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Grupos de espera recreativos: 
proposta para diminuir o índice de evasão em clínica-escola de psicologia 

Fablana Ferreira Guerrelhas1 e Edwiges Ferreira de Mattos Silvares1 
Unh'ersidade de &0 Paulo 

Um novo tipo de atendImento psicológico foi desenvolvido numa clinic a escola de psicologia de São Paulo 
o objetivo foi testara hipólese de que resultaria em menoreVNO da lista de espera dos clientes i nfantisna 
instituição. Vinleequaltoerianças(enltc6e 13 anos) foram alribuidas a dois grupos: um c:otperimental.que 
recebeu o novo atendimento proposto vindo semanalmente à clínica·escola. e um controle, que aguardou os 
scrviçostradicionaisdaclínica-escolaemcasa.Apropostadonovoatendimen10 psicológico foi recreativo e 
não terapêutico de modo a possibilitar que os alunos dos primeiros anos de graduação pudessem se envolver 
com o trabalho a ser desenvolvido. Assim, as crianças vinham brincar com outras crianças que também 
aguardavam para serem atendidas pelos serviços de diagnóstico, de terapia ou de orientação da 
clínica·escola. Os resultados. em tennas de índice de desislência nos dois grupos. pennitem afirmar que as 
crianças do grupo experimental evadiram significativamente menos do que as crianças do grupo controle e 
que a proposta foi efeliva em prover um novo tipo de atendimento para prevenir a alta taxa de evaslo em 
elínica·escola. 

Palnrn·chn: clrniea·escola, intervençlo clinica psicológica, atendimento psicolÓgiCO, taxa de CVNO. 
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Hecreationalgroups: 
aproposalforreductionllfevasionrateatanuniversitycenterofclinicalpsJcholagy 

A newtypeof psychologicalaucndancewasdevclopcdalonedinicalpsychologyuniversilycenlcrinSao 
Paulo. ltaimed atteslinglhehypolhesisthatitwouldreducelherate ofclicntsdropoutofthe instilutional 
clinicalscrviceswaitinglisl.Twenty-fourchildren(6toIJyear.sold)enrol1edinlheuniversitypsychological 
center scrvices and recorded On lhe waiting list for psychological scrvices werc divided in Iwo groups: 
e:otpcrimemal (children Ihat received lhe new type ofallendan~) and conlrol (children wailmg for a clinicai 
attendanceathome).Theproposalwasratherrecreationallhanlherapculicandprovidcd an opportunity ror 
thefirstyearundergraduatestudentsorrsychologytobetrained. Then, children enrol1ed in lbe expcrimental 
group carne e\CTY week 10 play in lhe universily while those oflhe control group remained ai home. lnde~es 
ofdroppingout (rom lhe institutionallist indiealc Ihal ehildrcn ofthee~perimenlal group haveevaded 
significantlylesslhanchildrenofthecontrolgroupandlhattheproposaJiseffe<:livetolowcrthehighevasion 
rateatunlversilypsychoJogicalcenlers 
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Uma clínica-escola tem entre seus objetivos Esses estudos freqüentemente enfatizam a 
básicos auxiliar e proporcionar condições que favo- necessidade de distinguir em que momento o cliente 
reçam a fonnação de seus alunos estagiários, bem rompe com a instituição, isto é, se a desistência 
como o desenvolvimento de pesquisas na área de ocorre após o primeiro contato com a instituição 
profissionalização destes. Além disso, e eSpe<:ialmen- (triagem) e antes do encaminhamento, ou após o 
te, uma clinica-escola de psicologia tem, por defini- tratamento já ter começado, já que estes diferentes 
çlio, a função de prestar serviços ã comunidade que tipos de evasão estão relacionados a variáveis 
procura auxílio psicológico. Vários problemas entre- distintas. 
tanto,sãoencontrndosnestasinstituiç3esparaqueeste Sirles, (1990), Spoth, Goldberg c Rcdmond 
último objetivo seja alcançado, entre eles destacamos (1999) se aprofundam nesta questão tentando 
a evasào/dcsislência do ulend,mertlo e os longos descobrir variáveis associadas li desistência através 
períodos de espera acarretados pela grande procura de todooprocesso, ou seja, fatores correspondentes a 
pelo serviço. características das crianças, das fami!ias e do próprio 

processo clinico se rt1acionam com a desistência ao 
longo da triagem, diagnóstico e tratamento. 

