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1.RESUMO 

Este trabalho é proveniente do Estágio Supervisionado de Psicoterapia de Grupo 

realizado por três alunas do último ano do curso de psicologia, baseado na 

abordagem do Psicodrama. O Presente trabalho foi desenvolvido no CAPS II 

(Centro de Atenção Psicossocial) em Ribeirão Preto - SP, tendo propiciado às 

estagiárias uma experiência na coordenação de grupo aberto em sistema de co-

terapia, na qual foi possível alternar suas funções entre diretor e ego auxiliar, a partir 

da dramatização de papéis dos participantes. Apresenta-se, neste trabalho, o 

acompanhamento de sete pacientes ao longo de onze sessões, sendo possível 

destacar a espontaneidade e criatividade como recursos para que os participantes 

pudessem agir com menos ansiedade e criar assim, formas adequadas ao 

desenvolvimento pessoal e do grupo. Conclui-se que o grupo de psicodrama 

funcionou como um espaço de reflexão, acolhimento e troca das experiências de 

vida dos pacientes, de modo a possibilitar-lhes novas formas de olhar para as 

situações vivenciadas e ampliar seu autoconhecimento. O trabalho grupal favoreceu 

a formação de vínculos entre os pacientes e serviu de estímulo para que cada 

paciente se apropriasse da sua capacidade espontânea e criativa, necessária para 

lidar com suas dificuldades e realizar pequenas mudanças em aspectos 

insatisfatórios em suas vidas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A psicoterapia de grupo cientifica teve seu início em 1931. Suas sementes 

devem ser procuradas na Europa, França, Rússia, Alemanha e foram transplantadas 

para o Estados Unidos. Essa surge como protesto contra os métodos utilizados na 

época, sendo considerados individualistas. A grande diferença da psicoterapia de 

grupo quando comparada as psicoterapias individuais é que os pacientes podem 

tomar a função de “terapeutas auxiliares”. Um paciente é um agente terapêutico dos 

outros. O papel do terapeuta na psicoterapia de grupo também passa a ser diferente 

da psicoterapia individual, uma vez que o terapeuta também faz parte do grupo 

(MORENO,1974). 

Na psicoterapia de grupo Moreno destaca o conceito de encontro, podendo 

significar: estar junto, reunir-se, ver e observar, sentir, participar e amar, 

compreender. Abrange não apenas as relações amáveis, mas também as relações 



hostis e ameaçadoras. As pessoas se encontram com suas forças e fraquezas, 

cheias de espontaneidade e criatividade. Em 1921 existia o questionamento “como 

se pode ajudar as pessoas que vivem em grupo, mas permanecem solitárias?” 

tentando assim, encontrar um método que influenciasse terapeuticamente o 

indivíduo e o grupo (MORENO,1974).  

A teoria da espontaneidade é o núcleo dinâmico da teoria de Moreno. Em sua 

dimensão filosófica é a espontaneidade que explica a constante criatividade do 

mundo e a concepção do homem como “gênio em potencial”. O ser humano vive em 

estado de perpétua originalidade e de adequação pessoal e existencial à realidade 

em que vive. Busca naturalmente a liberação da espontaneidade, mas, por outro 

lado, busca a segurança do imutável (das conservas culturais). A espontaneidade é 

um catalisador da criatividade e não uma energia acumulável, não se conserva e, 

para Moreno, é um catalisador essencial ao ser humano (RAMALHO, 2010). 

O objetivo da atuação psicodramática é superar a repetição, as conservas 

culturais, produzindo encontros transformadores. O fator transferencial, que permite 

a presentificação dessas repetições, deve ser contornado e superado pelo fator tele. 

As relações télicas são relações do aqui e agora, movidas pela espontaneidade e 

pelo encontro. A tele pode ser considerada uma forma de percepção interna mútua e 

verdadeira entre os indivíduos. É a tele que promove relações de encontro, pois é a 

empatia em dupla via, em reciprocidade (RAMALHO, 2010). E Moreno (1974) dizia 

que a coesão interna do grupo se dá em função da Tele relação. 

Após a primeira etapa do psicodrama de aquecimento, ocorre a etapa de 

dramatização, onde o material trazido pelo protagonista é tratado com técnicas 

ativas, com o fim de concretizá-lo e plasmá-lo em seu contexto particular. Conforme 

Ramalho (2010) a dramatização é a etapa do “como se”, onde se trabalha com a 

realidade suplementar. É o clímax da sessão, embora nem todas as sessões 

culminem numa dramatização. Mas ela é o ponto nuclear da sessão, de criação 

maior, quando os personagens já definidos ganham vida. Por fim, tem-se a etapa de 

comentários e análises, nela a atenção centraliza-se no auditório e solicita-se aos 

membros opiniões referentes à dramatização, ao protagonista e a eles mesmos, 

somando-se também os comentários e avaliações dos egos auxiliares e do diretor. 

