados que os indivíduos

atribuem à sua realidade, isto é, uma organização interna e pessoal do mundo da

realidade externa. Ainda, neste sentido, Simonetti (2004) considera a subjetividade

como objeto da psicologia hospitalar, tomando como foco os aspectos psicológicos

relacionados ao adoecimento presentes tanto no paciente, quanto nos familiares e na

equipe. Desta forma, teremos diversas pessoas, as quais através de seus papéis (conceito

que será discutido no tópico seguinte) expressam suas subjetividades em interação:

emerge aqui a intersubjetividade. Como afirma Almeida (2006, p. 37) “uma

intercomunicação de consciências, co-consciências, e a minha subjetividade e a do outro

transformam-se em intersubjetividades”.

Para Boemer (2011, p. 64) a intersubjetividade se expressa em relações

autênticas, partindo da disponibilidade do “modo de ser profissional” através de uma de

simplicidade, “não no sentido trivial ou superficial, mas simplicidade de acolher a vida

em suas incertezas, despojando-nos de frases prontas, de comportamentos padronizados,

deixando fluir o sentir que extrapola qualquer forma de controle e objetivação”.

No campo das incertezas, Morin (2011) referindo-se ao humano, alerta-nos para

o imprevisto e o inesperado, sendo por vezes tomadas decisões baseadas na prudência e

na audácia, elaboradas por estratégias flexíveis que considerem a complexidade

envolvida. O autor discute a compreensão humana intersubjetiva na promoção do bem-

estar e no autoexame dos envolvidos. Informação, explicação e comunicação não são

suficientes para tal compreensão: são necessárias abertura, simpatia e generosidade.

Boff (2013, p 137) acrescenta a ternura, como uma característica da

intersubjetividade adequada ao cuidado, quando “o sujeito se descentra de si mesmo, sai

em direção ao outro, sente o outro como outro e participa de sua existência, deixa-se

toca pela sua história de vida”.

Enfim, é desse ser humano complexo e imprevisível que o psicólogo (que

também o é) cuida, mediado pela subjetividade de ambos. Esta é a maior expressão do

cuidado, tanto na tarefa assistencial, quanto no ensino. Como afirma Heidegger (2015,
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p. 179) cumpre não tornar o outro dependente ou dominando, o que retiraria do outro a

responsabilidade pelo próprio cuidado, mas “ajuda o outro a tornar-se em sua cura”. Um

desafio que se configura é contribuir com esse profissional, sobretudo quando em

formação, a encontrar os próprios meios para ocupar o protagonismo, em seu processo

de auto desenvolvimento. Para isso, apresenta-se o psicodrama como estratégia

facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, considerando o indivíduo sujeito e

coautor do seu saber (FERRACINI e RUIZ-MORENO, 2014).
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4. O Psicodrama e sua Participação no Desenvolvimento do Papel do
Psicólogo Hospitalar

Embora passível de discussão e controvérsias, como aponta Nery (2007)

defendendo o nome Socionomia como mais apropriado ao campo de estudo cientifico

desenvolvido por Jacob Levy Moreno, para os objetivos do presente estudo será adotada

a denominação Psicodrama como termo genérico ao conjunto de métodos de ação

regido por um corpo teórico, o qual conta com o reconhecimento da comunidade

internacional através de publicações e aplicações práticas nos mais diversos campos de

atuação (PERAZZO, 2010; PONTES, 2006). O recorte limitou-se aos elementos

teóricos e metodológicos que estabelecem relação com o processo de ensino e

desenvolvimento do papel profissional, como proposta da pesquisa.

Moreno (2008, p. 103) traça uma análise etimológica e conceitual de seu

método: Drama que significa “ação”, ou “algo que se faz”. O Psicodrama pode ser

definido, então como a ciência que explora a “verdade” por meio de métodos

dramáticos, e que lida com relações interpessoais e com a subjetividade de mundos

privados.

Afirma que sua proposta se dá na passagem dos métodos verbais para os

métodos de ação, considerando a psique em ação (MORENO, 1992). Neste sentido,

Bustos (1982) corrobora buscando o reconhecimento da ação, bem como sua relação

com a palavra: a ação aparece onde a palavra perdeu seu significado ou onde o nível de

tensão é suficientemente forte para bloquear a comunicação verbal. “Além disso, o

objetivo é reabrir a significação do nível simbólico de comunicação, nunca prescindir

do mesmo” (p. 31).

A singularidade do psicodrama está na ação dramática, tendo a teoria da

espontaneidade-criatividade como seu principal pilar, fazendo parte de forma constante

do pensamento moreniano ao longo de sua produção (MARTIN, 1996; PERAZZO,

2010; ROMAÑA, 2009 e 1992).

Segundo Moreno (2014, 2012, 2008, 1993) a espontaneidade vem do latim

sponte, significando de dentro para fora ou seja, o que se origina do interior para o
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exterior. Apresenta-se como uma disposição, uma condição ou ainda uma preparação

para uma ação livre. Não é possível armazená-la, posto que ocorre sempre no momento

no presente, no aqui e agora; enfatiza a importância do processo de aquecimento para a

superação de expressões superficiais, atingindo assim a compreensão e o desvelamento

autêntico de tramas ocultas. O processo leva o indivíduo a desenvolver uma atitude

adequada à nova situação ou a uma resposta nova para alguma situação já conhecida: a

adequação deve visar a resolução do drama, caso contrário resultará na ação de

conformidade rígida ou de submissão automática. São necessárias outras características

para sua autêntica expressão: qualidade dramática, como autenticidade aos sentimentos,

ações e falas manifestas; criatividade, ou poder realizador de transformar as ideias em

atos e originalidade, enquanto marca pessoal. Em suma, os pontos chave para emergir a

espontaneidade são: adequação, qualidade dramática, criatividade e originalidade.

Como afirma Schützenberger (citada por MARTIN 1996, p. 132):

Espontaneidade não é fazer qualquer coisa em qualquer lugar, de

qualquer maneira e com qualquer pessoa, o que seria uma

espontaneidade patológica. Em psicodrama, ser espontâneo é fazer o

oportuno no momento necessário. É uma resposta boa a uma situação

geralmente nova, e por isto mesmo difícil. Deve ser uma resposta

pessoal, integrada, e não uma repetição ou uma citação inerte,

separada de sua origem e de seu contexto.

O que se busca, portanto, é a espontaneidade criativa de um indivíduo, a qual é

alimentada mutuamente na relação com o outro. Perazzo (2010, p. 41) enfatiza que

“considerando que a criatividade é o movimento de expansão, no mundo, que torna

visível a espontaneidade, é natural que não se possa compreendê-las senão como um

binômino, “espontaneidade-criatividade”. Moreno (1993) argumenta que a

espontaneidade-criatividade deve desenvolver-se e aquecer-se até estar articulada com a

palavra falada, como um estágio final. Seu princípio caracteriza-se como fundamento do

psicodrama. Acrescenta que ela pode ser ensinada através da ação, incluindo-se os

aspectos afetivos e a vida real neste processo. Alerta que, devido ao medo do novo,

buscar uma forma de espontaneidade rigidamente ensaiada se configuraria em torna-la,

segundo as palavras do autor, uma conserva cultural.
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Este último conceito refere-se à criação que assume o lugar de produto acabado,

com aspecto dogmático e inquestionável. Moreno (1992) alerta para a possibilidade de

que a produção de livros e a formulação de teorias originem construtos cujos valores

tornem-se verdades absolutas, reprimindo o espaço à espontaneidade e à criatividade.

De forma mais conciliadora, Pontes (2006) reconhece o valor e a importância das

conservas culturais, alertando para necessidade de ater-se ao momento e ao contexto em

que foram criadas. Afirma que sua importância está em servir de alicerce para o

desenvolvimento de novas respostas.

Enquanto que a espontaneidade dentro da obra moreniana configura-se como um

conceito antropológico, tomando o ser na dimensão individual, no plano relacional o

mesmo autor cria o conceito de Tele, a partir da conotação de distância do termo.

Segundo Perazzo (2010), este é um fenômeno presente na interação dos indivíduos de

forma coesa, manifestando-se através dos papéis que desempenham, envolvendo boa

capacidade perceptiva e de mutualidade. Martin (1996) considera o conceito de Tele, o

segundo grande eixo teórico do psicodrama, desenvolvido através dos estudos com os

grupos, onde verificou-se a ocorrência de fluxos de sentimentos de atração-repulsão-

neutralidade, desvelando configurações de proximidades e conflitos entre os indivíduos.

Por sua vez, Moreno (1993, p.45) também o considera como “fundamento de todas as

relações interpessoais sadias”. O autor demonstra a importância que atribui à relação

télica através do poema Convite ao Encontro:

Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face.

Quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos

e colocá-los-ei no lugar dos meus;

E arrancarei meus olhos

para colocá-los no lugar dos teus.

Então ver-te-ei com os teus olhos

E tu ver-me-ás com os meus. (MORENO, 1992)

Concluindo, a articulação da concepção moreniana homem-em-relação parte da

dimensão individual na espontaneidade-criatividade, assumindo uma estrutura vincular
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através da compreensão do conceito de tele e alcançando sua expressividade por

intermédio do desempenho de papéis (PONTES, 2006). Moreno (1992, p.27) considera

papel como sendo “uma 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”. Defende que a formação do eu (personalidade) é consequência do

desempenho dos papeis que ocorrem na interação com outros indivíduos, estabelecendo

assim uma comunicação entre papel (eu) e papel complementar (tu). O autor dedicou-se

ao estudo de sua qualidade e nível de desenvolvimento. Relacionou a evolução às fases

de maturidade. Como esclarece Pontes (2006, p. 47), temos:

 Role-Taking, tomada do papel, é caracterizada pela ausência de

espontaneidade, quando o indivíduo se limita a imitar o papel a partir

dos modelos que conhece. Pode–se dizer que é a primeira fase de

desenvolvimento de um novo papel, que apenas torna-se inadequada,

quando no decorrer do tempo, o indivíduo nela permanece, inserindo

poucos elementos próprios, agindo assim de forma estereotipada,

preso nas Conservas Culturais do papel.

 O Role-Playing ocorre quando o indivíduo é capaz de jogar com

o papel, explorando-o simbolicamente em suas várias possibilidades

de representação. Funciona como um laboratório, em que a partir da

percepção da pauta social estabelecida, inicia-se um processo de

experimentação de novas respostas.

 O Role-Creating caracteriza-se como a fase mais desenvolvida do

papel, quando o indivíduo personaliza o papel a partir da liberação de

sua espontaneidade. Nesta fase, a pauta pré-estabelecida serve

somente como referência.

Para a viabilidade da teoria apresentada, Moreno (1993) desenvolveu uma

estrutura metodológica que compreende três etapas, três contextos e cinco instrumentos:

As etapas são formadas pelo aquecimento – fase de preparação do grupo e

identificação do protagonista que trará a cena; dramatização – núcleo do psicodrama,

momento em que a ação dramática cria vida para compreensão da temática que se

desenvolve e compartilhamento – quando os participantes trocam as ressonâncias da
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aprendizagem vividas na cena dramatizada. Ainda em grupos com propósitos

pedagógicos, ocorre a etapa denominada de processamento, representada pela

compreensão cognitiva de elementos teóricos revelados na dramatização.

Os contextos referem-se aos climas que vão se constituindo durante o trabalho.

Inicia-se com o contexto social – formado pela realidade social do cotidiano, do

presente, tempo e espaço corresponde ao “como é”, ao formal e aceito oficialmente;

contexto grupal – quando os participantes passam a formar uma unidade de trabalho,

buscando aproximações e afinidades, tempo e espaço configurado pelos acordos

internos do grupo em questão e finalmente contexto dramático – no qual configura-se o

ambiente propício para a construção da cena a ser trabalhada, espaço do “como se fosse

real”, de maior liberdade para aprendizagem: realidade e fantasia se misturam dentro do

tempo estabelecido no palco psicodramático.

Há ainda os cinco instrumentos que compõem uma sessão de psicodrama.