Emão B desistência Para Siqueland e cols. (1998) é preciso verificar 
cmque período do processo houve a desistência para 

A quantidade de pesquisas que investigam o que não haja nenhum viés interferindo nos resultados 
tema da evasão no exterior mostra-se elevada, das pesquisas. 
enquanto que no Bra.~il este número parece ser quase De acordo com Frankel e Simmons (1992) a 
insignificante. Os estudos estrangeiros recentes desistência do cliente (no caso de crianças) ao longo 
(publicados nas décadas de 80 e 90) voltados para da triagem parece estar associada a fatores relativos à 
esta questão atentam para os problemas causados conduta dos pais cnquanto a persistência ao 
tanto li instituiç~o quanto à clientela devido ao tratamento se dá a partir de comportamentos do 
significativo índice de evasão, o qual, confonne terapeuta. 
Kazdin (1990), Wierzbicki e Pekarik (1993), tem Outros estudos, como os de Baruch, Gerber e 
variado, nos Estados Unidos, entre 30e 60%. Fearon (1998); Lai, rang, Wong, Lum e Lo (1998); 

A cvasão ao atendimcnto tem sidnexaminada Samstag, Batchelder, Muran, Safran e Winston 
sob os mais variados enfoques e em relação a (1998) e Debart e eols. (1999) garantem que há a 
diversas variáveis, como por exemplo: a classe social poS5ibilidade de prever determinados tipos de desis-
do cliente, a congruência entre o cliente e as atitudes tência através da comparação entre os grupos de de-
do terapeuta, a percepção do cliente sobre as sistentes e não desistentes. Segundo Kazdin (1990) 
qualidades do terapeuta c questões práticas que indivíduos com dificuldades em relação ao eom-
interferem no atendimento (Beckham, 1992). portamento antisocial, baixo funcionamento inle-

Segundo Wicrzbicki e Pcrkarik (1993) e !ectual. dcficiência escolar e no contato com outras 
Dchart, Kcnncrly, Burke e Follingstad (1999) os pessoas parecem ser mais propensos a desistir cedo 
motivos que levam à desistência envolvem variáveis dalcrapia. 
demográficas, psicológicas c atitudes do próprio Baruch, Gemer e Fearon (1998), investigaram 
terapeuta. fatores relacionados â desistência prematura ou tardia 

De acordo com Kazdin e Mazurick (1994) a de adolescentes inscritos em um centrocomunitáriode 
desistência do tratamcnto é definida como o ténnino psicoterapia. Ao avaliarem características demográti-
prematuro do tratamento baseado em uma dedsão cas, status diagnóstico e problemas cmocionais c dc 
unilateral. Wierzbicki e Perkarik, em 1993, afir- comportamento dos adolescentes desistentes e persis-
maram que a maioria dos estudos de desistência tentes, encontrnram que as pessoas que desistem do 
define evasão em tennos de duração e ténnino das atendimento sào jovens e tem predominantemente 
sessões de tratamento. problemas extemalizantes e escolares. Em contrapar-



tida, as pessoas que permanecem no centro de atendi
memo são mais velhas, têm menos problemasexlerna
lizantes e geralmente procuram o serviço por conta 

própria. OeslUdoainda conclui que um diagnóstico de 
problema de conduta pode ser considerado como um 

fatorpredilor de desist~ncia precoce. 
Após verificarem variãveis preditoras de 

evasão, Walili:er. Vermen e Conncrs (1998) e 

Rosenthal (1999) propuseram estratégias para 
preparar clientes para o tratamento a lim de reduzir o 
riseo de desistência prematura. Os dois estudos 

sugerem programas de motivação c atuações 
terapêuticas eficazes quando a população atendida 
apresenta alto risco de evasão 

