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1) Introduzindo os temas: saúde mental, grupo e humanização da atenção 

O modo de entender e tratar a loucura tem sofrido grandes mudanças no decorrer 
da história, saindo de um modelo hospitalocêntrico centrado na instituição psiquiátrica e 
nos tratamentos morais promotores de exclusão e estigmatização do doente mental, para 
um novo modelo, de base territorial que entende as pessoas portadoras de transtornos 
mentais como sujeito de direitos (Antunes e Queiroz, 2007). A insuficiência do sistema 
hospitalar no atendimento prolongado a pessoas em sofrimento psíquico atrelada às 
condições desumanas a que estas pessoas eram submetidas até o século XX, 
desencadeou um processo de transformação que sustentou a Reforma Psiquiátrica 
suscitada em vários países (Brasil, 2007). No Brasil, o Movimento Nacional de Luta 
Antimanicomial (MNLA) reúne diversos segmentos da sociedade, surgiu há mais de 
vinte anos e sofreu maior influência da reforma psiquiátrica italiana. (Lancetti e 
Amarante, 2006) Pautado numa perspectiva crítica da doença mental e da psiquiatria, o 
movimento questiona a maneira de pensar e tratar a loucura, criticando os pressupostos 
psiquiátricos quanto a seus efeitos de normatização e controle (Neto, 2003). A extinção 
progressiva dos hospitais psiquiátricos e a criação de uma rede substitutiva de atenção à 
saúde mental que considere a liberdade e o acesso à cidadania dos portadores de 
transtornos mentais são as principais reivindicações do MNLA no Brasil. 

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) é o principal equipamento desta rede, 
e tem por objetivo o tratamento e reabilitação psicossocial e a promoção da autonomia e 
cidadania, além de ser orientado pela noção de cuidado e promoção dos direitos dos 
usuários. Os CAPS se diferenciam de acordo com características tais como: densidade 
populacional do território ou do município, horário de funcionamento, população 
atendida, além dos profissionais que compõem a equipe. Podem ser dos seguintes tipos: 
CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS-AD (atendimento aos usuários de drogas lícitas e 
ilícitas) e CAPS-i (atendimento infanto-juvenil) (Brasil, 2004).  

Em alguns municípios a nomenclatura utilizada são Núcleos de Atenção 
Psicossocial (NAPS) ou Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), serviços 
regulamentados pela Portaria nº. 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, fundamentados 
pela Lei Federal 10.216 de 2001, que dispõe sobre os direitos das pessoas com 
transtornos mentais e privilegia o tratamento em serviços territoriais, de base 
comunitária. Isso consiste num avanço social e histórico-cultural na forma de conceber 
a loucura, “os loucos” e as noções de cuidado e atenção com relação às pessoas em 
sofrimento psíquico, do ponto de vista da Saúde, Estado e sociedade. É uma grande 
conquista do Movimento Nacional e Internacional de Luta Antimanicomial. 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2004), os CAPS têm caráter 
territorial e comunitário, realizam ações intersetoriais, podem oferecer diversos tipos de 
atividades terapêuticas como oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades 
artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e 
aos familiares dos usuários, psicoterapia individual ou em grupo, dentre outras.  
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Em meio a tantas possibilidades de atividades terapêuticas, a literatura aponta 
que a nova configuração dos serviços de saúde mental fez dos atendimentos grupais o 
principal recurso terapêutico nestes contextos (Lancetti, 1993; Guanaes; Japur, 2001). O 
grupo é reconhecido como um espaço adequado para a exploração da subjetividade ao 
possibilitar que os membros reproduzam neste ambiente os papéis que ocupam no dia a 
dia de suas relações (Guanaes; Japur, 2001).  

O objetivo deste artigo é discutir o uso do dispositivo grupal nas práticas do 
CAPS I de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul3, a partir da descrição de uma 
atividade em grupo desenvolvida no serviço, uma das únicas ou a única que tinha 
caráter contínuo. Era denominada “oficina terapêutica” e acontecia duas vezes por 
semana. Partimos de um grupo em específico e, expandindo a reflexão, traçamos 
algumas considerações preliminares acerca da utilização de dispositivos grupais nos 
CAPS e seu potencial de cuidado na perspectiva da promoção da autonomia das 
pessoas acompanhadas, um princípio que orienta tanto a Política Nacional de Saúde 
Mental (Brasil, 2004) como a Política Nacional de Humanização (PNH) (Brasil, 2006).  

De acordo com o Ministério da Saúde (2004, p. 03):  
“Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam esta 
política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-
responsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a 
participação coletiva no processo de gestão e a indissociabilidade entre 
atenção e gestão.” 

A noção de acolhimento, por sua vez, tem ganhado destaque no escopo das 
diretrizes, princípios e métodos da PNH e deve ser compreendida segundo diferentes, 
entretanto complementares, perspectivas tais como: 1) postura humana de 
reconhecimento e compromisso com “o outro”, expressa em atitudes de dar acolhida, 
admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito, receber, atender (BRASIL, 2006) enfim, “estar 
com” ou “perto de”, tanto do ponto de vista da gestão envolvendo trabalhadores, como 
do ponto de vista desses mesmos trabalhadores quando se colocam diante dos usuários; 
2) modo “mais humanizado” de operar o trabalho da atenção e gestão ao se organizar a 
assistência à saúde, valorizando seu caráter coletivo e cooperativo, assim como a 
necessidade de diálogo e de construção de vínculo qualificado entre trabalhadores, 
coordenadores e gestores, e entre trabalhador e usuários a fim de se garantir o acesso ao 
cuidado com resolutividade (BRASIL, 2006). 

