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Este trabalho descreve a experiência com um grupo de mulheres realizado num Centro de 
Saúde da região metropolitana de Belo Horizonte, a partir de reflexões conjuntas na 
integração entre serviços de saúde e instituições de ensino. Trata-se de uma prática que vem 
sendo desenvolvida desde março de 2008 como estágio curricular em saúde pública do curso 
de Psicologia da PUC Minas São Gabriel. Acentuaremos, nesta exposição, a produção do 
grupo no primeiro semestre de 2009. Por meio de indicações dos trabalhadores da unidade 
básica de saúde, algumas mulheres inicialmente qualificadas como “poliqueixosas” foram 
convidadas a participar do grupo. O objetivo era permitir a circulação da palavra entre as 
mulheres e possibilitar reflexões sobre as experiências de vida compartilhadas. Em 2009 
foram realizados 8 encontros num período de 2 meses, com participação média de 5 mulheres 
por encontro. Verifica-se que neste grupo as discussões produzidas pelas mulheres 
englobaram questões cotidianas, relacionamentos familiares, conjugalidade, maternidade e 
estereótipos de gênero. O trabalho com grupo de mulheres em contextos de saúde não é algo 
inédito. Entretanto, acreditamos que o relato dessa prática em construção, acolhe a proposição 
de se pensar o grupo como “dispositivo analítico”, com potencial para promover 
descristalizações que as mulheres constroem ao longo se sua história, inserindo-se no plano da 
produção de subjetividades autônomas. A coordenação do grupo buscou trabalhar com 
referências teóricas e técnicas sem que estas colonizassem a direção que as próprias mulheres 
foram produzindo ao longo dos encontros. O grupo se mostrou como um importante 
dispositivo de desconstrução de posições cristalizadas e um espaço de potencialização 
individual e coletiva, configurando-se como um desafio para as profissionais envolvidas, na 
medida em que suscita o questionamento constante de nossas construções teóricas e práticas. 
Avalia-se que a postura da coordenação do grupo ampliou o movimento de autonomização do 
grupo que já se anunciava no início das atividades. 
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1. Introdução 

 
A nossa sociedade contemporânea possibilitou uma exacerbação do individualismo, do 

consumismo, fluidez nos relacionamentos, abertura para outras possibilidades de 
experimentação. Assim, os relacionamentos se tornaram efêmeros e fragmentados, mas, 
segundo Roudinesco (2003, p. 198), “a família ainda, possui um valor seguro o qual ninguém 
parece querer renunciar. Ela é amada, sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças de 
todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições”.  

No entanto, é importante perceber que nem sempre a família é o lugar de amor, segurança, 
mas é espaço de desgastes emocionais e aparecimento de patologias, principalmente quando 
os papéis exigidos socialmente não são coerentes com os nossos desejos provocando assim 
uma insatisfação frequente.  

No caso apresentado podemos observar que as queixas constantes no Centro de Saúde era 
uma forma nas quais as mulheres reivindicavam um espaço, no qual pudessem conversar 
sobre as problemáticas cotidianas, principalmente da relação familiar. O objetivo deste artigo 
é não só narrar, mas iniciar uma reflexão sobre a atuação da psicologia com grupo de 
mulheres na UBS (Unidade Básica de Saúde). 

 
 

2. O contexto das participantes 
 
A proposta do grupo surgiu a partir de um diagnóstico qualitativo realizado em 2007 

no Centro de Saúde Tupi, que teve por objetivo avaliar as potencialidades da oferta de 
grupos como ações de saúde. Um dos resultados do diagnóstico indicava a possibilidade 
de realização de um grupo para lidar com a superutilização dos serviços de saúde que 
algumas mulheres vinham apresentando. A despeito das resistências iniciais a uma 
proposta de “grupo com viés psicoterapêutico”, foi proposto um grupo de mulheres 
iniciado no contexto de uma proposta de extensão universitário e posteriormente acolhido 
como modalidade de Estágio Supervisionado em Saúde Pública.  

Este estágio possibilita a inserção de alguns alunos no campo da saúde pública para 
trabalharem com promoção de saúde, o que contraria a lógica tradicional dos Centros de 
Saúde que, não obstante os avanços da reforma sanitária, ainda oferecem uma assistência 
com foco na saúde/doença, marcada pelo o atendimento individual e medicamentoso.  

 
2.1 As participantes 

 
Ao todo foram acompanhadas onze mulheres, com idades que variavam de 22 a 67 

anos. O estado civil delas se divide da seguinte forma: oito mulheres são casadas, uma é 
solteira, uma é separada e uma é viúva. Quanto aos filhos: nove mulheres são mães e duas 
mulheres não têm filhos. Quanto à religião: com exceção de uma mulher que diz não ter 
religião, as demais variam entre católicas e evangélicas. A escolaridade varia entre 
primário e 2° grau completo. As integrantes do grupo são moradoras do bairro e usuárias 
do Centro de Saúde. Na sua maioria trabalham em casa, exceto uma que trabalha no 
comércio da família, uma que é aposentada e uma que é Freelancer. 