Os estudos de earacterizaçãodasclínicas-escola 

brasileiras(entrecicsodeAneona-Lopes 1983,wndos 

pioneirosnaárea)pennitirarnqueosscrviçosdestctipo 
de instituição pudessem SCT investigados eom o devido 
rigor. Silvares (19%3), numa recente caracterização, 

aprc:5Cnta dados importantes quanto às questões aqui 
consideradas. Os resultados apontados pela autora 
mostram que no Brasil "a situação apontada nos anos 
80 ainda não sofreu grandes altcraçõcs nos anos 90, 
hajavistoaevasãodoatendimenloqueeontinuaaltaem 
lodasasclínicas"(Silvares, 1996a,p. 141) 

Os longos paríodos de espera 

Em relação ao segundo problema apresentado 
(grande procura pelo serviço e longos periodos de es
pera),osestudos eneontrados reforçam a necessidade 
de aperfeiçoamemo do atendimento oferecido por ins

tituições que prestam serviço psicológico. 
A questão da desistência nos faz pensar 

também sobre a efetividade da entrevista de triagem. 
Para Deliberador( 1999) os objetivos da entrevista de 
triagem variam entre u entendimento do cliente para 
encaminhamento correto e fornecimento de 
infoffilaçõcs e orientaçãu. Boccalandro e Moraes 
(1999) apontam que a agilidade do processo de 
triagem visa, entre outros fatores, a diminuição do 

período de espera por atendimento. Segondo 
Herzberg (1996) a triagem tem o objetivo de 
"trabalhar as expectativas, idéias e fantasias do 
cliente ao atendimento que está sendo buscado". 

m 

(p.I SO). A identificação destas expectativas pode ser 
um instrumento de identificação de "desistentes" o 
que gera a possibilidade de encaminhá-los para os 

atendimentos adequados. 
Faz-se necessãrio também investigar a própria 

demanda du cliente em relação ao tratamento. May 

(1991) afiffila por exemplo, que alguns estudos 
apontam a própria entrevista de admissão como ajuda 

soficiente e que a partir dela muitos problemas podem 
ser solucionados, ou seja. o ténnino prematuro (entre a 
triagem e o encaminhamento) sugere que algWls 

clientes estão mais preocupados em SCTcm encami
nhados a um conselheiro do que iniciarem um 
tratamento prolongado. O autor afmna também que uma 

"proporção substancial de estudantt:1; Wliver

sitários que busca aconselhamento relata a 

solução de suas preocupações sem trata

mento. Alguns desses casos podem ter uma 

remissão espontânea, outras preocupações 

podem ter sido solucionadas com uma breve 

intervenção no momento da triagem e não 

necessitaram de um tratamento adicional" 

(May,I991,p.211). 

Em relação à espera, propriamente dita, o 

estudo dc May (1991) mostra que sua duração tem 
algum efeito nas reações d05 clientes em relação à 
continuidade do atendimento. Nota-se que os 

clientes que buscaram o serviço devido às próprias 
queixas sliomais seriamente afetados pela espera, 
acabando por procurar outro serviço. Pessoas com 
queixas mais urgentes também sc ressentem mais 

com o tempo de espera e são menos ajudados nas 
entrevistas de admissão. O autor sugere, por estas 
razõcs, que haja wna pré seleção dos sujeitos que 
devem ou não participar das filas de espera. Para 
May (1991), há estudos que mostram que por um 
lado, clientes que esperam menos têm atitudes mais 
positivas a respeito da efetividade dos serviços, 
embora esta avaliaçilo seja também influenciada por 
outros fatores como publicidade a respeito da 
instituição e algllmas facilidades fisicas. 