Diretor – profissional/psicodramatista que irá conduzir o encontro, observando e

favorecendo a construção do clima grupal para escolha do protagonista e vivência da

cena dramática; Ego auxiliar – pode ser um psicodramatista compondo a equipe técnica

com o diretor (unidade funcional) ou ainda um participante que colaborará como

personagem na cena dramatizada; Protagonista – aquele que se torna o porta voz do

grupo em ação, autor e ator do drama representado, amparado pela direção e pelos

demais participantes, dando expressão cênica às demandas dos presentes; Palco –

espaço onde a dramatização acontece, coexistindo realidade e fantasia (expectativas,

receios, planos futuros, temores dentro de clima de liberdade e aprendizagem) e

Público – grupo que serve de caixa de ressonância ao protagonista e coconstrutor da

cena dramatizada.

No que diz respeito particularmente à educação (e à formação profissional),

Nery e Souza (2012) e Romaña (2009), algumas modalidades metodológicas de

trabalho psicodramático, destacando-se:

Teatro espontâneo: parte de situações fictícias, trabalhando de forma metafórica

elementos importantes para aprendizagem e resolução de conflitos. Aguiar (2010, 1998)

resgata o lugar do teatro espontâneo como a raiz do psicodrama, na medida em que

pesquisa o comportamento humano à luz da criação artística. Estabelece uma interface

entre ciência e arte.
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Jornal vivo: apoia-se em textos escritos (notícias, artigos de interesse do grupo

específico) servindo de aquecimento para cena dramática. Como afirma Ruiz-Moreno et

al. (2005, p. 202), esta estratégia valoriza “as aprendizagens e saberes anteriores dos

sujeitos, que sofreram ampliações no grupo e possibilitaram novas reorganizações do

conhecimento, caracterizando uma produção coletiva”.

Jogos dramáticos: visam o desenvolvimento da espontaneidade-criatividade

através de atividades lúdicas. Monteiro (2012) e Yoko (1996) enfatizam que os jogos

têm um amplo campo de aplicação, proporcionando um ambiente relaxado, facilitando

assim o desenvolvimento de respostas mais adequadas.

Role-playing: propõe o desenvolvimento de um papel (seja social, acadêmico ou

profissional) previamente determinado. Datner (2012) ressalta o intuito de aprimorar

competências, a fim de que o indivíduo encontre por si mesmo respostas adequadas

diante de situações imprevistas de forma autônoma e responsável, sabendo ser, fazer e

agir. Kaufman (1998) reforça o uso em situações de aprendizagem na área médica.

Sociodrama: tem foco no grupo como um todo, visando resolver dificuldades

intergrupais ou conflitos de interesse comum. Pontes (2006) inclui uma dimensão

coletiva nos papéis sociais. Ainda Nery (2012) destaca que uma das finalidades do

sociodrama é o desenvolvimento de equipes.

Por fim, são apresentadas as ferramentas de intervenção do Diretor,

consideradas mais apropriadas para o propósito deste estudo (MALAQUIAS, 2012;

MORENO, 2006):

Duplo – usada para auxiliar o protagonista com dificuldades para expressar

verbalmente pensamentos e sentimentos.

Espelho – um participante assume a função de ego auxiliar, ocupando o lugar do

protagonista a fim de que este possa se observar de fora da cena, objetivando melhor

percepção de si mesmo e das circunstâncias ao redor.

Inversão de papéis: técnica que parte da troca de lugar entre os participantes,

buscando proporcionar uma visão dos fenômenos na compreensão do outro.

Solilóquio: consiste em verbalizar ideias, impressões e sentimentos do

participante. Por vezes, este monólogo do próprio protagonista em cena favorece uma

nova perspectiva e atitude.
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Interpolação de resistências: interferências do diretor na cena, visando estimular

novas respostas do protagonista.

Ainda no contexto da formação profissional, segundo a Federação Brasileira de

Psicodrama – FEBRAP (2011), o psicodrama é método de pesquisa e intervenção nas

relações interpessoais, tendo dentre os seus diversos campos de atuação a educação e os

hospitais.

Moreno (2008, 1992) aborda o psicodrama na educação focando mais no

treinamento para os estados de espontaneidade, ao invés de explorar primariamente

conteúdos. Considera que através da espontaneidade ativa, o envolvimento emocional e

interpessoal facilita a aquisição de conteúdos pelo aprendiz de forma integrada com seus

atos. Busca a interação e coerência da educação com as demandas da vida, colocando o

estudante nas próprias situações reais, para proporcionar a aprendizagem. Critica o que

chama de aprendizagem do “passo de ganso”:

O aprendiz ensaia, ele é meticulosamente ensinado sobre como se

comportar em situações especiais, uma vez que se parte do

pressuposto de que quanto mais ele ensaiar mais acurado será seu

manejo de uma dada situação. Ele é levado a aprender da mesma

forma que um ator decora seu papel. O resultado pode ser uma grande

precisão na solução da tarefa, mas um mínimo de espontaneidade para

qualquer coisa que possa ocorrer inesperadamente (MORENO, 2008,

p. 295).

Partindo das afirmações de Bustos (2007, p.33) enquanto “uma ciência das

relações interpessoais”, Moreno propõe um processo educativo diante de situações que

leva ao desenvolvimento da autonomia do estudante, tornando-o, mais do que uma

pessoa, um profissional competente para o desafios e incertezas da vida.

É notório o reconhecimento do pioneirismo da educadora argentina Maria Alicia

Romaña no desenvolvimento do psicodrama pedagógico na América Latina (PONTES,

2006; BUSTOS e NOSEDA, 2007; PUTTINI, 1997; CEPEDA e FERNANDES-

MARTIN, 2010).

Romaña (1987, p.17) reoata ter encontrado no psicodrama o “método didático

que respondesse a uma concepção fenomenológica da educação”. Buscou ainda

responder a outras indagações referentes ao uso das dramatizações em sala de aula, tais
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como a relação emoção e aprendizagem e o trabalho baseado na espontaneidade-

criatividade. Partindo de suas reflexões e investigações, desenvolveu um trabalho

educativo no âmbito da “correlação afetiva e cognitiva”, destacando a contribuição da

aprendizagem significativa, como busca pela conciliação entre as dimensões afetivas e

cognitivas para o surgimento da aprendizagem. Enfatizou ainda a afetividade como

sendo sentimentos ou emoções, os quais, na relação ensino-aprendizagem, irão se

expressar sob a forma de interesses, necessidades e preocupações, a fim de propiciar o

desenvolvimento tanto intelectual quanto da maturidade emocional. (ROMAÑA, 1992).

Nesse sentido, Pontes (2006, p. 141) destaca a importância de um ensino das

relações humanas dedicado ao “autoconhecimento, bem como o conhecimento do outro

[...], visando o desenvolvimento de relações mais saudáveis, pautadas na

espontaneidade, respeito e responsabilidade”. Incluiu neste âmbito a educação dos

educadores.

Em consonância com essa visão, Salto (2011) afirma que:

A vida no Hospital é uma vida de relação. Relações entre

profissionais das equipes multidisciplinares, entre eles e os pacientes,

entre eles e os familiares dos pacientes e entre estes e a administração

do hospital. Destaca-se a importância dessa compreensão para bom

desempenho profissional do psicólogo hospitalar na realização da

tarefa assistencial ao paciente, lidar com suas angústias, minimizar seu

sofrimento e de seus familiares e trabalhar os aspectos emocionais

decorrentes da doença, [...] Entendemos que essas situações trazem

implicações e, por isso, é necessário que os profissionais atuem em

equipe multidisciplinar, visando a compreensão dos processos sociais

e psicológicos do paciente, além do reconhecimento de fatores

psíquicos que interferem em seus quadros clínicos, de sua instalação

ao seu desenvolvimento. Essa compreensão pode ser alcançada

através da troca de conhecimentos e aprendizado, construindo um

saber grupal, estando o psicólogo melhor instrumentalizado para

compreender os fenômenos subjetivos decorrentes, cooperando para a

integração da equipe, sem contudo, ultrapassar os limites que cercam

o seu papel.
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Ao abordar o ambiente complexo do hospital, apontou para a importância do

aspecto interacional no desempenho do psicólogo na equipe e a serviço do paciente. Ao

mesmo tempo assinalou conhecimentos necessários para atuação, estabelecendo limites

do papel do profissional.

Para Perazzo (2010, p. 65), “no psicodrama tudo se passa na relação, e adoecer é

o adoecimento da espontaneidade e da criatividade”. Martin (1996) aponta que a saúde

da espontaneidade reside na flexibilidade e na criatividade.

É possível que o psicodrama, com a riqueza de seu arcabouço teórico-

metodológico, venha a contribuir com a formação do psicólogo no contexto hospitalar,

em particular no tocante ao desenvolvimento de competências que possibilitem sua

atuação no cuidado à (inter) subjetividade dos atores presentes neste cenário, bem como

a sua própria?



PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
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“O real não está na saída nem na chegada:

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”

GUIMARÃES ROSA

1. Caracterização da Pequisa

Minayo (2010, p. 47) define pesquisa “como a atividade básica das ciências na

sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino”.

Destaca características das ciências sociais em comparação àquelas de caráter físico-

naturais e biológicas. Em se tratando das ciências sociais refere que o objeto é histórico

dentro de uma cultura, num tempo e valores específicos criados pelo homem. Este, por

sua vez, tem consciência histórica, atribuindo significados ao fenômeno estudado pelo

pesquisador e estabelecendo uma relação sujeito-sujeito. A autora ainda aponta para a

existência de uma dimensão subjetiva, sendo esta também intrínseca e extrinsecamente

ideológica. Adverte que o pesquisador deva utilizar-se de um “acurado instrumental

teórico e metodológico que o municie na aproximação e na construção da realidade, ao

mesmo tempo que mantém a crítica não só sobre as condições de compreensão do objeto

como de seus próprios procedimentos” (p. 42), possibilitando uma comunicação com a

objetividade. Por fim, através de todas as características apresentadas, considera a

natureza qualitativa desta forma de realizar pesquisa.

Martins e Bicudo (2005) consideram a pesquisa qualitativa como sendo o estudo

da compreensão particular (diferenciando da explicação) dos fenômenos1 estudados.

Do mesmo modo, Minayo (2010, p 24) enfatiza que o “universo das investigações

qualitativas é o cotidiano e as experiências do senso comum, interpretadas e re-

interpretadas pelos sujeitos que as vivenciam”. Brito acrescenta, juntamente com a

subjetividade e singularidade, o aspecto sócio histórico da vivência.

Outro fator a ser considerado é que o enfoque qualitativo ocorre com base na

perspectiva dos participantes a respeito dos fenômenos a serem estudados.

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO e BAPTISTA LUCIO, 2013).

1 Fenômeno é definido como aquilo que se mostra a si mesmo, o manifesto, diferente do fato que é
controlado após ter sido definido. Fainomena ou fenomena são o que se situa à luz do dia ou que pode ser
trazido à luz. (MARTINS; BICUDO, 2005)
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Nogueira-Martins (2001, p. 61) admite que os dados de pesquisa possam ser

utilizados “para compreender outros fenômenos que tenham relação com o fato ou

situação estudada”. Ainda assim, reconhece “os sentidos e significações dos fenômenos

como sendo o cerne para os pesquisadores qualitativistas.”

Assim, Franco (2012, p. 13) delimita o sentido como uma “atribuição de

significado pessoal e objetivado que se concretiza na prática social e que se manifesta a

partir das representações sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas, emocionais,

necessariamente contextualizadas”.

Alguns autores (HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, e

BAPTISTA LUCIO, 2013; MARTINS e BICUDO, 2005) salientam a intuição2, a

habilidade do pesquisador, bem como a propriedade deste ser também o meio de obtenção

de dados como características necessária na busca pela qualidade essenciais do fenômeno

estudado

Nogueira-Martins (2001) evidencia que, devido ao objeto de estudo ser o próprio

homem, a relação de conhecimento se estabelece entre iguais, e desta forma o critério de

cientificidade passa a ser a intersubjetividade. Três aspectos são destacados:

- o caráter epistemológico: o pesquisador que se propõe a realizar uma pesquisa

qualitativa busca a compreensão subjetiva da experiência humana.

