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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho é um relato de experiências aliado a algumas reflexões teóricas sobre 
grupos psicoterapêuticos, realizados desde o primeiro semestre de 2009, na Clínica 
Psicológica do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. O objetivo 
principal é tecer considerações sobre como a psicoterapia psicanalítica de grupo pode ser um 
dispositivo na promoção de saúde mental e inserção social, além de ser uma alternativa 
possível e importante dentre as várias possibilidades de relacionamento na 
contemporaneidade. 

Outrossim, essas reflexões dizem respeito a movimentos terapêuticos que ocorreram 
em vários grupos de mulheres, que foram chamadas para acolhimento e triagem grupal pela 
psicóloga do serviço, uma das autoras deste trabalho. Para o contexto, a experiência foi 
inovadora e desafiante, pois os únicos requisitos para a formação dos grupos eram: pessoas do 
sexo feminino e de uma faixa etária entre 30 a 55 anos aproximadamente. Dessa forma, 
juntando-se pacientes até então desconhecidas, chamadas da lista de espera da clínica, corria-
se o risco de que surgissem problemas de quaisquer naturezas, podendo instaurar conflitos no 
grupo. 

A partir dos encontros iniciais, foram realizadas avaliações psicodiagnósticas, que 
consideravam os critérios de indicação ou contraindicação para o atendimento grupal, 
conforme apontado por Zimerman (1997), os quais não serão abordados neste trabalho. 
Assim, apesar das desistências e das pessoas encaminhadas para atendimento individual, 
foram formados três grupos psicoterapêuticos, compostos de três a quatro participantes do 
sexo feminino, com sessões semanais de noventa minutos. Em um desses grupos, a 
coordenação era compartilhada com uma estagiária, também autora deste trabalho. 

 Em alguns grupos de triagem, o núcleo do grupo psicoterapêutico se constituiu desde 
a primeira sessão, porém permitindo arranjos e substituições que aconteceram posteriormente. 
Nota-se que um aspecto importante na consolidação dos grupos foi a similaridade em alguns 
quesitos: a difícil condição socioeconômica, a necessidade de estar com outras pessoas e o 
sentimento de solidão. Logo, o impacto da vinculação afetiva se deu desde o primeiro 
encontro, sendo este crucial para a manutenção do núcleo desses grupos. 

Com efeito, para a condução das experiências clínicas, tem-se por base o referencial 
psicanalítico, em específico, a utilização do método psicanalítico por ruptura de campos, que, 
na concepção de Herrmann (1999), é o aspecto fundamental do método psicanalítico, tanto na 
produção de conhecimentos, quanto na produção da cura. Amplia-se desse modo, a utilização 
do método psicanalítico para além da clínica padrão, propiciando exercer a chamada Clínica 
Extensa, pois conforme Herrmann (2001, p.29) explica, “nosso consultório, quando o 
concebemos em sentido amplo como o lugar da Psicanálise, também pode receber uma 
parcela da sociedade, uma prática social, uma obra literária ou qualquer produção cultural 
psicanaliticamente interpretável”. Ademais, a noção de campo diz respeito a uma série de 
regras de organização, inconscientes, havendo, assim, não apenas um campo, mas vários 
campos, configurados por vários inconscientes relativos.  



 
Para Herrmann (1999), ao interpretar, o analista enseja que se rompam os limites que a 

rotina do dia a dia impõe ao discurso do paciente. Neste processo, o autor diferencia 
interpretação - entendida aqui como pequenos toques, silêncios, perguntas e outras estratégias 
que proporcionam o descristalizar de certos campos aprisionantes - de sentença interpretativa 
- que é uma atividade mais abrangente e explicativa que acontece depois que a ruptura de 
campo tenha ocorrido. Entretanto, no trabalho grupal, a interpretação é exercida não apenas 
pelo analista, mas também pelos vários integrantes do grupo, pois há um fluxo de assuntos e 
discursos que se dão muito livremente, uma vez que as pacientes expressam, de forma muito 
espontânea, pensamentos e emoções, bem como situações e histórias. Assim, considerando a 
apreensão dos sentidos inconscientes do grupo pela atuação de todos, dissipa-se a velha 
polêmica se a interpretação deve se dirigir às individualidades ou ao grupo como entidade.  