A longaespcra entrctanto parece contribuir, 
em alguns casos, para a resolução da queixa inicial 

além da valorização do serviço, devido à grande 
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procura. Embora um grande número de clientes que do entre eles ser lembrado o trabalho de grupo de 
não recebe atendimento imediato desista do serviço, espera de Larrabure (1984) o qual tinha como objeti-
alguns estudos reportam pouca insatisfação devido à vo o oferecimento de um atendimento imediato e 
espera isto é, surpreendentemente a duração da eficaz à clientela diminuindo conseqüentemente a 
espera não tem sido scmpre relatada como um fator evasão. Segundo esta autora a evasão pode estarrela-
de desistfncia ou insatisfaçãn a não ser em casos cionada aos longos perlodos de espera a que estão 
mais urgentes. Entretanto há que se verificar de submetidos os clientes, seja pela falta de profissiona-
maneira mais sistemática quais os efeitos dos is,seja pelos esquemas educacionais das universida-
procedimentos realizados durante este período e des, ou pela falta de conhecimento dos motivos do 
posteriormente quais os efeitos da própria triagem na encaminhamento por parte dos clientes e descrença 
resolução das preocupações dos clientes. nos modelos institucionais. 

Larrabure (1984) enfatiza a necessidade de 
reestruturação dos serviços prestados pelas clini-

Necessidade de alternativas cas-escola. Na sua visão, os grupos de espera podem 
representar uma tentativa de mudança do modelo já 

Pode-se pensar também que parte das existente pois os modelos tradicionais de atendi-
dificuldades apresentadas talvez apareçam devido à mento não estão dando conta de responder a estas 
cnfase que o ensino nas universidades costumam dar questõcs. 
à psicologia clinica tradicionalmente voltada para Fernandes e Silvares (1993) realizaram no 
um atendimento que segue o modclo de consultório Instituto de Psicologia da USP uma pesquisa cujos 
(Silvares,I996b). objetivos se aproximavam aos de Larrabure (1984). 

Seguindo unicamente este modelo, no qual é A pesquisa foi constituída de atendimento com pro-
priorizado o atendimento individual, as clínicas-escola pósitos recreativos, a dois grupos de crianças (2 a 4 
no papel de instituições, acabam por faltar com o elementos) que passaram pelo processo de triagem e 
compromisso de exercer a fimção social da psicologia. aguardavam oatendimento de psicodiagn6stico. Esta 
Em outras palavras. a falta dc acesso da população a primeira tentativa de mudança obteve resultados bas-
uma atendimento psicológico comunitário prejudica a tante significativos, pois os atendimentos às crianças 
possibilidadc de altcrnção dascondiçõcs devida (Melo, foram efetivos já que das seis crianças que passaram 
1999). pelo grupo de espera recreativo, todas foram para o 

Assumir este compromisso social é o primeiro atendimentocm psiçodiagnÓSlico, ou seja, não houve 
passo para que seja possível a criação de práticas desistências. Já em relação ao grupo controle, duas 
psicológicas mais efetivas. Partindo desse ponto de crianças, por motivos não identificados pelos auto-
vista,aereditamosqueaatuaçãodopsicólogodevese res, dC5isliram do atendimento. Dessa maneira, o 
direcionar à sociedade, onde as relações de grupo de espern recreativo parece ter pennitido a 
determinação ocorrem e s1l0 geradas. A instituição é criação de um vinculo entre os pais e a instituição, 
umapartedestasociedadeeotrabalhonestecontexto pois houve indicios de diminuição do número de 
tcnde a garantir a efetividade por possibilitar a desistências 
interferência em situações concreta.~ da vida das Partindo da hipótçse de que, a espera pelo 
pessoas. atendimento sem nenhuma garantia de que as 

Grupos de espera como alternativa 

Em função dessas preocupações vários estu
diosos do problema têm proposto novas fonnas de 
atendimento por profissionais d~ Psicologia, poden-

demandasd~clientelaserlloatendidascontribuipara 

a evasllo, é que o presente um estudo com grupos de 
espera recreativos foi realizado. Ouseja,ahipótcse 
inicial era queodescnvolvimentodogrupodeespera 
poderia contribuir com a possívcl diminuição da 
evasão, por possibilitar um atendimento imediato, 
um vínculo com a instituição contribuindo assim 



para uma adaptação do cliente aos procedimentos da 
clinica. De maneira geral, parte-se do princípio de 

quc um trabalho imediato e em grupo seja uma boa 
alternativa para responder pane das demandas da 

comunidade. 