- o tipo de dados que se objetiva coletar: ricos em descrições de pessoas, situações,

acontecimentos, vivências.

- método de análise: busca compreensão e significado.

Para Minayo (2010, p. 57) “o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da

história, das relações, das crenças, das percepções, das opiniões, produtos das

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos

e a si mesmos, sentem e pensam ”. Prioriza a fenomenologia no estudo qualitativo; neste

sentido, Patton (2002, citado por Hernández Sampieri, Fernández Collado e Baptista

Lucio, 2013, p. 520) defende “o estudo fenomenológico, por buscar reconhecer o

significado, estrutura e essência de uma experiência vivida por uma pessoa, grupo ou

2 Intuição entendida como uma forma de contemplação enquanto fonte de autoridade para o
conhecimento só se pode perceber os outros contemplando suas experiências vividas (NOGUEIRA-
MARTINS, 2006).
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comunidade em relação a um fenômeno”. Sob a mesma perspectiva, Almeida (2006)

considera o psicodrama como a “fenomenologia da intersubjetividade”.

2. Contexto da pesquisa

O presente estudo foi realizado numa instituição hospitalar de grande porte e de

alta complexidade localizada na Zona Leste da cidade de São Paulo, que, por seu caráter

filantrópico, mantém cerca de 85% de seu atendimento dedicado ao Sistema Único de

Saúde, prestando cuidados a pacientes por intermédio de uma extensa equipe

multiprofissional de enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, médicos, assistentes sociais,

fonoaudiólogos e outros.  Além disto, também é parte da missão institucional a inserção

consistente na formação de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis, da

graduação à pós-graduação em suas várias modalidades.

A população pesquisada foi constituída por 6 psicólogas dos cursos de formação

da mesma instituição hospitalar (cinco delas inscritas no programa de Aprimoramento

Profissional em Psicologia da Saúde com Ênfase Hospitalar e uma matriculada no

programa de Residência Multiprofissional em Onco-Hematologia. Segundo Nogueira-

Martins (2001, p. 78): “ Trata-se de amostra proposital (purposeful sampling), que é a

seleção de casos ricos em informação para um estudo em profundidade, modalidade

amostra padrão, isto é, amostra constituída por todos os casos que satisfaziam o critério”.

3. Aspectos éticos envolvidos

Para realização dessa pesquisa foi elaborado Projeto, submetido à apreciação do

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, através de inscrição

na Plataforma Brasil, sendo o mesmo aprovado em 10/09/2014, sob o número de CAAE

35685614.7.0000.5505, bem como aprovação da Instituição Pesquisada (Anexos 1 e 2).

O início dos encontros com os participantes ocorreu para esclarecimentos sobre a

pesquisa, com posterior concordância e assinatura do Termo de Esclarecimento Livre e

Esclarecido (Anexo 3).

4. Coleta de dados

Foram realizadas seis sessões de psicodrama, com duração aproximada de 1:30h

cada uma, no período de 05/11/2014 a 17/12/2014, dirigidas pelo pesquisador, visando

estimular o desvelamento de situações relacionadas à tarefa assistencial no tocante ao

ensino-aprendizagem. O grupo fazia a escolha da situação mais significativa, que se

tornava a cena a ser dramatizada, fornecendo dados referentes ao processo formativo a
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ser investigado e compartilhado. A dramatização é assinalada como forma de

conhecimento que possibilita a compreensão do estudo pelo psicodramatista pesquisador

(GONÇALVES, 1990;  Nery, 2007).

Os encontros ocorreram em sala de treinamento da própria Instituição,

considerada adequada (espaçosa e privada de interrupções), sendo realizados em horário

de atividades de ensino das próprias participantes.

O número de sessões seguiu o critério de saturação. Segundo Minayo (2010, p.

197) este é entendido como: “o conhecimento formado pelo pesquisador, no campo, de

que conseguiu compreender a lógica interna do grupo em estudo. ”

Os dados foram registrados através de filmagem, conforme o Termo de

Autorização de Uso de Imagem (Anexo 4). O áudio das filmagens foi transcrito e as

atitudes mais importantes das participantes foram anotadas.

5. Análise de Dados

O trabalho de análise de dados foi fundamentado através da análise de conteúdo,

tomando por base Bardin e Franco.

Bardin (2011) inicia sua definição de Análise do Conteúdo como “um conjunto

de técnicas de análise das comunicações (p. 37). ”

A comunicação das participantes no que se refere ao processo formativo foi

estudada através da mensagem verbal, gestual, silenciosa, figurativa, ou diretamente

provocada, como considera Franco (2012), visando a construção coletiva do

conhecimento frente à experiência vivida.

A organização da análise do material transcrito seguiu os passos preconizados por

Bardin (2011):

 fase da pré-análise: através de uma leitura flutuante, que parte de um

contato baseado nas impressões, o qual gradativamente torna-se mais

profundo.

 fase da exploração do material: trata-se da transformação dos dados,

através de recortes, agregação e enumeração; permite atingir uma

representação do conteúdo ou da sua expressão, pelo estabelecimento de

unidades de registros e subsequentemente de categorias, segundo a

proximidade de significados atribuídos.
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Franco (2012, p. 64) apresenta duas formas de elaboração de categorias:

 a priori – predeterminada em função de uma previsão

específica do investigador, frente às suas questões. Há

uma tendência de levar a uma simplificação e a uma

fragmentação muito grande do conteúdo manifesto.

 não definidas a priori – emergem das “falas”, do

discurso, do conteúdo das respostas e implicam em

constantes idas e voltas entre o material de analise e a

teoria. Exigem maior bagagem teórica do investigador.

Discute-se o risco de ser criada uma grande quantidade

de categorias.

Para a presente pesquisa foi adotada a segunda forma – as categorias foram sendo

definidas durante o estudo do material empírico.

Entretanto, qualquer investigação científica no contexto interpessoal é

influenciada pela subjetividade do pesquisador e dos sujeitos de pesquisa. Para tal, pode-

se realizar a técnica de leitura múltipla de resultados, ou de triangulação. Segundo

Nogueira-Martins (2001, p. 64)

as técnicas de triangulação não eliminam (e nem pretendem eliminar)

os fatores subjetivos que interferem no estudo. Elas simplesmente

acrescentam maior credibilidade, [...], evitando que um único

pesquisador distorça sua interpretação segundo suas crenças, valores e

desejos.

Dentre as formas de triangulação existentes, citadas pela pesquisadora acima,

aquela que corresponde ao presente trabalho foi a revisão dos dados por três analistas (o

próprio autor da pesquisa, seu orientador e uma profissional com conhecimento de

psicodrama e pesquisa qualitativa não envolvida com o estudo).

Por fim, no Tratamento dos Resultados realizam-se análise e discussão com os

dados, diálogo entre a produção das participantes, conhecimento do pesquisador e

referencial teórico. Buscou-se aqui compreender os significados e sentidos atribuídos às

vivências relatadas pelas próprias pesquisadas, a fim de responder às questões e aos

objetivos desta pesquisa (Minayo, 2010), como apresentado na próxima seção.



RESULTADOS
E DISCUSSÃO
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"Ela já estava lá; eu só tirei o excesso."

“Eu olhei o bloco, peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo o que não era Davi.”

MICHELANGELO (sobre as estátuas da Pietà e de Davi)

As transcrições do material obtido nas seis sessões de psicodrama registradas

permitem identificar dois grandes eixos de pesquisa: O primeiro diz respeito às

características relevantes na formação profissional em psicologia no contexto hospitalar.

O segundo volta-se para a própria estratégia da obtenção dos dados de pesquisa, ainda

pouco utilizada em nosso meio: o psicodrama como estratégia da obtenção de dados de

pesquisa com características qualitativas.

Devemos relembrar que, como os eventos foram filmados, ocasionalmente são

informados, juntamente com as falas registradas, gestos e reações dos participantes

colhidos tanto nas dramatizações, quanto nas discussões ou comentários.

1. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO

PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA NO CONTEXTO
HOSPITALAR

O material empírico obtido nas falas das participantes, foi analisado com

referência às características mais significativas demandadas na prática profissional da

psicologia no ambiente hospitalar, que devem ser, portanto, objetos de formação no Curso

onde ocorreu o estudo.  Neste aspecto, podem ser encaradas como dimensões da

competência profissional, tomando-se como referência o estudo de Epstein e Hundert

(2002), anteriormente discutido. A partir deste enfoque, quatro aspectos sobressaíram-se

nos registros das manifestações das participantes, colhidos ao longo das sessões de

psicodrama, esquematizados pela Figura 1 e subsequentemente discutidos.
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Figura 1: Primeiro eixo de análise: o foco na formação do psicólogo atuante no
âmbito hospitalar

a) SER EMPÁTICO

Segundo o Dicionário Técnico de Psicologia (2006), a empatia é a: “Compreensão

intelectual de uma pessoa por outra, associada à capacidade de sentir como se fosse essa

outra pessoa” (p. 98). Morin (2011), destacando a intersubjetividade em detrimento da

intelectualidade, critica esta visão, ao defender que no processo de empatia, a

compreensão humana ultrapassa a explicação racional.

Para Benjamin (1988, p,71), empatia significa “você sentir-se por dentro,

participar do mundo interior da outra pessoa, embora permanecendo você mesmo”. O

autor distingue empatia e simpatia, sendo a última um compartilhar de sentimentos e

interesses mútuos. Também diferencia de identificação – processo de “substituição do

próprio eu pelo outro”. A empatia, portanto, envolveria “dois eus separados

distintamente; a identificação resulta em um”. O autor alerta para a necessidade do

profissional entrar na “referência interna do paciente”, mas retornar à sua própria para

poder desenvolver seu propósito de ajuda (p. 73).

Assim, diversos estudiosos (BENJAMIN, 1988; MAGALHÃES, 2008) apontam

que a própria expressão facial do profissional deve revelar um convite ao contato. Esta

visão foi apresentada por uma das participantes:

Características Relevantes na
Formação Profissional em

Psicologia no Contexto
Hospitalar.

SER EMPÁTICO SABER OUVIR SER CRIATIVO APRENDER COM
O OUTRO
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“Ela [a psicóloga] tem um leve sorriso que tenta mostrar a

questão da empatia: você saber se colocar no lugar do outro,

estar ouvindo, estar disponível”. (P 5)

Ainda neste sentido, a seguinte fala apresenta a importância do desenvolvimento

da empatia, destacando, porém, a disponibilidade interna e espontânea do profissional.

“[...] é ter uma empatia realmente verdadeira, que não seja só

aprendida; não ter que fingir que está empático, que faz parte do

protocolo: tem que vir de dentro! ” (P6)

Assim se manifestou uma participante, durante uma dramatização:

“Para a gente ser um bom profissional, independente da área, a

empatia tem que vir de dentro, do coração; o manejo, as

bagagens teóricas vão vir, mas se não vier de dentro não flui”.

(P 5, colocando a mão sobre o coração)

No contexto da definição da humanização como uma política de qualificação no

âmbito do SUS, “Tomar a saúde como valor de uso é ter como padrão na atenção o vínculo

com os usuários” (HumanizaSUS, 2004, p. 7). Observa-se no documento a preocupação

em respeitar a dignidade de atendimento às necessidades do usuário, o que demanda a

capacitação do profissional, intermediada pela relação humana e transformadora. Esta

visão encontrou ressonância em falas de participantes:

“Essa é a imagem do que a gente tenta passar quando a gente

está com o paciente, a gente tenta trazer essa coisa mais despida,

o humano. [...] o humano lidando com o humano transforma

muito e ajuda muito na formação e o quanto ela se transformou

nesse processo todo e continua se transformando pela

espontaneidade, por estar com o paciente ali”. (P6)

Magalhães (2008) em seu estudo evidencia a preocupação com a mecanização do

trabalho. No mesmo sentido, Benjamin (1988) afirma que o desejo de ajudar da melhor
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maneira e de forma prioritária destaca-se como um dos fatores internos fundamentais da

atuação do profissional.