O local escolhido para realizar o estágio de psicoterapia em grupo foi o CAPS. 

Segundo Tavares (2003) o CAPS como estratégia de cuidar em saúde mental vem 

sendo utilizado no Brasil desde o final da década de 80, sendo considerado o 



dispositivo assistencial prioritário para a substituição dos manicômios. De um modo 

geral, os CAPS atendem a uma clientela de saúde mental grave, tendo o objetivo de 

manter o sujeito em tratamento extra-hospitalar, vinculado à família com perspectiva 

de retomada das atividades de vida diária, interativas e sociais. 

Pitta (1994) afirma que o objetivo do grupo psicoterapêutico é a possibilidade 

de circulação e socialização da palavra através das falas individuais e da escuta do 

outro, construindo sentidos tanto para o indivíduo quanto para o grupo, favorecendo 

o conhecimento de si, de suas possibilidades e limitações. Para este trabalho o mais 

importante é que a escuta do terapeuta considere o campo e fenômenos grupais de 

natureza inconsciente e que a escuta analítica acontecerá. No grupo do CAPS, essa 

escuta constitui-se num importante instrumento para o processo de autonomia, 

criatividade, melhora das relações interpessoais e (re)inserção social. Em um CAPS 

onde o que se busca é reinserção social e novas formas de estar no mundo, a 

presença do psicólogo nos grupos deve ser de envolvimento criativo e espontâneo, 

sem deixar de lado o conhecimento teórico-metodológico de suas atividades.  

 

3. OBJETIVOS  

O trabalho realizado teve como objetivo central desenvolver uma psicoterapia 

psicodramática de grupo com pacientes portadores de diferentes psicopatologias 

que frequentam o CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) em Ribeirão Preto/SP. 

Os atendimentos realizados em grupos semanalmente tinham o propósito de discutir 

sobre os temas emergentes trazidos pelos próprios pacientes tais como: saúde-

doença, vida familiar, equipe profissional, relacionamentos interpessoais, 

tratamentos, efeitos colaterais dos remédios, inserção no mercado de trabalho e 

outros aspectos pertinentes relacionados aos temas que contribuíssem para 

promoção de saúde entre os participantes. Além disso, também se objetivou 

favorecer o trabalho e integração grupal, o autoconhecimento, reflexão a respeito de 

si e do outro, as trocas de experiências, formação de vínculos e estimular a 

utilização de recursos espontâneos e criativos em suas vidas. 

 

4. METODOLOGIA 



Nesse estágio foi montado um grupo aberto de psicoterapia psicodramática, 

no qual foi possível trabalhar com sete pacientes psiquiátricos, de ambos os sexos, 

idades entre 32 e 52 anos, sendo suas patologias: transtorno de personalidade 

boderline, esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão e transtorno bipolar, sendo 

que a maioria apresentava comorbidades.  

O grupo foi realizado dentro do CAPS II em Ribeirão Preto/SP em uma sala 

oferecida pela instituição, sendo feitos atendimentos semanais de uma hora e meia 

cada sessão, preservando-se sempre o sigilo dos atendimentos junto aos pacientes. 

Primeiramente, foi realizado um contato da supervisora do estágio e depois 

das estagiárias com a psiquiatra coordenadora da equipe na instituição, a qual fez 

um levantamento e indicação dos possíveis pacientes que participariam, e foram 

acertados os detalhes do funcionamento e contrato de estágio. Os pacientes foram 

triados através de uma entrevista individual, utilizando-se para tanto um roteiro de 

entrevista semi-estruturado para o levantamento da história de vida e 

necessidades/queixas atuais. Em algumas das sessões grupais foram utilizados 

materiais como: cartolinas, revistas, canetas, papel sulfite, lápis, cola, tesoura, 

crachás, barbantes, cadeiras, entre outros, para o desenvolvimento de dinâmicas 

grupais, além de dramatizações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os três primeiros encontros foram reservados para a realização das 

entrevistas de triagem, de forma que fosse possível conhecer a história de vida de 

cada um dos integrantes. Esse tipo de entrevista costuma ser mais do que coleta de 

dados com os quais se organiza um raciocínio clínico sumário que vai orientar o 

encaminhamento do trabalho a ser feito.  