Nesse contexto, não se perde a condição básica da Psicanálise, que é a relação 
transferencial, mas o foco transferencial torna-se difuso entre os participantes do grupo, 
possibilitando ao terapeuta mais liberdade para exercer a sua atenção livremente flutuante em 
direção a todos os movimentos discursivos, nas suas mais diversas formas de manifestação no 
campo grupal, e em direção às relações transferenciais que se estabelecem entre os 
participantes do grupo e os terapeutas. 

Ademais, a forma como a saúde é tratada nos grupos aqui estudados nos remete à 
noção de cura, que, para a psicanálise, é diferente da visão médica, pois não se trata 
simplesmente do ponto de chegada de um tratamento. De acordo com Herrmann (1993), a 
cura confere valor terapêutico ao processo analítico, mas o objetivo da cura analítica é cuidar 
do desejo, sendo legítimo curar sintomas por torná-los desnecessários. Assim, o autor destaca 
três sentidos de cura: 1)o de se tratar, pois cura é um ato que leva a um efeito; 2)o de cuidar 
daquilo que realmente merece cuidados, que é o desejo; 3) o de alcançar um ponto razoável de 
completude, com a finalidade de amadurecer, de realizar o melhor possível de suas 
potencialidades. O autor conclui, então, que a noção de cura vai se modificando ao longo do 
tratamento, não devendo ser abandonada nem pelo paciente e nem pelo terapeuta. 

Complementarmente, Nasio (1999) afirma que o mecanismo da análise não é 
orientado para a cura como finalidade, entretanto é inegável que a análise produz efeitos 
curativos, de diminuição e até de desaparecimento do sofrimento do paciente, e que é dever 
do terapeuta melhorar a posição do sujeito. Esclarece que a ideia de eliminação do sofrimento 
ligado aos sintomas é o que move o paciente a procurar tratamento, porém, a cura não é um 
objetivo para o qual o tratamento deva tender e nem um critério de avaliação dos progressos, 
mas é certo dizer que “a cura tem um caráter de benefício por acréscimo” (NASIO, 1999, p. 
159, grifo do autor).  

Assim, é com esse entendimento que se trabalha a noção de saúde nos grupos 
psicoterapêuticos. Contudo faz-se necessário explicar também a concepção de inserção, a qual 
remete a uma ampla discussão que teve início no sistema educacional, no entanto se ampliou 
para todos os contextos e sociedade, tendo, atualmente, se tornado ainda mais abrangente 
falando-se, portanto, em paradigma da inclusão. 

Para Mantoan (2007), há duas modalidades de inserção: a primeira trata-se de uma 
concepção de integração, que traz uma visão parcial, pois pressupõe que a pessoa já foi 
excluída e precisa ser re-integrada; já a segunda, a inclusão, institui a inserção de uma forma 
mais completa e sistemática, estabelecendo uma quebra de paradigmas não só no sistema 
educacional, mas no planeta. Para a autora, “as diferenças culturais, sociais, étnicas, 
religiosas, de gênero, enfim, a diversidade humana está cada vez mais desvelada e destacada e 
é condição imprescindível para se entender como aprendemos e como compreendemos o 
mundo e a nós mesmos” (MANTOAN, 2003, pg. 16). 



Nesse ínterim, passa-se a discorrer sobre a importância do grupo psicoterapêutico 
como um espaço off-line concreto, de encontro e contato, em comparação com o espaço 
virtual, on-line, que é também uma forma de contato muito utilizada pela sociedade 
contemporânea, mas cujo distanciamento impede a reciprocidade do olhar do outro e, 
portanto, a experiência afetiva direta.  

Sabe-se que, na contemporaneidade, com os avanços tecnológicos, as comunidades 
bem como as identidades puderam se constituir no ciberespaço, que, segundo a Wikipédia, é 
“um espaço de comunicação que descarta a necessidade do homem físico para constituir a 
comunicação como fonte de relacionamento, dando ênfase ao ato da imaginação, necessária 
para a criação de uma imagem anônima, que terá comunhão com os demais”. De acordo com 
isso, dispensada a presença física das pessoas para que haja interações e relacionamentos, 
cada indivíduo em contato com essa rede de conexões pode criar ou recriar seu perfil de 
acordo com suas intenções e desejos. 

Entretanto intenções e desejos possuem seus limites e possibilidades estabelecidos 
pela cultura e sociedade, havendo, muitas vezes, apenas o ciberespaço como probabilidade de 
sua realização ou manifestação. Dessa forma, as facetas da identidade que não podem se 
apresentar em um contexto não virtual tem a oportunidade de surgir nos perfis fake – “ para 
identidades que não correspondem a vivida fora da rede social, se designa o termo em inglês 
fake, que significa falso”(ROCHA, 2009, p.7).  