O seguinte relato, recolhido durante a atividade dramática: Construção de imagem

da Psicóloga Ideal, indica que a participante transpareceu que o trabalho personalizado

deve ser focado no paciente, acompanhando-se de expressão emocional autêntica da

profissional e buscando um isolamento de interferências que prejudiquem a atenção na

assistência, uma vez que constata que:

“[...] por estar com o paciente ali, fazendo um trabalho

diferenciado e não tão mecanizado e dela [psicóloga] estar

mesmo com o paciente e se entregar a ponto de esquecer das

coisas ao redor, dos procedimentos ao redor e de um mergulho

com o paciente e viver naquele momento que está com o paciente

aquela história e de muitas vezes se emocionar com o paciente,

de se orgulhar e se sentir privilegiada” (P6)

Neste sentido, Rogers (1985) define como compreensão empática a sensibilidade

do profissional às manifestações do cliente, buscando “apreender de dentro do paciente”,

cuidando, porém, para não se deixar perder com as demandas do último, e, sobretudo,

reconhecendo que esta é uma “viagem humana” para ambos. Em um outro contexto

profissional, Magalhães (2008, p. 53) apresenta relatos de enfermeiros que corroboram a

importância da empatia, vista como uma habilidade, no desenvolvimento de

“características pessoais relacionadas à maturidade, à estabilidade emocional e ao

autoconhecimento”, colaborando no processo de humanização na atenção ao paciente.

Em suma, as participantes apresentaram como profissional empático aquele que

desenvolve competências cognitivas associadas às relacionais e afetivas no atendimento

com o paciente. Valorizaram uma disposição prévia aprimorada com conhecimentos

teóricos e técnicos adquiridos, bem como o autodesenvolvimento emocional, como

atributos essenciais ao exercício do cuidado ao outro. Aliaram a flexibilidade necessária

para aproximar-se o máximo possível do universo subjetivo do outro, guardando, no

entanto, algum distanciamento que permita ajudá-lo a relacionar-se com o mundo coletivo

ao seu redor.
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A empatia mostrou-se, no decorrer das sessões, intensamente vinculada à

capacidade da escuta.

b) SABER OUVIR

O saber ouvir visa, em última instância, compreender o outro, facilitando a

comunicação. Diversos autores utilizam, para o entendimento desta realidade, termos

como escuta ativa, integral, atenta, compreensiva, terapêutica, dentre outros, encarando-

a como uma característica fundamental na prática de todos os profissionais de saúde

(MESQUITA e CARVALHO, 2014). No cotidiano do psicólogo, assume lugar essencial,

estando principalmente associada às dimensões relacional, técnica e cognitiva da

competência profissional, considerando que em sua tarefa assistencial, este ator se propõe

a compreender e auxiliar o sujeito na situação complexa da hospitalização.

Uma participante reconheceu a dificuldade desta interação, manifestando que:

“[...] eu tive muita dificuldade no início com relação a essa

escuta, então isso para mim tem um peso muito grande. Deu para

se perceber uma melhora na percepção do que se ouve, mais

apurada; isso mudou bastante”. (P4)

O relato reafirma o postulado defendido por Benjamin (1998), de que a capacidade

de ouvir o outro merece atenção, constituindo-se em um atributo a ser desenvolvido

durante a formação.

A mesma participante valoriza a escuta como uma habilidade essencial do

psicólogo no estabelecimento do vínculo terapêutico e no apoio emocional, encarando-a

como a “principal ferramenta de trabalho” do profissional, embasando todo o processo

do “acolhimento, do conforto, do estar ao lado” do paciente.

Outros relatos apresentaram a qualificação e a atitude do profissional na escuta,

realçando a sua complexidade e sugerindo estratégias de ação:

“[...] uma escuta sem julgamento, escuta para tentar

compreender, tentar ajudar a pessoa no que ela for trazendo.

Fazer apontamentos quando achar necessário. Ter a capacidade
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de fazer a pessoa refletir sobre suas ações, mas de uma forma

muito humana. Essa psicóloga não vem com uma superioridade,

mas [considera] como duas pessoas humanas tentando um

caminho para ajudar o paciente”. (P5)

Portanto, uma das características da escuta do paciente é ser compreensiva. Como

afirma Morin (2011) a compreensão é “humana intersubjetiva”, buscando o

estabelecimento e a manutenção da relação de ajuda. Pode-se afirmar que intervenções

ativas com características técnicas somente têm lugar quando forem essenciais para a

reorganização psíquica do paciente.

Esta disposição de contribuir participativamente com o outro mostrou-se, nas

sessões, como uma dimensão da humanização do trabalho do psicólogo, particularmente

no cuidado a pessoas internadas.

A própria postura corporal surgiu em diversas circunstâncias com a construção de

imagens que representavam uma psicóloga ideal, paciente e disponível, respeitando o

tempo do outro e o seu próprio e exercitando o autoconhecimento. De forma dramatizada,

observamos as falas:

“Eu coloquei ela [psicóloga] sentada porque você tem que

demonstrar que o tempo que você está com a pessoa é dela.

Enfatizei a orelha para mostrar que está disponível para ouvir,

ouvir tudo o que a pessoa trouxer”. (P5)

“Tentei retratar algumas das características que eu acho que

são importantes para manter e estabelecer uma boa relação. Ela

está sentada para mostrar que está à vontade com essa paciente,

o quanto ela está disponível para ouvir. Tem que ser paciente

porque ela também tem que respeitar o tempo do outro, as

limitações do outro e as dela também, se olhar para poder ajudar

da melhor maneira possível no que está se propondo”. (P2)

As participantes entenderam que a escuta envolve diversas formas de expressão,

que ultrapassam o discurso verbal.
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“Além do ouvido, [coloquei] os olhos porque o não verbal

também fala muito”. (P6)

Segundo Franco (2012, p. 68), a mensagem pode ser “[...] verbal, (oral ou escrita),

gestual, silenciosa, figurativa e documental” (p. 12). Benjamin (1998) afirma que ouvir

vai “além dos nossos ouvidos [...] escutamos também com nossos olhos, coração, mente

e vísceras”.

O grupo também atentou para a necessidade do estudo constante, no

desenvolvimento desta habilidade:

“O aperfeiçoamento, estudar para toda vida, para estar cada vez

mais refinado para essa escuta”. (P6)

Neste aspecto, cumpre ressaltar que a educação permanente é explicitamente

considerada pelas DCNs para o Curso de Psicologia (2011) como uma das competências

a serem desenvolvidas durante a graduação.

c) SER CRIATIVO

O grupo também ressaltou a importância do papel da criatividade em suas

atividades profissionais cotidianas:

“Muitas vezes precisa da criatividade, do jogo de cintura, da

escuta, [para entender] além do que ele [paciente] está

falando...”. (P6)

Para Moreno (1959), a criatividade está vinculada à espontaneidade, sendo

definida como a capacidade de dar uma resposta adequada a uma nova situação ou uma

nova resposta a uma situação antiga. O autor defende a capacitação para a

espontaneidade-criatividade pois, diferentemente de outras funções cerebrais

eventualmente mais valorizadas, como a memória e inteligência, para o “efeito-surpresa”

diante do inesperado os indivíduos estariam geralmente pouco preparados.

O desempenho criativo e não padronizado desenvolve uma postura autônoma do

profissional:
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“[...] não é necessário realizar atendimento de forma

padronizada, de forma que outras pessoas conhecem. Podemos

usar a criatividade, inovar, fazer diferente, sem ter receios do que

vão pensar, mostrando que o nosso trabalho é sério”. (P1)

Como afirma Macedo (1999 e 2001), autonomia não deve ser confundida com

independência; criar estratégias para a formação de um profissional autônomo é

desenvolver um ser responsável por seus atos e pensamentos frente aos pacientes e demais

colegas de equipe.

O grupo refletiu que o atendimento ao paciente deve privilegiar as peculiaridades

de sua condição emocional, sendo:

“[...] muito mais do que o que você tem que fazer, do que está

programado, mas se você não estiver atento, a angustia da

pessoa não tem sentido”. (P5)

Morin (2001) privilegia a estratégia sobre o programa, uma vez que:

“[...] [a estratégia] elabora um cenário de ação que examina as

certezas e incertezas da situação, as probabilidades, as

improbabilidades” (p.79).

A consonância entre objetivos e expectativas tanto do profissional como do

paciente também foi alvo de manifestações no grupo:

“Acho que ao invés de você ir com os seus objetivos, [deve]

entender os dele e trabalhar com isso. Aparentemente parece

pouco, mas dentro da situação, você está fazendo muito, talvez

não para você, mas muito para ele”. (P3)

Para Epstein e Hundert (2002), a capacidade de lidar com incertezas é

desenvolvida na reflexão do profissional diante dos aspectos científicos, clínicos e

humanísticos presentes nas questões enfrentadas. A necessidade de atenção para situações

não previsíveis surgiu nas dramatizações das participantes:
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“[...] a única coisa que ela não pensou é o que o paciente fala

para ela. Então ela aprendeu a ter esse ‘jogo de cintura’ do

inesperado”. (P6)

Zoboli (2012, p. 49-50), considerando as peculiaridades da área da saúde, reflete

que a “deliberação moral para questões que dependem da intervenção humana” tornam

imprescindível uma “tomada de decisões de maneira interpessoal”. A autora enfatiza a

necessidade de “um diálogo que possibilite a troca de fatos, emoções, sentimentos,

crenças, valores, e não só a informação de sinais, sintomas e resultados de exames”.

Entretanto, considerando-se a formação, há que se estabelecer um equilíbrio entre

a capacidade criativa e o que é preconizado pelas DCNs da Psicologia (2011), ao

considerarem, na tomada de decisões que: “O trabalho dos profissionais deve estar

fundamentado na capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais

adequadas baseadas em evidências cientificas”. Assim, ainda que respeitando as

características inerentes de intersubjetividade, a criatividade deve ser objeto explícito de

formação de psicólogos, particularmente dos indivíduos que irão atuar na complexidade

do ambiente hospitalar.

d) APRENDER COM O OUTRO

As participantes, em estreita consonância com o que afirmou Freire: “ninguém

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si” (2012, p. 75),

referiram-se com frequência ao papel importante da participação de diversos personagens

em sua formação (professores, pacientes, familiares e equipe, além do grupo das próprias

estudantes), mesmo que informalmente. Assim, as pesquisadas destacaram em suas

exposições que as interações com o outro durante sua aprendizagem em serviço

possibilitam situações reais, constituindo assim condições desafiadoras e essenciais ao

seu desenvolvimento profissional.

Os próximos parágrafos apresentam e discutem as diversas dimensões do

“aprender”, partindo do material obtido nas sessões de psicodrama:
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i. Aprender na relação professor-estudante

Durante a realização do “jogo objeto especial”, no qual as participantes

escolheram um objeto significativo que representasse seu processo de desenvolvimento

acadêmico / profissional, uma das estudantes optou por falar através de um livro com o

qual havia sido recém presenteada por um ex-professor de graduação. Em sua

manifestação, destacaram-se alguns importantes sentimentos de afetividade, incentivo e

investimento na própria formação:

“...o professor [...] é uma pessoa que me ensinou muitas coisas

ao longo deste ano. É um psicólogo que eu admiro muito. Ele

continua a formação dele tanto na área hospitalar quanto na

área clínica, após trinta anos de profissão. Ele até me mostrou

seu currículo e um dia quero ter um currículo desse. Uma

experiência hospitalar dessa, então, trouxe mais vontade de estar

aqui: o reconhecimento desse esforço que a D. [a própria

personagem se relata em terceira pessoa] tem se dedicado ao

longo desse ano ”. (P3)

Sonzogno (2014) adverte que a afetividade não pode ser esquecida no processo

ensino-aprendizagem. Em consonância com esta visão, Leite (2012) reflete que a

afetividade presente nas atitudes do professor influenciará a própria relação entre o aluno

e o conhecimento.