No quarto encontro, foi realizada a primeira sessão de grupo, com o objetivo 

de trabalhar a integração dos participantes, o contrato terapêutico e normas para o 

bom funcionamento do grupo.  

No quinto encontro, o objetivo do grupo foi montar com os pacientes um 

dominó com os principais assuntos que eles gostariam de trabalhar ao longo dos 

encontros grupais, sendo feita uma breve discussão a respeito dos mesmos. 

No sexto encontro foi desenvolvida uma dramatização por meio da 

apresentação do átomo social familiar de cada paciente, através da montagem de 



uma foto da família utilizando os pacientes e duas das terapeutas, como egos 

auxiliares, para retratarem pessoas e aspectos presentes nas relações familiares. 

Para o sétimo encontro estava programado trabalhar sobre os vínculos e a 

amizade, porém como uma paciente chegou com uma demanda espontânea sobre o 

trabalho que estava realizando com um funcionário do CAPS, houve uma mudança 

sendo realizada então na sessão uma dramatização em torno da queixa específica 

trazida, e que de certa forma englobou o tema de vínculo, relacionamento.  

No oitavo encontro foram trabalhados os aspectos de saúde, sendo criado um 

cartaz pelos pacientes contendo os aspectos considerados pertinentes a esse tema 

pelo grupo. Sugiram várias discussões a respeito da importância em conhecer sobre 

os medicamentos que usam, sobre o autocuidado relacionado aos portadores de 

doenças mentais, a autoestima, alimentação, entre outros assuntos. 

Na nona sessão, o objetivo foi trabalhar aspectos sobre os relacionamentos, 

principalmente de relacionamentos amorosos, com base nas vivências dos 

pacientes. Em destaque pode-se notar que a maioria dos participantes já se 

relacionou amorosamente ou se relacionam atualmente, embora tenham alguma 

resistência ou impedimento por parte de familiares. Assim sendo, quando isso 

ocorre, o relacionamento tende a se romper. Mas também foi visto que é possível ter 

um relacionamento saudável.  

No décimo encontro foram trabalhados os desejos e sonhos, sendo 

abordadas questões relacionadas ao que cada integrante pretende no presente e 

futuramente. Pode-se perceber as particularidades de cada integrante, onde cada 

um relatou sonhos diferentes, apesar de haverem assuntos relacionadas a família 

que foram em comum com outros casos. 

Foi realizado no décimo primeiro encontro o encerramento do grupo, no qual 

os pacientes puderam refletir sobre o grupo, sobre o processo terapêutico e de 

evolução de cada membro, além de verbalizarem o que gostariam de deixar para o 

grupo e o que gostariam de levar consigo. 

6. RESULTADOS 

Os primeiros contatos com os pacientes foram através de entrevistas iniciais, 

podendo ser um momento de acolhimento e reflexão para os participantes. Dessa 

maneira tomam a forma de uma intervenção breve, já que ao dar aos clientes uma 



oportunidade de se engajarem em seu próprio atendimento, torna-os responsáveis 

por seus problemas (Ancona-Lopez, 1995 apud PERFEITO E MELLO, 2004). 

Alguns participantes que foram selecionados através das entrevistas de 

triagem, não compareceram na primeira sessão grupal. Também se pode perceber 

que alguns dos integrantes sentiram dificuldade de interagir com o grupo, sobretudo 

por estarem diante de pessoas desconhecidas. Contudo, houve um movimento dos 

próprios integrantes do grupo ajudaram os outros pacientes, como foi o caso de uma 

integrante que não se sentira à vontade em relatar sobre sua vida, a qual aproveitou 

parcialmente a sessão, pedindo para ausentar-se mais cedo, dizendo não sentir-se 

bem e estar preocupada com um telefonema que recebera, sendo respeitada de 

forma compreensiva sua decisão. Também contribuíram com outro integrante, ao 

relembrá-lo da proposta da dinâmica aplicada, de modo que ele conseguiu participar 

da vivência de apresentação de si e do outro. O contrato terapêutico e normas a 

serem seguidas para um funcionamento eficaz do grupo foram estabelecidos 

conjuntamente.    

Dentre os temas sugeridos pelos próprios pacientes no 5º encontro, 

apareceram como destaque os relacionamentos interpessoais e amorosos, tema 

trabalho, saúde, a alta no tratamento, a vontade de ter a casa própria e o sentimento 

de solidão. Todos os pacientes trouxeram a importância sobre o trabalho em grupo, 

no qual é possível ouvir a história do outro e aprender, sendo destacado por um dos 

participantes o ganho com a troca de experiências.  