MetIdo 

Sujeitls 

Participaram como sujeitos desta pesquisa 24 

crianças com idades entre 6 e 13 anos que foram 
distribuídas em tres Grupos de Espera RccTCativos 
(GERs) e três Grupos Controle (GCs) compondo os 

GERs 1,2 e J e correspondentes GCs. Essas crianças 
haviam sido inscritas nos anos de 97 e 98 e 
encontravam-se em espera por psicodiagnóstico, 

ludoterapia, terapia psicomotora. terapia infantil e 
orientação de pais naclinica-esçola do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo. 

lmldtrulilo1çjodo1peJ~uisa 

Os GERs foram realizados na sala de 
atendimento psicológico infantil do Laboratório de 
Terapia Comportamcntal da clínica-escola do 
Instituto de Psicologia da USP. Esta sala possui 

mesas e cadeiras de tamanho apropriado para as 
crianças, alguns brínquedos como casinha de boneça, 
além de estante para livros infantis e material de 

artes. Como a sala utilizada possui cântera VHS para 
filmagem, após a autorização dos pais e dos 
integrantes dos grupos, as sessões foram gravadas 
As fitas de vídeo foram posteriormente assistidas e 
analisadas na sala de monitoramento do Laboratório 
aqual possui televisores e vldeoscassetes. 

ProtedirmlQ 

Recrlla.entolseJ.ç,iodos.'lIbrosiltegl1ntudos 
GERs I Grupo Contrtll 
Como o trabalho foi principalmente planejado 

para resolver a quest1lo da espera poratendimcnto, 
procurou-se abrangertodaa"listadeesperainfantil" 
da clínica-escola que era composta por crianças 

l1l 

triadas a partir de 1995 e também de crianças 
excedcntcs das inscrições abertas no ano de 97 e98. 
Comoo trabalhoseriarccrea(jvoe realizado somente 

por uma psicóloga, foi estabelecido que a faixa 
etária dos grupOS deveria ficarentre6e 13 anos. Esta 
deçisão foi baseada na idade da maioria das crianças 

da lista de espera e também em questões práticas já 
que crianças menores que as desta faixa precisam de 
uma maior atcnç1lo e as "crianças" maiores, na 

realidade adolescentes, poderiam não .se interessar 
por um trabalhoreçreativo de natureza lúdica. 

De acordo com essescritérios,S4 crianças da 
lista de espera puderam .ser convidadas a participar 

da pesquisa. Ao se estabelecer contato, alguns 
sujeitos que estavam há muito tempo esperando por 

atendimento desistiram do.serviço. Outros n1l0 foram 
encontrados nos endereços mencionados nos 
prontuários ou não se interessaram em participar do 

estudo n1l0 aceitando responder os questionários e 
preferindo esperar em casa. 

Criti!riude sellç.iDdos sujeitls 
Uma parcela de sujeitos não pôde participar do 

projeto por n1l0 atender aos critérios de composição 

dos grupos que forant: 
Para o Grupo de Espem Recreativo: 

• Concordância dos pais elou da criança com as con
diçõesde panicipação nos grupos de espcra recre
ativo: (a) comparecimento da criança à 
clínica-escola no horário combinado, uma vez por 
semana, durante uma hora, para participar de ari
vidades recre(l/h·os; (b) responder aos questioná
rios antes e após a partidpaçllo da criança nos 
grupos; (c) participar, na medida do possível, de 
todas as sessões; (d) accitar, por escrito, as filma
gens das sessões. 

• Prt:t:ncher os requisitos de composiç!to dos grupos: 
(a) idade; (b) horário de funcionamcnto do grupo 

Para o Grupo Controle: 

• Concordância dos pais com a condição de partici
paçllo no grupo controle que foi basicamente res
ponder aos questionários no início do projeto e ao 
final doperiodo de espera. 