Os seguintes relatos apontam a importância da valorização percebida nas atitudes

do professor com relação à pessoa do educando, que se sente encorajado a mostrar-se e

construir-se em sua própria trajetória, sem necessariamente seguir concepções

preconcebidas:

“O mais enriquecedor é não descaracterizar a gente. Eu acho

que isso é ótimo para o profissional que está começando: como

se pode ser a gente e ser profissional ”. (P3)

“não vem com receita pronta”. (P5).
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“[...] instiga muito a gente ser a gente, e isso nos dá liberdade

de fazer muita coisa... que não tínhamos coragem de fazer. Por

medo de errar, por medo de não ser o que o outro espera, por

medo de um monte de coisas ”. (P4)

Freire (2002) defende o respeito à autonomia do ser do aprendiz na prática

educativa. A formação profissional se dá na mediação do desenvolvimento de

conhecimentos teóricos, habilidades técnicas, ética, valores aprimorados sobretudo na

relação cooperativa entre os envolvidos, de forma que tanto docentes quanto estudantes

cresçam neste processo. Considerar a história até então construída pelo estudante é

essencial para essa trajetória humanizada de ensino e aprendizagem, que contribui para o

encontro de níveis diversos de competências a serviço da melhor assistência aos pacientes

e familiares e ao convívio entre todos os envolvidos no cenário hospitalar.

ii. Aprender na relação com pacientes e seus familiares

Durante a dramatização de um atendimento onde participavam a psicóloga e um

paciente “dito não colaborativo”, a profissional olhando-se de fora da cena (técnica do

espelho), pode ampliar sua compreensão do paciente, do contexto e de si mesma, como

se depreende da fecunda conclusão apresentada:

“[...]eu vejo uma D. [ela mesma, como psicóloga] que está tendo

uma primeira experiência em acompanhar um paciente tentando

ver como vai lidar com a situação. É uma situação nova, mas ela

vai ter que rever, por ser uma experiência nova, por entrar com

uma sensação que ela tem que salvar o mundo; ela vai ter que

ver que não é sempre assim, que não depende só dela, que as

pessoas têm o seu momento, têm suas cognições, suas histórias e

que às vezes elas não estão disponíveis para isso. Ela vai ter que

mudar, quem tem que mudar é D., e não o paciente ”. (P3)

A situação relacional no atendimento, permitiu à estudante olhar para sua prática

ainda incipiente, refletir sobre seus valores e crenças em sua atuação (“salvar o mundo”,

oscilando entre a impotência e prepotência), reconhecer o momento complexo do paciente
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e repensar sua postura profissional e humana. Ocorreu, portanto, uma situação

inquestionável de aprendizagem.

Segundo outros relatos, a seguir transcritos, afirmações aparentemente triviais

quanto à importância da construção e da manutenção do vínculo terapêutico para que se

desenvolva um bom trabalho do psicólogo, tanto com o paciente quanto com sua família

tornam-se bases para elaborações profundas no contexto da aprendizagem profissional

das participantes.

“Um paciente de 17 anos estava internado por causa de infecção

no membro inferior. Não movimentava as pernas desde pequeno.

Era introspectivo, pouco receptivo ao contato. Eu fui me

aproximando aos poucos, para criar o vínculo terapêutico. Foi

difícil, mas aprendi muito, principalmente porque o atendi no

começo do aprimoramento". (P1)

Conforme a afirmação acima, observamos que a mesma participante, refletiu

profundamente que: “Meu aprendizado foi ter paciência, persistência e empatia”.

Em outra situação, uma pesquisada trouxe uma experiência relativa à importância

de compreender uma configuração grupal da família do paciente:

“[no primeiro óbito que acompanhei] na enfermaria da hemato,

de um paciente com quem possuía vínculo, porém não com a

esposa.... [tive que] verificar quem da família poderia ser uma

figura que lhe trouxesse suporte e que estivesse mais

organizado”. (P5)

Como outra oportunidade de aprendizagem foi mencionado o respeito ao tempo

psicológico do paciente e de seu silêncio:

“Eu aprendi a respeitar o tempo do paciente, a lidar com minhas

limitações diante do outro através do silêncio”. (P3)

A aprendizagem durante o atendimento se dá não raramente pela compreensão do

outro através de suas expressões, mesmo que silenciosas, e o profissional deve valorizar

este processo de desenvolvimento por si próprio. Assim, as participantes elegeram as
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vivências no início da sua formação como cenas de maior desafio e significado para a

atuação, bem como momentos de aprendizagem profissional. As trocas de saberes com

os pacientes e familiares e as mudanças nas relações entre profissionais de saúde e

usuários estão nas preocupações gerais da formação dos Cursos de Graduação da área da

Saúde, bem como nas práticas de assistência humanizada. (Ministério da Saúde, 2004).

Observamos que, em seu processo de aprendizagem baseado na prática de relação

de ajuda aos pacientes e familiares no enfrentamento das situações relacionados ao

adoecimento, as estudantes reformularam sua visão de mundo o que inclui a compreensão

tanto de si mesmas quanto do outro. Reorganizaram e ampliaram conhecimentos e

valores, redimensionando suas capacidades e limitações na atuação profissional dentro de

uma perspectiva pautada em sua realidade relacional.

Com efeito, o ensino e a aprendizagem de valores e comportamentos ligados à

intersubjetividade geralmente integra o chamado “currículo oculto” de um processo

educativo, constituindo partes importantes da formação humanística e estão imersos na

complexidade do ensino de valores e atitudes (MAIA, 2005).

iii. Aprender na relação em equipes multiprofissionais
atuando no hospital

Duas participantes apresentaram algumas dificuldades que encontraram em sua

inserção no contexto da psicologia hospitalar.

“Uma sensação que me deu quando entrei no hospital é que a

gente vem com uma ‘carga’: aqui é lugar do médico, o importante

é o médico. É como se a gente tivesse que ficar batalhando pelo

nosso espaço. A gente não chega [pensando]: eu sei a minha

posição aqui, ele é ele, eu sou eu, cada um tem o seu lugar aqui.

Parece que a gente entra numa coisa submissa: eu tenho que

conquistar. Se o médico chegar, eu tenho que sair ”. (P2)

“[...] quando estava fazendo atendimento [psicológico] teve uma

auxiliar [de enfermagem]. Ela ia fazer medicação e disse: ‘Olha,
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vou fazer medicação, eu queria muito ficar conversando, mas eu

tenho que trabalhar’ ”. (P5)

Tais relatos apontam dificuldades expressas pelas participantes em encontrar seu

lugar na equipe, em serem aceitas pelos colegas de outras categorias profissionais

historicamente há mais tempo inseridas no ambiente hospitalar, bem como valorizar e

ampliar seu saber nessa realidade. Credencio (2014) salienta os desafios da integração

entre membros de equipes de saúde, através da superação do olhar que fragmenta o

conhecimento com práticas individualizadas e hierarquizadas.

Os questionamentos apresentados são de tal ordem sedimentados que chegam até

a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade das participantes nas ações observadas:

“Será que não é um prejulgamento nosso? [...] é o que a gente

percebe, não é o que a outra fala. É diferente, e acho que é isso

que me deixa mais incomodada; não está vindo direcionada do

outro, sou eu que estou recebendo isso”. (P4)

Uma outra participante compartilhou sua experiência de atendimento na

enfermaria de ginecologia, com relação a uma paciente que durante os exames pré-

nupciais descobriu um câncer de colo de útero em estágio avançado. Destaca “[..] o

quanto a gente não inclui [os outros profissionais]. ” Conta sobre os desdobramentos do

trabalho psicológico, enfatizando a importância do envolvimento da equipe

multiprofissional, que passou a estabelecer uma relação mais acolhedora, portanto

humanizada: “[...] é um momento ali que muda tudo, mudou a relação dela com a equipe.”

(P 2). Descreveu que, diante do atendimento onde a psicóloga reconheceu a importância

de inserir a colega da enfermagem, houve uma maior aproximação das propostas do

cuidado, melhorando a qualidade do clima interprofissional e beneficiando a assistência

à paciente e seus familiares.

Neste aspecto, Credencio (2014, p.48) destaca que

A valorização dos profissionais enfatiza a importância do trabalho

coletivo e o compartir das responsabilidades, permite aos membros da

equipe contribuir com conhecimentos e habilidades [para a] qualidade

no cuidado ao paciente.
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A mesma participante que havia questionado sua própria responsabilidade frente

a situações que considerou inadequadas de interação dos diversos profissionais, no

contexto hospitalar, afirmou, durante uma dramatização, para si mesma (técnica do

solilóquio):

“[...] perceba, olhe a espontaneidade e a riqueza desse momento.

Porque você não vai fazer isso sempre, pensando no que os outros

vão estar pensando. Olha o momento que você está vivendo aqui.

Cresça: é a sua profissão! ”. (P4)

Por outro lado, as estudantes salientaram também a aprendizagem que se

estabelece através da relação com profissionais de diferentes áreas da saúde, com foco

em outros aspectos do cuidado. Sua inserção na equipe, pelos demais ou por si mesmas é

uma conquista árdua apontada pelas participantes.

Desta forma, sejam quais forem as competências que as psicólogas hospitalares

precisem desenvolver, o trabalho diário no contexto multiprofissional tem um valor

inestimável em sua aprendizagem. É na relação direta com o outro que a empatia, o saber

ouvir e a criatividade são apontadas pelas participantes como características relevantes na

formação e no exercício profissional da psicologia no contexto hospitalar. Tais

características assumem significados diversos no processo de ensino e aprendizagem

construídos através da intersubjetividade. Como reflete profundamente Freitas (2013),

nos tornamos visíveis mediante a presença do outro. A experiência vivida, compartilhada

e apreendida dentro da complexidade do ambiente hospitalar constitui oportunidade

propícia para a transformação humana e educativa de seus envolvidos, destacando-se,

neste trabalho, os estudantes-profissionais em treinamento.

iv. Aprender na relação com os colegas, em grupos de
formação

No decorrer da dramatização de um atendimento familiar envolvendo um óbito, a

participante “fora de cena” (técnica do espelho) disse para si mesma:

“Se ficar muito ‘pesado’, você pode chamar as suas colegas, as

aprimorandas, a residente. Confie em si mesma...”. (P5)
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As participantes valorizaram os momentos de interação entre si, de forma

programada ou espontânea, para trocas de experiências de êxito, dúvidas, angústias,

expectativas referentes aos assuntos peculiares à tarefa assistencial. O compartilhamento

entre colegas possibilita a ampliação do autoconhecimento e estimula o crescimento

pessoal e profissional.

Uma outra participante assim se expressou, frente à construção de uma imagem

do grupo que expressou características importantes para o psicólogo em formação, do

ponto de vista da relação de cooperação entre as participantes no processo de

aprendizagem, abrangendo a auto avaliação e o planejamento de objetivos a serem

desenvolvidos:

“Eu gostei de ter visto a imagem que a gente uniu [...]. Acho que

a gente vê muito assim no [nosso grupo de] aprimoramento. Acho

que mostra o quanto a gente quer ajudar um ao outro a aprimorar

e como a postura do outro nos ensina. Porque essas reflexões nos

possibilitam reavaliar nossa conduta e aquilo que almejamos”.

(P3)

A participação em grupos, onde são compartilhadas experiências, desafios,

crenças e valores é de grande importância no contexto da aprendizagem profissional,

sendo extremamente valorizada nas metodologias problematizadoras contemporâneas na

área da saúde (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004). Os relatos evidenciam que,

baseadas na afinidade com o papel de profissionais em treinamento, as pesquisadas

expressaram a importância da construção, em sua formação profissional, do

reconhecimento do “quem somos”, e do compartilhamento das dificuldades, bem como

dos saberes para buscar alternativas aos desafios da tarefa assistencial.  A aprendizagem

torna-se, portanto, um fruto da vivência grupal colaborativa, de indivíduos com critério

único: o aprimoramento profissional.