É importante que se ressalte que não é proposta deste trabalho discutir se as 
identidades apresentadas nos sites de relacionamento e comunidades da internet são realmente 
falsas, nem tampouco discutir se as identidades apresentadas no espaço off-line são realmente 
verdadeiras. Sobre isso, Rocha afirma que, “nesse mundo complexo em que vivemos, somos 
criados, mantidos pelos diversos discursos, pelas contradições intrínsecas a cada sujeito. 
Nessa complexidade, as identidades estão em constante construção, desconstrução e 
reconstrução (2009, P. 6)”, ou seja, a identidade é como um processo e, por isto, não há como 
classificá-la em verdadeira ou falsa. 

Adicionalmente, Sarmento e Eckert (2006) alegam que mesmo perfis virtuais criados 
com informações verídicas e fidedignas são personas, ou seja, uma personagem que a pessoa 
cria de si mesma, destacando ou omitindo informações conforme seu desejo, consciente ou 
não. Esses autores complementam a questão afirmando que “o real é o social e todos estão 
todo o tempo representando papéis diferentes o tempo todo, dependendo apenas do espaço e 
sociabilidade em que estão” (idem, p.8). 

Logo, entende-se que os perfis construídos para serem vistos nas comunidades virtuais 
podem atender a diversos propósitos, entre eles permitir ao indivíduo “demonstrar 
sentimentos, percepções, desejos, gostos que poderiam lhe causar ridicularizações e até 
constrangimentos na vida off-line” (ROCHA, 2009, p.10), mas isso pode dificultar a 
promoção da cura, no sentido explicado anteriormente, pois não há a experiência emocional 
concreta propiciada pela mutualidade nas relações. 

Considerando-se que, para a psicanálise, a verdade do paciente é representação, no 
contato on-line, todo este material, proveniente dos desejos e fantasias das pessoas, ficará sem 
elaboração, e as pessoas continuarão cada vez mais presas à rede virtual, criando e re-criando 
perfis, como um sintoma que nunca se cansa de se repetir.  

Por conseguinte, reside exatamente aqui o ponto em que o grupo de psicoterapia 
psicanalítica encontra-se na contramão de direção daqueles que fazem uso da identidade fake 
nas comunidades virtuais. Assim, busca-se, no ambiente terapêutico, um espaço possível para 
que o desejo se mostre, para que as limitações pessoais possam ser visíveis, mas que possam 
ser realmente visíveis pelo olhar do outro, pois “a experiência emocional se sustenta no olhar” 
(OUTEIRAL, 2009, informação verbal). 



O espaço psicoterapêutico possibilita que se crie um ambiente propício para que as 
integrantes do grupo possam se manifestar em questões como: sexualidade, crenças e valores, 
saúde, relacionamentos afetivo-sexuais, familiares e sociais, evidenciando não apenas as 
individualidades, mas também a dimensão coletiva e cultural dos processos de constituição 
das intersubjetividades e da lógica inconsciente que permeia os movimentos do grupo e o 
cotidiano de cada um.  

Nesse sentido, no trabalho de psicoterapia psicanalítica, como um acréscimo e não 
como uma meta estipulada a priori, essas pacientes - mulheres sofridas, com tantas restrições 
financeiras, de lazer, de sonhos, realizações e até mesmo de um local onde possam se 
expressar - encontram novas saídas para suas vidas, pois, segundo palavras delas, lá fora, 
“ninguém quer ouvir ninguém... a vizinha não quer te ouvir, o marido e os filhos não querem 
te ouvir... hoje em dia, não há tempo e nem interesse de ninguém em ouvir seus problemas, se 
você começa a falar eles logo encontram uma desculpa e vão fazer outras coisas, vão embora, 
não querem te escutar”.  

Dessa forma, o grupo psicoterapêutico se transforma em um espaço criado por todos e 
cada um de seus participantes, porém não se trata de um espaço qualquer, mas um espaço off-
line com características que remetem à noção de comunidade, a qual possui alguns elementos 
imprescindíveis caracterizando sua formação, tais como “interação, participação, confluência 
em torno de interesses, algumas identidades, sentimento de pertença, [e] caráter cooperativo” 
(PERUZZO, 2002, p.4). Logo, este é, possivelmente, um importante elemento na reinserção 
de cada uma dessas pessoas em seus grupos de origem, porém com uma identidade reeditada 
e mais saudável. 
 