Assim, a partir dos temas levantados pelos pacientes, a proposta foi criar um 

ambiente facilitador à expressão de emoções, sentimentos, preocupações e 

experiências, no qual a troca e ajuda mútua entre os participantes pudesse ser 

benéfica para o grupo, e propiciar que o princípio da interação terapêutica proposto 

por Moreno (1974) estivesse presente, de modo que um paciente pudesse ser um 

agente terapêutico para outro dentro do grupo. 

Além disso, o grupo psicoterápico revelou-se como um local onde a fala e a 

escuta acolhedora estão entre as principais ferramentas para o tratamento e 

proporcionou, através dos temas levantados, a cada sessão um maior 

desenvolvimento psíquico individual e principalmente entre o grupo.  

No 6º encontro os pacientes retrataram suas famílias, tendo o auxílio dos 

outros integrantes do grupo e das estagiárias terapeutas (como egos auxiliares) para 

representarem membros de suas famílias e aspectos do relacionamento familiar na 



forma de um retrato/foto. Apareceu em destaque problemas de convivência com a 

figura paterna em decorrência da doença, pelas mudanças de comportamento, foi 

retratado também o abandono da própria família e a solidão, bem como a falta de 

amigos e conhecidos quando não se tem uma família própria. Tais conteúdos foram 

trabalhados. 

 O desgaste da família ao cuidar de uma pessoa com esquizofrenia ou outro 

transtorno psiquiátrico deriva, em parte, do fato de que muitas vezes, apesar de 

preconizar a implantação de uma rede de serviços de saúde mental na comunidade, 

essa rede não consegue atingir essas famílias, as quais, nestes casos, sentem-se 

isoladas quando não estão inseridas em um serviço adequado que lhes ofereça 

acolhimento (RAMALHO, 2010). E, segundo Moreno (2009), por não estarem 

preparadas para conviver com a sobrecarga que o transtorno mental acarreta na 

família, pelos sintomas da doença e suas consequências. 

Embora tenha os serviços de saúde direcionados tanto para o doente quanto 

para a família, ainda há um grande número de abandono e problemas entre eles, e 

com isso necessita-se de serviços que ofereçam mais informações, suportes/apoios 

ligados diretamente a esses pacientes e suas famílias. 

Na sétima sessão foi trabalhado através de uma paciente protagonista um 

tema emergente envolvendo dificuldades no relacionamento com um profissional do 

CAPS e em lidar e expressar os próprios sentimentos e vontades/interesses. A 

paciente foi convidada a protagonizar sua situação conflituosa e, por meio da 

aplicação de técnicas psicodramáticas foram realizadas intervenções específicas a 

fim de aprofundar as relações e vínculos no aqui e agora. O Psicodrama dramatiza 

para desdramatizar as situações da vida real, permitindo ao paciente encontrar 

formas espontâneas e criativas de lidar com aspectos insatisfatórios de sua vida. 

Dessa maneira, após a dramatização realizada pela paciente com o auxílio 

das estagiárias e dos outros colegas do grupo, pode-se perceber que ela conseguiu 

expressar suas angústias, dúvidas, aflições e preocupações sobre a queixa trazida. 

Pôde ainda refletir, quais mudanças poderiam ser realizadas em seu comportamento 

e na interação com o profissional do CAPS, sendo observados efeitos positivos 

dessa dramatização nas sessões posteriores. Na experiência do “como se” da 

dramatização o protagonista pode examinar o sentido profundo de papéis que vem 

investindo em sua fantasia ou em sua vida, ou permite a libertação de papéis 

idealizados que vem impedindo a ação espontânea no cotidiano. 



No oitavo encontro foram discutidas questões relacionadas à doença dos 

pacientes e meios de promoção de saúde, uso de medicações, cuidados pessoais, 

boa alimentação, atividades físicas, ter bons pensamentos e qualidade de vida. Isto 

foi abordado a partir de um cartaz produzido em conjunto pelos pacientes presentes 

na sessão, respeitando-se as condições próprias, limitações e idéias de cada um. 

Segundo Fink et. al. (2012) deve-se considerar que as pessoas com 

transtorno mental devem ser orientadas e estimuladas a desenvolver o autocuidado, 

visto que em momentos de crise ou de vivência do curso crônico da doença podem 

não conseguir voltar à atenção para o seu cuidado, tornando-se dependentes dos 

cuidados da equipe multiprofissional ou dos familiares. Uma estratégia que busca o 

desenvolvimento de condições para o autocuidado é a educação em saúde, que 

pode ocorrer mediante discussão e fornecimento de informações pertinentes ao 

transtorno, tratamento e cuidados pessoais. Ela permite a expressão de sentimentos 

e de respeito à subjetividade de cada um.   