Frente ao exposto no conjunto dos sub eixos de análise apresentados, podemos

depreender que um docente atento em sua tarefa como mediador da construção do

conhecimento deverá valorizar as relações estabelecidas pelo educando nos diversos

cenários da prática como oportunidades de verdadeira experiência educativa. Esta

afirmação assume especial significado se considerarmos a complexidade do hospital

como campo de aprendizagem e atuação profissional.
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2. O PSICODRAMA COMO ESTRATÉGIA NA OBTENÇÃO DE

DADOS DE PESQUISA COM CARACTERÍSTICAS
QUALITATIVAS

O psicodrama no âmbito das possibilidades do conhecimento humano, pode ser

caracterizado por Moreno (2014), que afirma o objetivo de investigar:

[...]a verdade por meio de métodos dramáticos. [...] no decorrer das

sessões de grupo com interação verbal típica, um dos membros do

grupo pode vivenciar um problema com intensidade tal que as palavras

apenas não satisfazem. Ele necessita atuar na situação, estruturar um

episódio; atuar significa vivê-lo, construí-lo de forma mais complexa

do que a vida externa permitiria. Seu problema é compartilhado por

todos os membros do grupo. (p.254)

Tal assertiva não exclui o valor da palavra, mas destaca a importância da ação

dramática para a compreensão da verdade presente na intersubjetividade e a resolução de

problemas enfrentados preferencialmente por participantes de um grupo. Apoiado no

caráter epistemológico qualitativo do psicodrama com seu corpo metodológico, o qual

serve de base para o presente trabalho, este eixo de análise se propõe a investigar sua

pertinência, enquanto instrumento de coleta de dados de uma forma coletiva e

participativa.

Na pesquisa qualitativa, em se tratando do estudo das pessoas, o registro de dados

se dá através de “[...]conceitos, percepções, imagens mentais, crenças, emoções,

interações, pensamentos, experiências, processos e vivencias”, como apresentam

Hernández Sampieri, Fernández Collado e Baptista Lucio (2013,p. 417).

Dentre os recursos metodológicos mais comumente encontrados na literatura

(GRAY, 2012; MINAYO, 2010; BARBOUR, 2009), para obtenção de dados, o que mais

se aproxima de nossa proposta são os grupos focais. Também conhecidos como entrevista

em grupo ou sessões profundas, os grupos focais, frequentemente usados na psicologia,

são indicados para grupos entre 3 a 10 participantes, com foco na interação entre seus
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membros, sendo o pesquisador parte do instrumento da obtenção de dados. Como

conhecedor de dinâmicas de grupo, este deve agir como moderador do grupo, estimulando

que os sujeitos se relacionem entre si. Seu objetivo é a análise da produção grupal. Em

geral, não há um número de sessões previamente estabelecido. Através da evolução dos

encontros, ocorre o desvelamento dos dados, até chegar ao ponto de saturação e

consequentemente de encerramento do trabalho. (HERNÁNDEZ SAMPIERI,

FERNÁNDEZ COLLADO, BAPTISTA LUCIO, 2013; BARBOUR, 2009)

Para esta pesquisa, o ponto de distinção fundamental entre os grupos focais e o

psicodrama está no processo que provoca o surgimento dos dados. Enquanto que os

grupos focais valorizam o estimulo à conversação entre os participantes, para o

psicodrama a produção grupal dão mais importância à dramatização de situações vividas,

voltadas para a temática em estudo.

Há um movimento crescente de pesquisadores (THIOLLENT, 2011; SCHMIDT,

2010; OLIVEIRA, 2008; NERY, COSTA, CONCEIÇÃO, 2006) que postulam o uso do

psicodrama na sua forma sociodramática (já explicitada anteriormente neste trabalho),

tanto no referencial teórico-metodológico, quanto no registro de dados. No que diz

respeito ao presente trabalho, o segundo eixo estudado e suas subdivisões encontram-se

sumariadas abaixo, na Figura 2. Neste eixo, o próprio psicodrama é tomado como objeto

de investigação.

Figura 2: Segundo eixo de análise: o psicodrama em foco.

O PSICODRAMA COMO ESTRATÉGIA
NA OBTENÇÃO DE DADOS DE

PESQUISA COMO CARACTERÍSTICAS
QUALITATIVAS

Aspectos inibidores do
grupo durante a

dramatização
Compartilhamento que

ensina
Multiplos Olhares –

ampliação da
compreensão

Dominio do
instrumento

Aprendizagem na
Cena Dramatica



66

a) Aspectos inibidores do grupo na dramatização

Os relatos abaixo revelam dificuldades associadas à participação das psicólogas

nas dramatizações, sendo atribuídas pelas mesmas a timidez:

“Para mim seria muito difícil atuar. Eu sou muito tímida. Gostei

do encontro de hoje. Fazer uma discussão em um módulo do

psicodrama será desafiador”. (P2)

“Como sou tímida, atuar me causou um pouco de vergonha, mas

após realizar, trouxe uma experiência muito bacana, a qual não

teria a oportunidade se não fosse a realização dos encontros”.

(P3)

“Uma dificuldade para mim, é nos momentos de atuação em

situações dramatizadas, pois acredito que a timidez atrapalhe a

me soltar e ficar entregue ao momento ”. (P6)

As participantes apontaram ser um desafio atingir um nível de envolvimento

necessário para que ocorra a fluidez da cena dramática, imprescindível para o

aprofundamento da questão a ser compreendida, bem como para a construção de respostas

mais adequadas. Uma das participantes revela que um trabalho apenas com enfoque

verbal “tem a falsa ideia de que está sob controle” (P 6). Ficou clara a relevância da

atenção do pesquisador no trabalho de superação da dicotomia palavra e ação. Em se

tratando do psicodrama, o auxilio se deu através da dedicação à etapa de aquecimento,

enquanto preparação do clima cooperativo entre as participantes, acrescido de

sensibilização de cada integrante, com o tema da sessão, por meio de diversos recursos

como esclarecimentos, conversações, jogos, compartilhamentos. Como afirma Aguiar

(1998), esta etapa não deve ser um ato mecânico, posto que é uma condição essencial

para a ação espontânea, bem como a disponibilidade dos envolvidos. Assim, o

aquecimento é de fundamental importância para viabilidade de um trabalho lúdico e sério

da dramatização.
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Uma participante apresentou uma distinção entre jogo e dramatização bastante

ilustrativa:

“[...] quando B me escolheu [para participar de sua cena dramatizada,

como personagem] eu disse: Putz! Sou muito tímida, para mim foi

desconfortável. Apesar de ter me sentido desconfortável

representando, gostei da experiência. No entanto, a 1ª parte

[jogos] foi a que mais me chamou atenção, por ver no jogo

diversos significados do atuar do psicólogo no hospital”. (P4)

Na descrição acima, a participante expôs o desconforto em assumir um lugar na

cena. Entretanto, a mesma diz que a utilização do jogo facilitou a sua atenção e reflexão.

Para Monteiro (2012), o jogo constitui um dos pilares do psicodrama, propiciando um

campo relaxado para o trabalho ser desenvolvido. Afirma que: “O nível de tensão torna-

se muito baixo, pois se trata de uma situação permissiva e protegida, com regras a serem

cumpridas, o que facilita o aparecimento de respostas espontâneas e criativas” (p. 20).

Durante as sessões, o jogo ocorreu ora em lugar da dramatização, principalmente nos

primeiros encontros ou momentos de maior tensão, ora antecedendo a dramatização como

forma de aquecimento do grupo para a construção cênica.

A participação diante de algo que é construído coletivamente, com certa dose de

desconhecimento revela incômodo, como é apresentado no próximo relato:

“Confesso que antes de todos os grupos, senti uma ansiedade e

certa angustia e receio por não saber o que aconteceria na

dinâmica, e a cada dia de novo grupo [...] Eu tenho um certo

receio de lidar com coisas que eu não conheço, não sei onde vou

pisar, de ter que lidar com o improviso”. (P5)

O improviso aqui apontado não deve ser resultado de algo sem preparação ou

planejamento, mas consiste de um elemento necessário para o processo ativo de

desenvolvimento da espontaneidade. Propõe-se a, diante da situação profissional vivida,

encontrar resposta partir do conhecimento, habilidade e atitudes do próprio sujeito.
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A participante acima ainda refere o sentimento de ansiedade antes do início das

sessões. Para Moreno (2008, p. 55) “A ansiedade resulta da perda da espontaneidade”.

Como também aponta outra integrante do grupo:

“Não acho que seja uma limitação do método, mas para mim a

expressão corporal é mais difícil, falar é um pouco mais fácil,

pode não parecer, mas eu sou tímida”. (P6)

O pesquisador deve considerar o clima emocional dos presentes, bem como a

qualidade da integração entre eles, diante dos possíveis aspectos inibidores (que não

atinjam um grau de recusa dos participantes) à proposta de um trabalho com

dramatizações. A partir de sua análise do grupo, apoiando-se nos seus conhecimentos,

habilidades e atitudes – destacando aqui sua própria capacidade espontânea e criativa –

deverá desenvolver estratégias que estimulem gradativamente o envolvimento dos

integrantes, evitando assim um nível de tensão que impeça a ação criativa do grupo.

b) Compartilhamento que ensina

As participantes apresentam alguns aspectos favoráveis no ambiente grupal para

o processo ensino-aprendizagem:

“Participar do grupo foi algo surpreendente. Confesso que ao ser

convidada, não tinha muitas expectativas. No entanto, logo a

partir do primeiro momento que o grupo se reuniu, encontrei nele

um espaço para reflexão e consequentemente, um espaço para

aprendizado”. (P5)

“Já existia uma boa interação no nosso grupo, mas com os

encontros, percebi mudanças, porque pudemos ouvir mais o

outro, conhecer as intimidades e um pouco mais [...] de cada

um”. (P1)

Apontaram que deve ser proporcionado no grupo um clima propício à revisão e

ampliação de ideias (reflexão), como também à afetividade (conhecer intimidades e um

pouco de cada um). Dentro da estrutura de trabalho psicodramático clássico, o
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compartilhamento é a última etapa realizada. Entretanto este clima favorável para que os

integrantes se sintam confiantes em dividirem suas reflexões, angústias, dúvidas,

convicções, fragilidades, sucessos é resultado da coesão grupal que deve permear todo o

processo. Kaufman (1992), considerando que a coesão é a principal qualidade de um

grupo, assim a define:

“[...]um campo total de forças que atuam sobre os membros de

um grupo para que permaneçam dentro dele, o que implica a

existência de interação pessoal, lealdade individual ao grupo e

orgulho pela pertencia”. (p. 48)

Uma das participantes afirmou que o grupo já tem uma boa interação, mas que a

sessão possibilitou maior aprofundamento. Em grupos sem essa característica, o diretor

(neste caso, o pesquisador) deve dedicar atenção para desenvolvimento do clima

cooperativo a fim de realizar o trabalho proposto.

O relato que segue destaca a importância do sentimento de “pertencimento”:

“Eu gostei, achei interessante, principalmente a primeira parte:

poder compartilhar enquanto as meninas falavam e perceber que

eu tenho um sentimento parecido em relação às experiências.

Acho que tudo, além da experiência pessoal de cada uma aqui no

hospital é muito parecido. Acho que ao compartilhar isso você se

sente pertencente ao grupo[...] todo mundo tem sentimento além

da escuta que tem que ter por ser psicólogo, mas também

empatia, que talvez não teria com outros grupos se estivesse em

outro momento”. (P3)

O compartilhamento se dá através do reconhecimento da inclusão da participante

no grupo, pela identificação de semelhança com situações vividas. A empatia é o meio de

ligação entre os presentes. Para Moreno (1993), todos os participantes dentro da sessão

devem ocupar o mesmo status, independente da função que ocupam em outro contexto;

segue ainda considerando que para que haja o verdadeiro encontro, a empatia deve ser de

mão dupla, chamando-a de “tele”. Atentar para o ambiente integrativo está entre as

atribuições do diretor e pesquisador dentro desta forma de obtenção de dados.
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O compartilhamento deve também possibilitar a aprendizagem referente ao papel

profissional, como são apresentadas nas falam que se seguem:

“Poder compartilhar e ouvir experiências diferentes me trouxe

ainda mais a ideia de que a atuação no contexto hospitalar é algo

grandioso. ” (P 6)

“Eu achei que os encontros contribuíram para reflexão da

atuação do psicólogo no hospital. Esses encontros

proporcionaram uma união do grupo, a identificação a partir da

troca de experiências e a avaliação da nossa atuação,

proporcionando mudanças em nosso cotidiano de trabalho”.