 
2.2 Planejamento e organização do grupo 

 
Ao todo foram efetivados oito encontros semanais, realizados às quintas-feiras de 15:30 às 

17:00. Cada encontro teve duração de 1 hora e 30 minutos. Os encontros do grupo 
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aconteceram em uma sala do Centro de Saúde e foi conduzido por uma coordenadora. O 
grupo esteve aberto e recebeu constantemente novas participantes, algumas delas convidadas 
pelas próprias participantes. Em nenhum momento houve cobrança de assiduidade. 

 Uma mulher frequentou o grupo 1 vez, por estar com uma ferida no pé disse que não 
voltaria, pois estava evitando andar. Uma das mulheres é agente comunitária do Centro de 
Saúde e participou de 2 encontros, quando teve que sair para fazer um curso obrigatório da 
Unidade. Outras duas mulheres participaram de 2 encontros e não retornaram. 

O tema do encontro não tinha uma ordenação sistemática, o tema era trazido por uma das 
mulheres, que então assinalava o início do diálogo. Assim, cada vez que aparecia um 
determinado assunto central, a coordenadora solicitava às mulheres que compartilhassem 
vivências semelhantes, questionava o que a questão representava nas suas vidas, o que elas 
pensavam sobre o assunto e que importância aquele tópico tinha para elas. A partir da 
circulação da fala as questões apresentadas por cada mulher eram trabalhadas de forma 
grupal. 

O material produzido nas discussões é extenso e apresentamos neste trabalho análises 
iniciais. A título de exposição, segue um breve registro das principais questões trabalhadas em 
cada encontro. 
Encontr
o 

Datas Participantes por 
encontro1 

Síntese das discussões 

1° 16/04 
Karina, Amanda, 
Lívia, Sara, 
Clarice, Elza. 

Apresentação das participantes do grupo e dos motivos 
que as levaram ao grupo. 

2° 23/04 

Karina, Glória, 
Amanda, Érika, 
Rosa, Elza, Líva e 
Sara. 

O grupo trouxe a discussão sobre a morte de pessoas 
queridas, dificuldades no relacionamento com sobrinhos, 
cunhadas e sofrimentos que levam a pessoa a cometer 
suicídio.  

3° 30/04 
Karina, Glória, 
Amanda, Érika e 
Rosa. 

O grupo conversou sobre dificuldades no relacionamento 
com suas mães, com os cônjuges e a maternidade. No 
final foi feita a leitura de um conto, para que todas 
fizessem uma reflexão sobre as possíveis pedras que 
existem na vida e como removê-las. 

4° 07/05 
Érika, Karina, 
Glória e Nina. 

O grupo trouxe a discussão sobre a morte, medo, 
depressão e conflitos intra-familiares. 

5° 14/05 Amanda. 

Não houve nenhuma discussão apenas compareceu a 
coordenadora e uma mulher que aguardaram alguns 
minutos e depois foram embora. Atravessamento da greve 
do Centro de Saúde. 

6° 21/05 
Amanda Nina e 
Glória. 

Foi feita uma discussão sobre o que é religião, felicidade e 
como era a falta de reconhecimento do marido. 

7° 28/06 
Érika, Amanda, 
Karina, Glória, 
Nina e Lara. 

O grupo discutiu sobre dificuldade de comunicação com o 
cônjuge, falta de prazer nas relações sexuais.  

8° 04/06 
Érika, Amanda, 
Karina, Nina. 

Confraternização na casa de uma das integrantes. 
Avaliação do semestre e lanche coletivo. 

Tabela 1: Funcionamento e dinâmica do grupo. 
 

No gráfico abaixo percebemos que em média os encontros foram compostos por 5 
mulheres. É importante assinalar que as mulheres mais frequentes nos encontros estão no 

                                                 
1 Para preservar as participantes foram criados nomes fictícios. 
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grupo desde que o mesmo fazia parte do projeto de extensão. 
 

 
        Gráfico 1: Integrantes por encontro.  

 
 

 
3. Discussões 

 
O grupo foi constituído por mulheres que no início eram tidas como ‘Poliqueixosas’. De 

acordo com a Cartilha da PNH (Política Nacional de Humanização): a clínica ampliada (2004, 
p. 12), “é muito comum nos serviços ambulatoriais que o descuido com a produção de vida e 
o foco excessivo na doença acabe levando usuários a tornarem-se ‘POLIQUEIXOSOS’- com 
muitas queixas- ou REFRATÁRIOS’ (...)”. Neste caso parece que a doença torna-se o centro 
da vida dessas pessoas. Assim, de acordo com Cartilha de PNH: a clínica ampliada (2004) é 
preciso escutar e perceber as correlações que as mulheres estabelecem da doença com sua 
vida, evidenciando que não é um problema só do Centro de Saúde, mas que implica um 
posicionamento co-participativo (ativo de sua parte).   