O nono encontro teve como tema protagônico as relações afetivas amorosas, 

de modo que cada paciente pôde externar e compartilhar suas experiências e 

sentimentos a respeito. Emergiram situações envolvendo a interferência de 

familiares no sentido de não aceitação do relacionamento com uma pessoa com 

transtorno psicopatológico, preconceito, e dificuldades de compreensão em relação 

à doença. Por outro lado, pacientes do próprio grupo fizerem o contraponto ao 

mostrar a possibilidade real de relacionarem-se amorosamente bem, ainda que 

apresentem dificuldades e conflitos no relacionamento com o parceiro(a) como 

qualquer casal possui. 

Parece haver uma escassez de artigos sobre relacionamentos amorosos em 

pacientes com psicopatologias, como na esquizofrenia e bipolaridade, podendo-se 

assim identificar a necessidade de que trabalhos e pesquisas sejam realizados com 

esse tema. 

Na Décima sessão, os pacientes relataram melhoras em alguns 

relacionamentos familiares e puderam projetar seus sonhos para o futuro, sendo 

oportunizado dar voz aos desejos que os pacientes trazem em seu íntimo. O grupo 

realizou uma reflexão e discussão em torno dos sonhos apresentados por cada um, 

sendo discutido e refletido sobre as dificuldades para a concretização dos mesmos, 

o que depende ou não da própria pessoa e possíveis ações que viabilizem a 



realização do que almejam. O grupo foi participativo e um colaborou com o outro 

como agente terapêutico.  

No último encontro realizado, os participantes puderam refletir sobre o 

processo de evolução de cada um, sobre o grupo e o que gostariam de deixar para 

os integrantes do grupo e gostariam de levar consigo do grupo. Sendo observado 

dessa maneira o desenvolvimento de cada participante e suas evoluções. De modo 

geral os integrantes do grupo relatam que as trocas de experiências foram 

importantes e enriquecedoras, que puderam partilhar vários conhecimentos, 

conscientizar-se sobre a importância de melhorar suas condições de saúde e seus 

relacionamentos. 

Quando o grupo amadurece, os participantes tornam-se mais envolvidos e 

comprometidos entre si, compartilham ideias, trocam suas experiências e oferecem 

espontaneamente apoio, esclarecimentos e interpretações uns aos outros. Os 

assuntos do grupo são tratados de forma confidencial e, à medida que os 

participantes desenvolvem respeito e confiança mútua, assumem riscos nos temas 

examinados e na interação estabelecida. Assim que o paciente revela dados 

pessoais, ele se torna membro integrante do grupo (BECHELLI e SANTOS, 2005).   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir do estágio em grupo realizado em uma instituição de saúde mental foi 

possível explorar e conhecer uma área da psicologia pouco trabalhada e com muitas 

necessidades. Os objetivos do trabalho proposto inicialmente foram cumpridos 

dentro da proposta de uma psicoterapia breve de tempo previamente delimitado, 

embora tenha sido observada a necessidade de dar continuidade à mesma, 

havendo demanda para tal.  A psicoterapia grupal foi benéfica para os pacientes, 

oportunizando-lhes um espaço onde eles puderam falar sobre suas queixas, 

demandas, dramatizar os problemas e conflitos, buscar formas alternativas de lidar 

com os mesmos. Dessa maneira foi possível observar atitudes de espontaneidade, 

mudanças, criatividade e inovação no grupo. O processo grupal como um todo 

permitiu um autoconhecimento e uma flexibilidade maior de condutas dos pacientes 

com o objetivo do crescimento pessoal e do grupo.  

Houve o fortalecimento de trocas de experiências por meio dos diálogos, 

reflexões e vivências enriquecedoras entre os integrantes do grupo, proporcionando 



uma abertura para que novos relacionamentos se estabelecessem e vínculos de 

amizades fossem criados entre os pacientes. Apesar de frequentarem a mesma 

instituição, muitos não se conheciam ou tinham apenas um contato superficial.  

Estar realizando um trabalho dentro de uma instituição de saúde mental foi 

uma experiência muito importante também na formação das estagiárias. Porém 

ainda há muito a ser feito e desenvolvido dentro do CAPS. O que foi deixado na 

instituição foi uma semente do que é necessário e possível estar realizando com os 

pacientes, de modo que floresça e possa dar bons frutos para aqueles que 

aproveitaram o grupo. 
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