(P3)

Embora a improvisação presente na espontaneidade seja valorizada, atingir os

objetivos estabelecidos caracteriza um planejamento presente e necessário para não gerar

um fazer de contas ou teatrinho vazio. O planejamento, dentre outros atributos, dá sentido

à ação docente (Batista, 2014). Espontaneidade e planejamento podem e devem caminhar

de mãos dadas, dentro de uma proposta que envolva a participação ativa do grupo e não

apenas daquele que dirige, criando assim um espaço de construção de conhecimento de

forma coletiva.

O estilo não convencional é comentado abaixo:

“A realização do grupo foi de grande aprendizado. Poder

expressar as vivências no hospital de maneira não convencional

proporcionou a ampliação de reflexões e sentimentos sobre a

minha escolha pela área hospitalar”. (P2)

“Gosto muito deste estilo de encontro.  Muito dinâmico e rico em

discussões, reflexões, experiências compartilhadas, vivências

marcantes, várias reflexões, autoconhecimento, trabalho em

equipe e criativo ”. (P1)
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Algumas qualidades são atribuídas ao formato do trabalho que se pretende

inovador e inclusivo das participantes em sua integralidade. Os seguintes objetivos podem

ser destacados:

 Aprimoramento profissional através do reconhecimento da reflexão e

sentimentos despertados na prática hospitalar;

 Desenvolvimento pessoal, tomando uma dimensão maior que valoriza o

profissional como ser humano com múltiplos papeis;

 Estimulo ao trabalho em equipe, considerando que o indivíduo é um ser

relacional, sobretudo na realização na tarefa assistencial à saúde e

 Ruptura com o modelo exclusivamente transmissivo e expositivo de

conhecimento, reconhecendo todos os participantes como detentores do próprio saber, de

forma criativa.

c) Múltiplos olhares – ampliação da compreensão

Este foi um tema que suscitou grande interesse entre as participantes.

“Foi interessante usar a técnica do psicodrama para elucidar a

situação e trabalhar os sentimentos que a psicóloga teve, pois

eles são compartilhados pelos membros da equipe”. (P3)

A participante aponta para o aspecto técnico do psicodrama, sendo considerado

por Gonçalves (1988) que “ no caso do psicodrama, as técnicas, maneiras de fazer ou de

agir estão relacionadas à arte teatral, à encenação do drama” (pág. 17). Suas

ferramentas auxiliam a própria profissional acima a compreender tanto a situação quanto

a si própria, dentro de um ambiente cooperativo com as demais. Considera como um

recurso que gera capacidade resolutiva, bem como proporciona autoconhecimento

facilitado pelo grupo.

Um outro relato faz referência a umas das técnicas especificas do psicodrama, ou

seja, o efeito educativo produzido:
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“Gostei muito da aula [referindo-se à sessão], principalmente

pela oportunidade que as atividades transmitem para se colocar

no lugar do outro e procurar compreensão ”. (P5)

A técnica mencionada é conhecida como inversão de papéis, sendo um importante

“motor que propulsiona o psicodrama” (Cukier, 1992, p. 44). É utilizada, como bem

resume a participante, para proporcionar ao protagonista “ocupar o lugar” da outra pessoa

envolvida em uma situação conflitiva, que ele possa buscar “enxergar o mundo” através

dos olhos do outro, com seu próprio juízo de valores, crenças e expectativas. Visa,

portanto, ampliar a compreensão e beneficiar a relação interpessoal.

Mais uma construção dramática, é apresentada:

“Eu gostei de ter visto a imagem que a gente uniu, melhor do que

o círculo. Não só as qualidades que estávamos representando,

mas eu gostei de a gente estar unidas assim em busca dessas

qualidades. Acho que a gente vê muito assim no [nosso grupo de]

aprimoramento. A gente quer ajudar um ao outro a aprimorar

[...] como a postura do outro nos ensina. Eu acho que a gente está

realmente integrada, não um círculo com várias qualidades, mas

essas qualidades se integrando para formar um bom profissional.

Na hora que eu vi, me deu uma sensação bem gostosa não só das

qualidades, mas das pessoas estarem juntas; formamos bons

profissionais. [...] Foi muito importante para nossa reflexão

discutir as características de um bom psicólogo, porque essas

reflexões nos possibilitam reavaliar nossa conduta e aquilo que

almejamos”. (P3)

Através da imagem produzida, a participante pode reconhecer o vínculo existente

no grupo, as características necessárias para o bom desempenho profissional, ao mesmo

tempo servindo de instrumento auto avaliativo de metas atingidas. Puttini (1997),

argumenta que:

“A constituição do grupo e sua rede de interações é fundamental

para a realização da proposta dramática, pois toda produção é
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coletiva [...]  a imagem é uma forma de representação, por meio

da expressão corporal dos aspectos mais relevantes de um fato

ou situação.” (p. 21)

Em sua fala, a participante acima compara a imagem profissional idealizada de si

mesma com a real expressão, no cenário dramático, gerando possibilidade de

reformulação de reflexões e atitudes.

No relato que se segue, uma psicóloga contou sobre sua mudança de percepção

mediada pela ação dramática:

“O que ficou para mim foi a mudança da percepção desde a

primeira dinâmica [jogo dramático] da percepção da angustia.

Ficou muito claro que você tem que estar atento e perceber o que

está acontecendo. As duas cenas ficaram claras.... E esse espaço

[o grupo de psicodrama] proporciona isso: a gente conseguir

enxergar isso, porque no dia a dia passa despercebido. O

encontro de hoje mostrou o quanto é importante ampliarmos o

nosso campo perceptivo para enxergarmos situações, fatos, o que

está ocorrendo no momento, que não são tão óbvios. Além disso,

refletimos sobre a questão da importância da prática, atuação,

pois só a teoria não é o suficiente”. (P1)

As participantes abaixo relacionaram explicitamente o trabalho psicodramático à

ampliação da percepção tanto de si mesma, quanto do outro:

“Penso que participar, mesmo que por tão pouco tempo, de um

grupo como este, fez com que conseguíssemos ampliar nossa

percepção em relação ao ambiente ao que fazemos parte, e

principalmente em relação a nós mesmos ”. (P4)

“Estou saindo com a mente mais aberta para novos olhares e com

a reflexão de levar sempre o questionamento a mim mesma em

relação ao meu comportamento com a equipe e não apenas julgá-

los em relação a mim e ao meu papel como psicóloga, membro

da equipe”. (P5)
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Em sua fala, uma outra participante atribui aos encontros sua inserção num

modelo mais adequado ao contexto hospitalar:

“Acredito que estes encontros contribuíram no sentido de

ampliar o olhar para a atuação no hospital, conseguindo sair do

modelo de atendimento em consultório para um atendimento

mais flexível. Pude notar que muitas dúvidas e inseguranças são

compartilhadas por demais profissionais. Me fez repensar

algumas intervenções e também ampliar o leque para situações

compartilhadas nestes encontros”. (P6)

A proposta metodológica para esta participante permite a expansão de suas

possibilidades de desempenho no campo da prática profissional, auxiliada pela troca de

experiências com as demais colegas.

d) Domínio do instrumento

A sensibilidade na condução do grupo, o conhecimento e a habilidade no manejo

dos recursos metodológicos para o sucesso do processo em geral, incluindo a coleta de

dados, foram apontados pelo grupo:

“Foram poucos os momentos em que se senti pouco à vontade e

considero que isso se deva pela harmonia entre o grupo e o

‘moderador’, que durante todo o processo estiveram lado a

lado”. (P4)

Britto (2006) argumenta que a contribuição do psicodrama está mais na postura

do pesquisador na relação com o pesquisado do que no método de coleta de dados

propriamente dito. Para a participante cuja fala é transcrita abaixo, situações de

desconfortos foram superadas pelo clima harmônico vindo do grupo e pela atitude de

moderador assumida pelo pesquisador.

“Admiro muito o manejo [...] com grupos. Fico pensando o

quanto é difícil, necessita de habilidade, sensibilidade, percepção

aguçada, agilidade e etc. [...] Eu gostei de participar, mas o que
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me chamou mais a atenção de todos os encontros era o seu

manejo, era o que eu mais ficava prestando atenção, era o seu

jeito de conduzir. A cada vez que você fazia um gesto de pensar

o que vai fazer, o que vai falar, como que vai ser, era o que eu

mais me foquei. [...] É tudo muito rápido, dinâmico”. (P1)

Perazzo (2010), Brito (2006), Gonçalves, (1998) e Kaufman (1992) apontam para

a importância de conhecimentos teóricos a respeito do psicodrama para o uso adequado

e criativo de suas técnicas, a fim de compreender e registrar corretamente os fenômenos

que emergem no grupo. A participante destacou algumas características que considerou

relevantes para o bom trabalho psicodramático. Embora seja lúdico, sua proposta requer

estudo para que se configure como teatro pedagógico, desenvolvendo profissionais e

pessoas.

e) Aprendizagem na cena dramática

Ficou claro, pelas falas das psicólogas, que a cena na qual a dramatização ocorre

constitui um campo de aprendizagem.

“Na hora em que eu fui [dramatizar] lá na frente foi outra coisa.

Demorei dois encontros para participar, ajudar, fazer o papel de

um e de outro, mas fiquei morrendo de medo. Na hora que foi a

minha cena, quando você foi me perguntando, eu trocando de

papel, uma sensação muito gostosa, mesmo quando me sentia

pressionada diante de umas perguntas, não sabia o que

responder, mas na hora que você percebe que está falando

através do outro, pensando o que o outro estaria pensando, acho

que é essa a riqueza do método. Traz uma sensação que se a gente

falasse do paciente não teria profundidade.  Finge que você é,

não, finge não. Se põe no lugar dele, você começa realmente a se

por de coração no lugar. Na verdade, não é nem se por, é ser o

paciente”. (P3)
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“Através de uma coisa indireta que no começo a gente fala: para

quê? Mas depois vai tendo uma configuração, você vai se

envolvendo sem perceber e você se dá conta que está falando de

você mesmo. Você consegue refletir muito nesse método. Eu

percebo que quando eu saio daqui para refletir é muito

importante, é muito bom, é um crescimento que a gente não

consegue lendo. É um crescimento pessoal muito bom, porque te

confronta, te faz sair da sua posição de conforto e te coloca numa

posição que vai te exigir que você seja flexível, que você veja um

monte de recursos seus criativos para você conseguir solucionar

isso (as demandas), que é o que a gente vive no dia a dia aqui no

trabalho. Eu acho incrível”. (P5)

As participantes descrevem o processo de aquecimento pessoal para uma forma

de ensino que rompe com um modelo mais tradicional. Necessitam de tempo para

‘participar’ e não apenas assistir; tornarem-se protagonistas de seu processo educativo.

Relatam a ‘riqueza do método’ que vai se desvelando e manifestando seu valor à medida

que as participantes se permitem adentrar no universo subjetivo do paciente, tornando-se

‘ele’ a fim de melhor compreende-lo no caminho de uma relação interpessoal de ajuda.

A dramatização compreendida como ação no espaço cênico é considerada nuclear no

psicodrama (NERY, 2007; PUTTINI, 1997). Destacam as estudantes que a dramatização

mesmo focada no papel profissional atinge um ‘crescimento pessoal’.