Ao final do processo de recrutamento, as 4 
crianças com idade entre II e 13 anos que tinham 
disponibilidade para irem à clínica no período da 



tarde compuseram o GER I e as lO crianças na faixa Tabclal.AtividadesLúdicasdcscnvolvida<;nosGER 1,21:3 
etária de 6 a !O anos. que poderiam ir à clinica no 
periodo da manhã compuseram os GERs 2 (N=4) e 3 
(N=6). A diferença existente entre o GER I e os 
GERs 2 e 3 se configura em sua faixa etária, ou seja, 
os grupos foram planejados de acordo com a idade da 
criança c número de sujeitos por grupo, para que as 
atividades planejadas acontecessem de forma 
satisfatória. As demais crianças da lista compuseram 
os GC I (N=3), 2 (N~3) c 3 (N--4) respectivamente 
de acordo com suas idades 

A título de análise, todas as crianças que 
participaram da recreação configuram o GER 
(N=14) e as erianças cujos pais respondcmm os 
questionários e que esperaram em casa formaram o 
GC (N=IO). É importante destacar que, embora os 
grupos recreativo e conlrole nlio possuíssem o 
mesmo número de sujeilos e não tenham sido 
compostos de maneira completamente aleatória, 
podemos considemr que eles são homogêneos do 
ponto de vista estatístico, o que será demonstrado a 
seguir, na análise dos resultados 

Pre~arlçialdmn'tlllYirl!ntldnsmóesderecreação 

Foram realizados encontros semanais, com 
duração de uma hora, nos quais aconteceram jogos 
lúdicos, leituras, atividades corporais, esportivas c 
artisticas. A primeira sessão de recreação diferiu um 
pouco das outras nos três grupos. Isto ocorreu 
porque, além da recreação, nesse encontro foram 
realizadas atividades de apresentação dos membros 
do grupo bem como a explicação do trabalho que 
seria desenvolvido e levantamento das brincadeiras 
preferidas das crianças. 
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Resultados 

indileldeemãon.GrupoConlrolelGfllpoRecrnl~o 
Através da comparação da igualdade entre os 

dois grupos rclativamente ao seu periodo de espera, 
verificou-se que o tempo médio compreendido entn: 
a inscrição da criança na clínica c convocação para 
atendimcnto psicológico ou comunicação da 
desistência nos dois grupos era estatisticamente 
cquivalentc. A Tabela 2, demonstra que não há 
diferença significantc entre as médias dos dois 
grupos, conclusão obtida através do Teste de 
Equivalência de Médias ao nível de 5% 

Tabel1l2. Resuhados do Teslcde Equival.<ncia de MMias 
do tempo de espera em meses do GER e GC 

V.loru'eH,Mdi,e, •• GER.GC 
liER GC 

Núnerl'ecrillças 
MUil'"em,l'e 1,1l 1,11 
es,erle .. nteses 
,.fljll 1.111 

A coordenadora do grupo que leve um papel A comparação do número de sujeitos dos dois 
ativo e participante nos encontros. procurou grupos (crianças que participaram c que não 
disciplinar e estimular atividades. participaram das sessões de recreação), no início e no 

O número de sessõcs de cada grupo variou de final do trabalho levou a diferença nos índices dc 
acordo com o andamento do encaminhamento já que evasão no GER e GC. Em OUlras palavras foi 
a participação das crianças nos grupos recreativos verificado que a diferença na persistência na 
encerrava quando clas eram encaminhadas para clínica-escola, ap6s o período de espera nos dois 
atendimento psicodiagnóstico ou psicoterapi3. No grupos era cstatisticamente significante. 
GER I houve trinta scssõcs, no GER 2 houve duas e Em termos brutos este índice significa que das 
no GER3, vinte. 14 crianças quc participaram da recreação, 13 

AsalÍvid~des,quefonlmplanejadasdeacordo persistiram na clínica e que das 10 crianças que 
com a faixa etária dos grupos de prefl:rência das esperaram por atcndimento em casa, 5 permane-
crianças, são resumidas na Tabela I 