 
2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Em seguida, apresentam-se fragmentos clínicos dos movimentos terapêuticos de um 
grupo de três mulheres que elucidam como o trabalho psicoterapêutico tem proporcionado 
condições para se lidar com o descristalizar das identidades, por meio do contato com a 
diversidade de aspectos intra e interpessoais.  

No primeiro encontro do grupo, as pacientes – apresentadas com nomes fictícios - 
mostraram-se conforme se viam ou gostariam de ser vistas: Eneida, evangélica que tinha fobia 
de casa grande; Neimar, homossexual; e Vânia, uma mulher com vida conjugal sofrida devido 
ao alcoolismo do marido e a restrições sexuais provocadas por um câncer de próstata dele.  

No segundo encontro, Neimar conseguiu dizer que achava que Eneida, por ser 
evangélica, não voltaria ao grupo por haver ali uma pessoa homossexual e que, devido ao seu 
rigor religioso, poderia ter se chocado com o que havia sido revelado. Vânia, em vez de se 
incomodar com as revelações da colega, falou sobre sua história e conseguiu expressar no 
grupo que estava há três anos sem ter vida sexual ativa e que, apesar de casada, estava se 
interessando por oura pessoa. Ao contrário do que se esperava, Eneida, posteriormente, 
relatou às outras como isso fora importante para que ela tivesse tido coragem de começar a 
falar sobre sua vida turbulenta no passado.   

Envolvida pelo ambiente do grupo, nessa sessão, tão logo Neimar retomou a questão 
de sua homossexualidade e dos temores de que Eneida não retornasse ao grupo, esta retrucou 
de forma contundente assegurando: “não, se eu contar o meu passado, eu deixo a vida da 
Neimar no chinelo”, e disparou a falar de sua vida promíscua de antes de se tornar evangélica 
e de seu medo de surtar devido ao desejo descontrolado. Contou que tinha uma mãe louca e 
devassa, que já fora até internada, e alegou ter herdado da mãe “esse fogo sexual” (expressão 



da paciente) que nunca se apaga. Uma das frases mais repetidas de Eneida era “doutora, eu 
vou surtar”, referindo-se também ao seu medo de ficar louca como a mãe.  

Sobre a juventude, Eneida disse ter sido “uma mulher perdida” (expressão da 
paciente), pois foi promíscua, garota de programa, participou de orgias, teve relações 
homossexuais, foi usuária de drogas, amasiou-se com um homem e tornou-se mãe solteira. 
Porém, há 23 anos, Eneida entrou para a igreja e assumiu novo comportamento, agora, 
totalmente recatado e casto. Assim, vê-se que, em seu querer, Eneida reeditou sua identidade, 
entretanto, o mesmo não se deu com o seu desejo, pois ela demonstra de todas as formas - 
incluindo desmaios e crises epiléticas, e um nervosismo que exacerba suas crises - que esse 
fogo está bem aceso e a está “levando à loucura” (fala da paciente).  

Por meio da reação de Eneida, ficou nítido que ela estava precisando compartilhar 
tudo aquilo que fazia parte de sua história e a estava aprisionando, enlouquecendo, bem como 
a história de um tesão desmedido, pois ela afirmou: “eu gosto muito da fruta; enquanto outras 
mulheres procuram remédio para ter isso [desejo, tesão] eu até pedi para o médico me passar 
um remédio para acabar com isto”. 

Por sua vez, Neimar, que é assumidamente homossexual desde a adolescência, a fim 
de compensar o desconforto provocado pela opção sexual, sempre foi primorosa com sua 
conduta, atendendo às expectativas de todos a seu respeito, e tornando o querer do outro o seu 
próprio querer, pois explicou ter abdicado de sua vida para cuidar do pai, após a morte de sua 
mãe. A paciente relatou ter transtorno do pânico, que toma remédios antidepressivos e 
ansiolíticos, e quase não sai de casa, o que a faz adiar a decisão de ter sua própria casa e 
cuidar de sua própria vida, juntamente com sua parceira, e ainda de firmar-se em seu trabalho 
- artesanato de chinelos de couro.  

Ao longo das sessões, havia uma mostra de como as diferenças surgiram, porém, o que 
a princípio poderia chocar e afastar provocou efeito contrário: aproximou Eneida de seus 
conteúdos insuportáveis, que ela queria esquecer, quais sejam, sua vida promíscua de antes de 
se tornar evangélica e seus intensos desejos sexuais proibidos. 