Diante de um trabalho que inclui a construção ativa e coletiva do processo

educativo através da dramatização surgem reações distintas:

“Confesso que antes de todos os grupos, senti uma ansiedade e

certa angustia e receio por não saber o que aconteceria na

dinâmica e a cada dia de novo grupo”. (P5)

“Acho que a maior aprendizagem pessoal que obtive durante esse

período é a possibilidade de sempre me confrontar com algo

novo, que me remeta à ação. Sempre serviu como uma

possibilidade de crescimento, de encontrar meus recursos

internos de forma rápida, flexível e criativa para a resolução de
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um problema. E através das atividades realizadas de forma

indireta, encontrava a possibilidade de falar sobre nossa atuação

como psicólogos do hospital e no nosso trabalho, que nos fazem

refletir sobre nossa atuação e de forma coletiva encontrar

estratégias para sair do impasse com o qual algumas situações o

grupo nos colocava”. (P5)

Para a mesma participante, a dramatização inicialmente traz a ansiedade

diante do não controle de cada momento dos encontros, mas gradativamente, pelo

processo de aquecimento, o novo que remete a ação serviu de crescimento, associado às

situações da prática hospitalar. O pesquisador à frente da direção do psicodrama deve

atentar aos níveis de aquecimento dos participantes, visando propiciar um ambiente

integrativo e cooperativo para inclusão de todos, desenvolvendo assim a ação dramática

educativa. Aguiar (1998) fala sobre a “fé cênica”, não associada a dogma religioso, mas

à credibilidade do diretor ou pesquisador em realizar a sessão de psicodrama. Na mesma

linha de reflexão, Perazzo (2010) alerta que, para realizar o psicodrama, o diretor deve

lançar-se no escuro da cena, sem antecipação (controle de tudo). Pois a cena é fruto da

construção de todos os envolvidos, no intuito de atingir determinados objetivos de

interesse do grupo. Neste sentido, o psicodrama na coleta de dados identifica-se com a

pesquisa, pois visa desvelar o fenômeno estudado e não reforçar o que já se sabe.

“Instiga muito a gente ser a gente, e isso nos dá liberdade de fazer

muita coisa... que não tínhamos coragem de fazer, por medo de

errar [...] fica difícil porque a gente está sempre tentando

responder o que ele está esperando e ele não demonstra o que

está esperando, então ele tira da gente o que a gente tem”. (P4)

“[...] não vem com receita pronta”. (P5)

“Ao lidar com uma pessoa pensante e criativa, o professor desce do pedestal de

sabedor todo-poderoso e torna-se colaborador do aluno, guiando-o e auxiliando-o a

buscar dentro de si mesmo as respostas.” (KAUFMAN, 1992 p. 54). É um maestro que,

através do domínio de seu instrumento, rege uma orquestra-discente com sua diversidade

de aptidões e potencialidades, podendo na relação com o grupo resignificar também seu
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próprio desenvolvimento do papel profissional. É uma proposta de ensino ou mesmo de

obtenção de dados de pesquisa que valoriza em primeiro plano a pessoa do estudante /

participante com a sua experiência de vida acumulada, co-criador do conhecimento.

Através dos diversos relatos apresentados das participantes, o psicodrama

demonstra possuir condições teóricas e técnicas que o credenciam como método de

pesquisa, atuando como instrumento de coleta de dados dentro de um escopo qualitativo.

Mediante a dramatização permeada pela vivência do cotidiano hospitalar dos envolvidos,

reativa seus saberes, ampliando-os por intermédio da construção coletiva de múltiplos

olhares compartilhados. Destarte, o psicodrama emerge como um valioso recurso de

pesquisa e de desenvolvimento pessoal e profissional, em particular dos estudantes em

seu processo de formação como psicólogos atuando no contexto hospitalar.



CONCLUSÕES E
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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“Espero que a pessoa que entre nas minhas exposições

não seja a mesma ao sair”

SEBASTIÃO SALGADO

O presente trabalho mostrou que através do estudo das experiências educativas

vivenciadas pelas estudantes em seu processo de formação na pós-graduação pode-se

desvelar as características profissionais relevantes para o exercício da psicologia no

contexto hospitalar, na percepção das próprias participantes. Este processo visou destacar

elementos significativos para o desenvolvimento de dimensões da competência

profissional no cenário da prática das envolvidas. Teve também como proposta a

investigação da validade do psicodrama como estratégia de coleta de dados do material

pesquisado.

Quanto às características profissionais relevantes para o exercício da psicologia

no contexto hospitalar, as participantes destacam quatro elementos fundamentais: ser

empático, saber ouvir, ser criativo e aprender com o outro.

Constatou-se que a capacidade empática envolve o aspecto intelectual, mas que

ultrapassa a explicação do mesmo, abrangendo a dimensão intersubjetiva, no intuito de

que o profissional possa suspender suas próprias referências para compreender o paciente

em seu universo de valores e percepções, sob sua própria ótica. Em seguida, o profissional

realiza um retorno a si próprio, analisando esse movimento existencial, buscando, no

repertório de suas possíveis intervenções, formas de auxiliar o outro em sua jornada. Faz-

se necessário a disponibilidade interna e espontânea do profissional, bem como formação,

maturidade, estabilidade emocional e autoconhecimento. Esta prática encontra

ressonâncias nas políticas de humanização do SUS, na atenção e no vínculo com os

usuários.

Uma segunda característica apontada é a condição de saber ouvir. Embora

relacionada à empatia, este tipo de escuta apurada mereceu relevância pelas participantes

por tornar-se o meio de compreender o outro, essência da comunicação. Embora não seja

exclusividade do psicólogo, para esse profissional tal movimento constitui característica

imprescindível, associada às dimensões relacional, técnica e cognitiva para o exercício da

tarefa assistencial.  O grupo considerou a capacidade de ouvir um atributo a ser
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desenvolvido durante a formação, necessário para o estabelecimento do vínculo

terapêutico e no apoio emocional, encarando-a como a “principal ferramenta de trabalho”

do profissional, embasando assim todo o processo do “acolhimento, do conforto, do estar

ao lado” do paciente. A escuta deve ser isenta de julgamento, acompanhada de

intervenções somente quando for necessário, auxiliando o outro a refletir sobre suas

ações. Ouvir é uma atitude humana manifestada das mais diversas formas, ultrapassando

a atenção ao discurso verbal. Envolve postura corporal de disponibilidade, respeito ao

tempo do outro, bem como o olhar atento. Inclui o respeito a si mesmo. Exige estudo e

dedicação continuada para sua manutenção e refinamento.

Uma característica que se destaca é a capacidade de lidar com incertezas,

desenvolvida na reflexão do profissional diante dos aspectos científicos, clínicos e

humanísticos presentes nas questões enfrentadas. Outro elemento importante é natureza

interpessoal da criatividade, no sentido de estimular que a tomada de decisão inclua a

participação ativa de todos os envolvidos.

O grupo, diante de situações imprevisíveis, ressaltou a importância do papel da

criatividade em suas atividades profissionais cotidianas, a fim de que o psicólogo

desenvolva flexibilidade na compreensão do paciente para melhor auxilia-lo.

A criatividade, por sua vez, se configura pela postura não padronizada, facilitando

o desenvolvimento da autonomia do profissional, aliada à ampliação de sua

responsabilidade por seus atos e pensamentos frente aos pacientes e demais colegas de

equipe.

Por fim, partindo do princípio freiriano de que os indivíduos se educam na relação

entre si, a aprendizagem que emana da interação com o outro encerra as características

assinaladas pelas participantes. As relações se situaram no contato com os diversos atores

presentes no contexto hospitalar: o professor (preceptor), o paciente e seus familiares,

equipe multiprofissional e entre os próprios estudantes, cabendo principalmente ao

docente atento valoriza-las como fontes de desenvolvimento profissional de seus

educandos.

Já no segundo eixo temático dos resultados, buscou-se analisar o potencial do

psicodrama, enquanto instrumento de coleta de dados a partir das manifestações das

participantes. Por questões de coerência, não serão tecidas considerações a respeito da

aplicação terapêutica do psicodrama.
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As participantes situaram a própria timidez como fator inibidor para atuação

dramática nas cenas, demonstrando que deve ser observado o nível de dificuldade do

grupo para um trabalho cênico. Tal fato demandou do diretor sensibilidade com o

processo de aquecimento dos presentes, através de diálogo e/ou jogos, visando o

estabelecimento de um clima propício para o aflorar da atividade. Embora seja uma

proposta extremamente vinculada à espontaneidade-criatividade, é essencial um trabalho

prévio de planejamento associado às características dos participantes e objetivos do

trabalho.

Observa-se a importância de um ambiente de compartilhamento permeado pela

coesão, sensação de pertencimento e afetividade que permitem a expressão de suas

reflexões, angústias, dúvidas, convicções, fragilidades e sucessos para a revisão e

ampliação de ideias bem como ações frente à tarefa assistencial. Para o grupo, o formato

do trabalho assume um estilo inovador e inclusivo das participantes. Argumentaram que

o psicodrama permite atingir o aprimoramento profissional, com repercussões no

desenvolvimento pessoal; estimula o trabalho em equipe e rompe com o modelo

tradicional, exclusivamente transmissivo e expositivo de conhecimento, reconhecendo

todos os participantes como donos do saber de forma criativa.

Dentro de uma categoria nomeada como Múltiplos Olhares, destacaram-se os

recursos metodológicos do psicodrama como facilitadores da compreensão, das

motivações e ações da própria profissional, do paciente, bem como outros aspectos

envolvidos no contexto hospitalar. É possível, desta forma, utiliza-lo como instrumento

auto avaliativo de metas e objetivos a serem atingidos. A proposta metodológica, para as

participantes, permitiu a expansão de suas possibilidades de desempenho no campo da

prática profissional, com o auxílio da troca de experiências com os demais colegas.

O Domínio do Método empregado é caracterizado pela sensibilidade na condução

do grupo, conhecimento e habilidade no manejo, sendo que as estudantes destacaram

como relevante a postura moderadora do pesquisador. Em suma, o conhecimento

metodológico deve estar alinhado com uma atitude adequada por parte do diretor do

trabalho, inclusive no campo da pesquisa.

Como última categoria revela-se a Aprendizagem que ocorre durante a realização

da Cena Dramática. As participantes apontaram para a necessidade de um processo de

aquecimento para assumir o lugar do paciente, atingindo assim um nível profundo na

compreensão do universo do outro, “tornando-se o outro”. Observaram que o método
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possibilita crescimento pessoal, através do desafio de sair da posição de conforto para

uma postura mais flexível e criativa frente às demandas do cotidiano hospitalar.

Desta forma, as participantes reconheceram as características das competências

profissionais apresentadas como constituintes do papel do psicólogo no âmbito hospitalar.

Em particular, o aspecto relacional surgiu como base de formação e de exercício

profissional. Neste sentido, um ensino baseado nas relações deve constar do planejamento

educacional, manifesto explicitamente no currículo e assumido pelo docente.

Destacou-se, portanto, o valor do psicodrama no conhecimento do ser humano

através de suas relações, integrando aspectos cognitivos e afetivos na construção coletiva

de conhecimento, pela ação dramática das situações-problema apresentadas pelos

participantes.

O estudo realizado oferece subsídios que confirmam a possibilidade privilegiada

do psicodrama como uma metodologia ativa de obtenção de dados de pesquisas em

situações que envolvam relações interpessoais.

Merece ênfase a sistematização das experiências relatadas pelas participantes em

seu processo de formação profissional na área hospitalar, buscando compreender o

próprio processo de aprendizagem. Segundo estas, a capacidade do psicólogo-docente em

proporcionar um ambiente onde o profissional em treinamento seja ouvido e valorizado

em sua condição subjetiva é um requisito importante do trabalho, demonstrando cuidado.

A estratégia proporciona a oportunidade de expor os educandos de pós-graduação em

Psicologia na área hospitalar a um modelo profissional, formado a partir de relações

técnicas, criativas e éticas, o que, em sua prática profissional, no contexto

multiprofissional, proporcionará uma assistência aos pacientes e seus familiares mais

integral e baseada nos princípios da humanização para aqueles que, em momentos críticos

de sua vida, demandam cuidados à sua saúde.
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