Considerando o período de espera o tempo satisfação das demandas da comunidade que é 
comprecndido cntrc a inscrição da criança na clínica allamcnte prejudicada por uma espera muito longa. 

e convocação para atendimento psicológico ou co- Há vmas explicações ao fato dos GERs dimi-
muni cação da desistência, encontramos uma porcen- nuírem a evasão e entre elas estão a confiabilidade na 

tagem de evasão de 07% no Grupo Recreativo e 50% instituição, ou seja, oferecer um pronto ah:ndimento 

no Grupo Controle, como mostra a Tabela 3. pode mostraraos pais a preocupação da instituição em 

Tabela 3. Indice de Evasão dos Grupos Recreativo c 

Comrolc. 

i.IIic: .... w.si. 

1.11 
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Estes dados foram submetidos à análise 
estatisticaJ que demonstrou que o GER tem 
pennanéncia maior que o GC (p lIalor = 0,028). Deste 

modo a hipótese de que o GER tem maior 
pennanência na clínica-cscola é aceita já que as 
proporções são signifieantemente diferentes num 
nível de erro de 5%. Em outras palavras, os GERs 

auxiliam a pennanêneia do cliente na instituição. 

Discu$sãn 

o que motivou a realização do presente 

trabalho, foi a tentativa de diminuição da evasão de 
uma clinica-escola, fenômeno este considerado por 

nós como fruto do longo periodo de espera ao qual 
são submetidos os clientes da clínica-escola, aliado à 
falta de previsão c garantia de atendimento 

(Larrabure 1984, May 1991). Como já mencionado 
anteriomleme a evasão é um dos problemas que diz 

respeito tanto à instituição quanto à comunidade que 
procura o serviço. Os presentes resultados (maior 
indice de evasão no Grupo Controle) demonstram 

que o Grupo de Espera Recreativo parece de fato ser 
um importante fator de diminuição da desist~ncia 
constituindo assim numa alternativa para a resolução 
da questão da evasão, ocasionada pela longa espera. 
Nessa medida, podemos afinnar através do estudo 

que um pronto atendimento faz-se necessário à 

solucionar os problemas de seus filhos. Parece mesmo 
que a recepção mais rápida aumenta a confiabilidade 
da instituição, visto que hipoteticamente ela seria 
igual para os dois grupos e presente ao inicio do traba
lho com as crianças do grupo controle, mas não osufi

ciente para mantê-lo aguardando o ah:ndimento por 
muito tempo sem a devida atenção sobre o seu futuro 

na instituição. Esta confiabilidade está diretamente 

relacionada à questão do vinculo, tanto para as crian
ças qwmto para os pais. A participação no grupo 

inaugura o investimento pessoal necessário a qualquer 
processo psicoterapêutico, quc no ca~o traduz-se em 
frequentar a clínica semanalmente, recebendo infor
mações suficientes que csclareccm o processo que se 

inicia. Isso porém não quer dizer, que o procedimento 
nos GERs poderiam ser vistos como propiciando o 

tempo necessário para desenvolver nas crianças a 

percepção de suas necessidades de terapia pois sendo 
um auxiliar do diagnóstico eles podem. em alguns 
casos, pôr em evidência que não era a criança e sim os 

pais que estariam necessitando de atendimento 
Mesmo não tcndo tido como objctivo resul

tados efetivamente terapêuticos (como inclusi\'c 

dcmonstf"<lram os resultados dos testes estatísticos 
rcfcridos em outro trabalho das autoras (Guerrelhas, 

Bueno e Silvares, 2000), o GER é uma alternativa de 

pronto atendimento simples e útil. Durante assessôcs 
de recreação os serviços oferecidos pela clínica são 

explicitamente esclarecidos o que parece ter satis
feito as crianças que dele participaram assim como a 
seus pais, já que estes mantiveram seus filhos na 
clínica·escola durante todo o processo de recreação. 