O grupo promove uma reflexão sobre os temas levantados pelas participantes, 
relacionando-os ao contexto de vida das integrantes e a circulação da palavra entre as 
mulheres. Como espaço dialógico, permiti que as participantes pudessem ouvir a si mesmas, 
escutar as outras e realizar trocas entre si, favorecendo a promoção da ‘saúde coletiva’ na 
medida em que favorece a potencialização da autonomia das participantes e a troca de modos 
de ser e estar no mundo. Entendemos o conceito de saúde como o explicitado por Vasconcelos 
e Pache (2007, p.532) de forma ampliada, que inclui os “condicionantes econômicos, sociais, 
culturais e bioecológicos, e uma visão abrangente e integrada das ações e serviços de saúde, 
busca superar a visão dominante de enfocar a saúde pela doença”.  

Uma primeira desconstrução necessária na condução do grupo de mulheres diz respeito ao 
próprio formato da proposta. A coordenação do grupo buscou trabalhar com referências 
teóricas e técnicas sem que estas se tornassem “especialismo acrítico” ou “teoricismo 
hipertrofiado”, como Rodrigues (2004) nos convida a pensar. Em suas reflexões sobre o 
processo histórico de construção das teorias de grupo, a autora aposta numa “formação de 
psicólogos, no que se refere às práticas grupais, apta a instaurar uma suspeita refletida quanto 
à aparente simplicidade” das histórias contadas (p. 117, grifos da autora). Tais histórias sobre 
práticas grupais podem se caracterizar pelo “especialismo acrítico” que produzem ao eleger 
mitos de origem, pais fundadores e uma linearidade tal que criam uma ilusão de evoluírem e 
progredirem ao longo do tempo. Outra vertente analítica sobre certas histórias das práticas 
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grupais se apresenta como “teoricismo hipertrofiado”. Ao serem desconectadas de seus 
processos históricos de produção, as teorias de grupo têm sua gênese teórica hipertrofiada em 
detrimento de sua gênese social.  

O grupo de mulheres reprimiu desde o início iniciativas de se trazer formatos pré-
concebidos, marcando seu processo de autonomização. As integrantes recusavam 
delimitações temáticas além daquela produzidas por suas próprias questões, reflexões, 
pensamentos e experiências. Os temas foram sempre gerados pelo próprio grupo, compondo 
discussões e elaborações, nem sempre sem conflito. 

Cada encontro propiciou um espaço de trocas, em que as mulheres tinham liberdade para 
compartilhar e trazer suas queixas relacionadas ao casamento como dificuldade de 
comunicação com o cônjuge, falta de reconhecimento do cônjuge, falta de prazer nas relações 
sexuais, maternidade, dificuldade de relacionamento familiar e sintomas de depressão.  

Uma segunda desconstrução proposta na condução do grupo de mulheres se refere aos 
conceitos que temos de gênero, mulher e família. As pessoas geralmente tomam como 
referência um modelo de família composta por pai, mãe e algumas crianças vivendo na 
mesma casa. Segundo Carvalho (2006, p. 23-24), “as interpretações das inter-relações 
passaram a ser feitas no contexto da estrutura proposta por aquele modelo e quando a família 
se afasta da estrutura modelo, era chamada de 'desestruturada' ou 'incompleta' (...)”. Segundo 
Souza (2006, p.150), “assim o que é concebido usualmente como uma família é também a 
narrativa dominante de um grupo específico, em um momento histórico particular”.  

É importante destacar que vivemos em uma sociedade na qual os fatores socioculturais 
contribuem para a fragilidade e efemeridade das relações afetivas. Nem sempre a reflexão faz 
parte do nosso cotidiano. No espaço proporcionado, as mulheres trazem questões de ordem 
familiar, do trabalho, do casamento e nem sempre nesses espaços elas têm a possibilidade de 
expor o que realmente pensam. Afonso e Abade (2008) ponderam que “muitas pessoas vivem 
em contextos que não cultivam e mesmo reprimem ou não incentivam a reflexão. Em nossa 
sociedade, a desigualdade social traz impactos também sobre as oportunidades de expressão, 
comunicação e reflexão” (p.24).  