Assim, pode-se perceber que os movimentos do grupo no campo fértil da escuta 
analítica provocaram um efeito em cadeia, incitando as mulheres para que se aproximassem 
de seus desejos. E esse fenômeno não aconteceu exclusivamente em função da palavra dita, 
mas do olhar de cada uma para todas – o que inclui o olhar das terapeutas, das emoções na 
forma de lágrimas, do silêncio, das feridas do corpo que se machuca nas crises histéricas, do 
rubor da face, e até mesmo das prendas que as pacientes voluntariamente trazem para a 
sessão. 

Consequentemente, Neimar começou a perceber o quanto estava identificada com a 
mãe, substituindo-a nos cuidados do pai, e abrindo mão da própria vida. A partir de então, 
começou a questionar o seu querer e tem dado mostras de estar aproximando-se, pouco a 
pouco, do seu próprio desejo. Com isso, Neimar suspendeu os medicamentos, está saindo 
mais de casa, buscando um novo relacionamento afetivo, está trabalhando e integrando-se 
mais socialmente. 

Efetivamente, Eneida já quase não fala que vai surtar, conseguindo identificar suas 
fontes de conflito. Quando afirma categoricamente que deve se manter casta, pois esta é a 
vontade de Deus, Neimar diz a ela: “mas o seu Deus deve ser diferente do meu, pois o meu 
não é assim tão rígido como o seu, Ele quer ver a gente feliz”. Diante deste singelo toque 
interpretativo, e em outros momentos das sessões seguintes, tem ficado à mostra a forma 
rígida de Eneida lidar com os preceitos da igreja e também sua necessidade de ser vigiada e 
controlada por amigos e familiares, para que não se torne uma devassa novamente. 
Percebendo isto, já não se sente tão ameaçada de perder o controle e pode, então, contar de 
suas necessidades sexuais e seu interesse por um homem que não é evangélico. 



Adicionalmente, Vânia, após as férias de julho, volta e conta que o marido falecera 
nesse período. Comenta que isto já era o esperado e que conseguiu elaborar bem este luto, o 
que de fato deve ter acontecido, pois apresenta-se muito bem vestida, melhora o penteado 
acrescentando tranças que realçam sua beleza negra, renova os móveis, a casa, e mostra estar 
animada para a vida. 
 
 
3 CONCLUSÃO 

 
 
A saúde e a doença são entendidas como dimensões do humano que se mostram nos 

movimentos do grupo e percebe-se o quanto a questão da saúde relaciona-se com o cuidar do 
desejo. Sobre esse percurso, articulado entre investigação e cura (grifo nosso), Herrmann 
(1993) afirma que as pessoas procuram análise por vários motivos: porque querem eliminar 
sintomas, porque buscam uma ampliação da capacidade intelectual, querem paz constante, 
perfeição mental ou alcançar um grau maior de desenvolvimento psíquico e que “faz-se 
análise para viver melhor e ser mais feliz, embora este último objetivo não seja conseguido 
sem um provisório acréscimo de dor” (HERRMANN, 1993, p. 195). Logo, o autor enfatiza 
que é legítimo curar sintomas por torná-los desnecessários, sendo certíssimo que a análise 
caminha no sentido da cura. 

Constata-se, neste trabalho, que a riqueza do grupo é singular, e toma-se emprestado, 
para concluí-lo, a metáfora da inclusão, que é a do caleidoscópio, pois este “precisa de todos 
os pedaços que o compõem. Quando se retiram pedaços dele, o desenho se torna menos 
complexo, menos rico” (MARSHA, apud MANTOAN, 2003, p. 26). Isto é válido também 
para os grupos psicoterapêuticos, pois a diversidade e a inclusão de todos os nossos pedaços 
também cura e promove saúde mental, no dizer de Nasio (1999), como um benefício em 
acréscimo. 

Em suma, a presença do diferente que aparece nas histórias e nos encadeamentos dos 
discursos desperta nos participantes novas possibilidades de compreensão e a liberdade de 
SER aquilo que se consegue ou aquilo que se precisa, através da condição de ESTAR entre 
outros que, por identificação ou estranhamento, permite que se crie um ambiente propício 
para o descristalizar de identidades que se encontram em sofrimento, promovendo o 
crescimento psíquico de todos.     
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