Os Grupos de Espera Recreativos além de 
prestarem este serviço à comunidade, atendem 
também aos outros objetivos da clínica-escola 

fonnação de alunos e desenvolvimento de pesquisas 
A observação das crianças no grupo parece ser um 

3. Foi aplicado" Te.,'e Exacro de Fisher, prova adequada quando o tamanho das amostras independentes é pequeno 



'" 
rico material de conhecimento do comportamento, 

conhecimento \!'Sle fundamental para a fonnação de 
um psicólogo. Sem contar que o material gerado por 

estetrabalho(aotodosão52 sessões de recreação das 
quais participaram 14 crianças) possibiJita uma scrie 

de temas de investigação como por exemplo a 
identificaçào de características comportamemais de 

desistelllcsecaractcrísticasdemográficaspreditoras 
de evasão. 

Larrabure (1984) afirmou que osGERs por ela 
levados a efeito, puderam auxiliarodiagnóslico. Este 

trabalho amplia e~te beneficio afirmando que a 

interação das LTianças no grupo fornece um rico 
material para a realização do processo avaliativo, 

apresentando ainda uma inovação que seria o 
diagnóstico infantil em grupo, atendendo assim mais 
pessoas ao mesmo tempo e dando oportunidade para 
que um estagiário avalie mais de uma criança. 

enriquecendo sua experiência em prática clínica 

Os estudos de caracterização das clini
cas-escolacitados na introdução deste artigo aponta

ramqueasinstituiçõesdeauxiliopsicológicomanti
nham uma alta taxa de desistência possivelmente 

influenciada por uma longa fila de espera. ESles da
dos foram reafirntados ao entrannos em contato com 
a clínica-escola investigada neste trabalho. No início 
deste projeto de pesquisa a clínica-escola do IP·USP 

mantinha 54 crianças em espera por atendimento 
psicoterápico. A função da lista de espera era a de 

garantir, já que há desisl~ncias, que lodosos alunos 

pudessem atender pacientes, pré-requisito para a 
fonnação de psicólogo cumprindo um dos objetivos 
dainslituição. 

A participação das crianças em um grupo de 
recreação permite o acolhimenlo destes clientes 
infantisduranteoperíododeesperaeosresultados 
da presente pesquisa possibilitam a afinnação deque 

os grupos formados possam ainda ser ehamados de 
grupo de espera. Assim sendo, é desejável que este 

tipo de atendimento seja introduzido entre os 
serviços oferecidos pela inslituição favorecendo, na 

medida do possível, a satisfação do cliente e a 

formação dos alunos já que não existe a possibilidade 
de atendimento terapêutico imediato a todas as 
crianças que buseam a elíniea·escola. Poder-se·ia até 

pensar que o eontato dos pais que traziam seus filhos 

f.Gltllllias.tl.M,SilnJlS 

para os GERs com a instituição teria fornecido 

informações essenciais para o procedimento do 

processo terapêutico, mas essa é ainda uma questão a 

ser respondia por investigações futuras que um 
trabalho tal como o aqui descrito ainda não pennite 

afirmar. 
Apossibilidadedeatuaçãocomorcx:reacionisla 

permite que o aluno entre em comato com <I pniticajá 
no inicio da graduação. tendo a rica oportunidade de 

experimentar o relacionamento com seus futuros 

clientesquesãoascriançasinscritasnacHniea-escola. 

Com base nas análises feitas a partir dos 
resultados da realização de Grupos dc Espera 

Recreativos na clinica-escola do lP-USP, podemos 
concluir que os GERs podem diminuir a desistência 

du popa/uréia infunlU por ofen:cer um trabalho no 

períodu d~ espera que informa sobre os procedimentos 
da instituição e permite um contato agradável das 
criançascomaclinica-escola 

Conforme esperado, a participação da criança 

nos Grupos de Espera Reereativocontribui para que 
o cliente permaneça na elínica podendo assim ter 

acesso ao alendimento oferecido, satisfazendo parte 
das demandas que o fizeram buscara instituiçi'lo. 
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