A expressividade encontrada nas discussões produzidas pelo grupo revela algumas 
impossibilidades de fala e reflexão delimitadas pelo próprio cotidiano vivido pelas mulheres. 
Nesse sentido, o grupo foi, a nosso ver, se construindo como um dispositivo, na concepção 
exposta por Benevides (1993), na medida em que permitiu “intensificar em cada fala, som, 
gesto, o que tais componentes acionam das instituições (sociais/históricas) e de como nelas 
constroem novas redes singulares de diferenciação” (p.154). 

Segundo Souza (2006, p. 152), “é necessário um posicionamento ético que nos leve a 
refletir sobre o quanto nosso treinamento e nossas teorias podem contribuir para analisarmos 
sua vivência de modo estereotipado e estreito”. A facilitadora do grupo, em alguns momentos, 
colocou em questionamento o papel da mulher na sociedade, pois ela percebeu que muitos 
“problemas” trazidos pelas integrantes eram embasados em uma reprodução da ordem social 
sem críticas. Em outros momentos foi interessante questionar as participantes o quanto elas 
estavam dispostas a perder em função de manter um relacionamento conjugal, que muitas 
vezes não as satisfaziam. 

As mulheres conquistaram muitos direitos e espaços, no entanto é preciso reconhecer que 
vivemos em uma sociedade capitalista e patriarcal. Faz-se necessário também considerar que 
a mulher ainda é vista como a principal responsável pelos cuidados dos seus filhos. Estamos 
diante de uma realidade social, na qual existem relações de poder, exclusão social, 
discriminações de gênero, classe e etnia. Algumas reflexões produzidas pelas mulheres 
ilustram o potencial de descristalização que o grupo abarca. 

No grupo as mulheres passam a analisar semelhanças e diferenças, como pode ser visto na 
fala de Amanda, comparando seu relacionamento conjugal com o de Glória:  
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_ Eu também era assim, criada como as mulheres antigas, mas depois 
que eu fiz um curso na igreja para casais, hoje a gente tem um bom 
relacionamento sexual. (Amanda) 
 

Ainda na conversa entre Amanda e Glória, observamos que as integrantes faziam seus 
questionamentos a cerca do machismo.  

_ Às vezes os homens são machistas e não gostam de falar. Fala 
para ele ir ao médico. Hoje existe remédio para isso (impotência). 
(Amanda). 

 
Percebemos também que as mulheres compartilham reflexões acerca da mulher na 

atualidade e sobre a auto-estima. 
_ Hoje as mulheres mudaram elas tem que buscar se sentir bem e se 
satisfazer. (Fala de Amanda ao grupo). 

 
À medida que o grupo foi caminhando as mulheres se mostraram autônomas e 

questionadoras. Também foram percebidas alterações na auto-estima e no modo como elas se 
posicionavam em relação a suas queixas, problemas e situações geradoras de sofrimento.  

_ Olha eu já te falei outras vezes e vou repetir você tem a cabeça 
muito fechada, nunca faz nada porque é pecado. Você tem que mudar! 
(Érika recomenda a Karina no 6° encontro).  

 
4. Conclusões  

 
 O trabalho com grupo de mulheres em contextos de saúde não é algo inédito. 
Entretanto, acreditamos que o relato dessa prática em construção, acolhe a proposição de 
Benevides (1993) de se pensar o grupo como “dispositivo analítico”, podendo “servir às 
descristalizações de lugares e papéis que o sujeito-indivíduo constrói e reconstrói em suas 
histórias” (p. 152). É importante resgatar que essa direção, ainda que tenha sido discutida em 
supervisões, é forjada pelas próprias mulheres, o que nos faz pensar que com tantas mudanças 
sociais, econômicas, políticas e históricas há a necessidade de revermos nossas práticas 
enquanto profissionais da saúde. Especificamente, fica o desafio de questionar 
constantemente nossas próprias construções teóricas e práticas. 

 As mulheres tidas antes como ‘Poliqueixosas’ foram acolhidas e reescreveram sua 
condição de sujeitos que não precisavam somente de uma intervenção medicamentosa, mas de 
um espaço de compartilhamento de conflitos pessoais, de sofrimentos, angústias e alegrias.  
 Devido à complexidade das questões trazidas pelas mulheres, coube a coordenação 
repensar os conceitos que possuía a cerca de gênero, mulher, família, paternidade e 
maternidade. 
 Enfim, para quem pretende atuar na promoção de saúde, o trabalho com grupos é 
interessante e útil, mas deve-se cuidar das tentações de sufocar o grupo com vertentes teóricas 
e especialidade de atuação. No último encontro as mulheres avaliaram o semestre como muito 
bom e importante em suas vidas. O sentimento produzido pelo grupo pode ser encontrado na 
fala de uma das participantes: 

“O grupo de mulheres é tudo para mim, tudo o que não consegui até 
hoje. É uma família que faz parte da vida de cada membro. O grupo 
de mulheres é o ombro que eu precisava para desabafar. É um grupo 
de convivência...” (Karina) 
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