
EQUIPE CARLOS EDUARDO BRITO 

1. Caracterização da equipe:  

1.1 - Objetivos:  

A equipe tem como objetivo principal capacitar o aluno para o atendimento clínico em 

Psicoterapia Corporal de base reichiana através de estágio supervisionado.  

Temos como pressuposto teórico o conceito de identidade funcional entre o somático e 

o psíquico como postulado por Wilhelm Reich (1942). Segundo essa concepção, a 

expressão corporal de cada indivíduo se evidencia de forma integrada às suas 

características psicológicas. Dessa forma, as manifestações da subjetividade podem ser 

compreendidas através de duas fontes de comunicação associadas entre si: as de ordem 

verbal e as de ordem não-verbal.  

Em um momento inicial do trabalho clínico, buscamos enfatizar a teoria e a técnica da 

metodologia de análise do caráter. Essa última pode ser entendida como a busca do 

entendimento das formas habituais de defesa diante dos conflitos psicológicos. Nesse 

campo, o trabalho verbal dos conteúdos inconscientes se faz fundamentalmente 

presente. Em um momento paralelo realiza-se o trabalho sistemático dos aspectos 

somáticos através de técnicas específicas de Psicoterapia Corporal.  

O que fornece identidade à Psicoterapia Corporal é a possibilidade de construir um 

olhar para a expressividade corporal como instrumento de diagnóstico e compreensão 

das angústias e ansiedades do paciente. No atendimento clínico consideramos a palavra 

e o corpo como focos interrelacionados e procuramos percebê-los como construtores de 

sentido para o aprofundamento das questões singulares de cada um. O paciente deve ser 

compreendido em sua totalidade biopsíquica, sendo de extrema relevância o respeito 

pelo seu contexto histórico e cultural. Ressaltamos igualmente a importância das 

características e dos limites do atendimento institucional, observando determinações do 

tempo de atendimento e a primordial atenção às questões éticas no tratamento clínico.  

1.2 - Funções do Supervisor 

Acompanhar o trabalho da equipe, orientando e propondo reflexões sobre os 

atendimentos realizados. Fornecer referências teóricas, técnicas e metodológicas que 

facilitem o aprendizado do exercício clínico. Favorecer a construção de um espaço 

apropriado no qual os estagiários possam desenvolver suas aptidões profissionais.  

Lembramos que a equipe não atende a casos de psicose, drogadição, distúrbios 

neurológicos e emocionais graves. Nesses casos tentamos sempre analisar as 

possibilidades de encaminhamento do paciente.  

Antes de se iniciar o atendimento propriamente dito, realizamos uma preparação inicial 

com a equipe através de dinâmicas de grupo, dramatizações, discussão de casos 

clínicos, estudo de textos teóricos e metodológicos da clínica em Psicoterapia Corporal. 

São propostas dinâmicas que facilitem o estabelecimento da confiança e de canais de 

comunicação dentro da equipe.  

1.3 - Funções dos Estagiários 

Elaborar um relato de cada sessão realizada. Estar presente nos horários de plantão 

propostos cuja escala pode ser devidamente organizada pela equipe. Procurar estar 

atento às questões éticas referentes ao atendimento. Respeitar as normas institucionais 



do SPA.  

A avaliação do aluno será feita através de sua participação nas reuniões de equipe e de 

um trabalho de conclusão do estágio quando será elaborado um relato de caso clínico 

integrando a experiência do atendimento ao referencial teórico estudado ao longo do 

ano.  

2. Critérios de Seleção 

Constará da Seleção a análise do currículo do candidato e uma entrevista individual na 

qual serão especificadas as razões de sua opção por essa linha de trabalho clínico. As 

informações serão compreendidas procurando integrar o percurso acadêmico, afetivo e 

pessoal do aluno.  

Serão valorizadas determinadas características pessoais: responsabilidade, capacidade 

de reflexão crítica, habilidade em fazer contato com as próprias emoções, disposição 

para o trabalho em equipe. 

É extremamente importante estar realizando processo psicoterapêutico individual. 

3. Funcionamento da equipe 

Horário de supervisão:  

Sextas-feiras, das 11:00 às 15:00 horas.  

Horário de Plantão:  

Quartas-feiras, das 12:00 às 15:00 horas. 

 