A literatura científica e técnica-política na forma dos documentos norteadores 
trata o tema do acolhimento do ponto de vista filosófico e humanitário, no que concerne 
às interações humanas e à forma de operar o trabalho em saúde. Em algumas áreas da 
Saúde essa noção tem sido mais explicitamente utilizada como é o caso da Saúde 
Mental. Na esteira das Reformas Sanitária e Psiquiátrica, a noção de acolhimento tem 
perpassado a construção de novas estratégias para o cuidado dos cidadãos em 
circunstâncias de sofrimento e sintomatologia psiquiátrica; trata-se de uma concepção 
de acolher não no sentido de passividade por parte de quem é acolhido, mas sim de 
alguém que deve ser respeitado em sua dignidade, autonomia e cidadania.  

As transformações necessárias na prática em saúde mental e na enfermagem 
psiquiátrica estão avançando, pois os conhecimentos produzidos nesta área 
incorporam estratégias de acolhida e continência que consideram, em todos os 
momentos, o exercício da cidadania ativa dos portadores de transtornos 
mentais. (Barros, Oliveira e Silva, 2007, p.815). 
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éticos de acordo com o que consta no projeto de pesquisa aprovado pelo comitê de ética da UFMS.  



2) Método de estudo e nosso “campo-tema”: O CAPS em questão  
 
O estudo foi realizado no CAPS I de uma cidade de Mato Grosso do Sul com 

população aproximada de 40 mil habitantes; o serviço funciona de segunda a sexta-feira 
das 07 às 17 horas, localiza-se em região mais central da cidade, compartilhando a 
estrutura física, uma casa com estilo comercial/clínica, com o serviço direcionado ao 
atendimento das questões de saúde da mulher. Realiza atendimento exclusivo de 
adultos, com transtornos psiquiátricos e/ou com transtornos decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas. A equipe multiprofissional é composta por um médico 
psiquiatra, uma enfermeira especialista em saúde mental, uma terapeuta ocupacional, 
uma assistente social, uma psicóloga, uma técnica de enfermagem, uma artesã, uma 
professora de pintura, um educador, duas digitadoras, um estagiário do curso de direito 
que atua no setor administrativo e uma funcionária responsável pela limpeza, além da 
coordenadora. A dedicação profissional da maioria da equipe não é exclusiva, atuam no 
CAPS em regime de meio período.  

A estrutura física do CAPS é distribuída da seguinte maneira: como o espaço é 
dividido com outro serviço de saúde, para ter acesso ao CAPS passa-se por um corredor 
estreito (cerca de 1 metro de largura) e as salas se distribuem ao longo deste corredor. 
Do lado esquerdo há uma sala de oficina, quase em frente, uma sala de oficina de 
pintura, acoplada a esta sala há uma segunda destinada à oficina de alfabetização, estas 
duas salas de oficinas são separadas por uma porta de correr. Existe uma espécie de 
secretaria ao lado da sala de oficina terapêutica e um consultório médico que também 
funciona como sala da coordenadora quando não há consultas, o consultório fica atrás 
da secretaria de modo que é necessário atravessá-la para chegar a esse, do lado direito 
do corredor principal há um dormitório desativado, uma cozinha e uma sala para a 
psicóloga. O corredor termina em uma sala que funciona como recepção e sala de 
espera, aonde pessoas que chegam como demanda espontânea aguardam a triagem ou a 
consulta, embora não esteja próxima à porta de entrada do serviço. 

Descrever a atividade grupal em questão foi possível a partir das observações 
participantes realizadas ao longo de pouco mais de dois meses, por quatro auxiliares de 
pesquisa (alunos do sexto semestre de psicologia com supervisão docente), totalizando 
em torno de 77 horas. Em função da imersão no campo, da convivência e dos diálogos 
entre pesquisadores, trabalhadores do CAPS que coordenavam a oficina/grupo (uma 
terapeuta ocupacional e uma artesã) e os/as participantes, a análise se debruçou sobre o 
“todo”: o CAPS, seus atores sociais, nós pesquisadores e toda discursividade que 
envolvia as interações e o fazer, marcados histórica e socioculturalmente.  

A técnica da observação participante é sustentada pelo método da pesquisa-ação. 
Segundo Brandão (1999) esse método possibilita uma compreensão crítica da 
sociedade, permitindo ao pesquisador entrar em contato com a realidade da instituição, 
enquanto um fenômeno da sociedade, e buscar algum grau de aproximação que permita 
o contato com sua dinâmica: suas contradições, os discursos e as práticas dos atores 
sociais, incluindo o agir e o estar de nós “observadores” no “campo”.   

Nossa concepção de pesquisa de campo e, subsequentemente, da análise daquilo 
que vimos, fizemos e participamos, inspira-se entre outros em Spink (2003), em sua 
noção de campo-tema e de pesquisa de campo.  

O campo-tema não é um aquário que olhamos do outro lado do vidro; é algo 
do qual fazemos parte desde o primeiro momento em que dissemos, “estou 
trabalhando com........”. A investigação em ação, portanto, se refere à ação 
da investigação; sua localização como parte do tema. (SPINK, 2003, p. 36-
37) 
 



Ou ainda: 
Campo é o campo do tema, o campo-tema; não é o lugar onde o tema pode 
ser visto – como se fosse um animal no zoológico – mas são as redes de 
causalidade intersubjetiva que se interconectam em vozes, lugares e 
momentos diferentes, que não são necessariamente conhecidos uns dos 
outros. Não se trata de uma arena gentil onde cada um fala por vez; ao 
contrário, é um tumulto conflituoso de argumentos parciais, de artefatos e 
materialidades (SPINK, 2003, p. 36). 

Entende-se, portanto ser irreal a separação rígida entre “pesquisador” e “seu 
objeto de estudo”, o pesquisador modifica e é modificado pelo campo (Minayo et al, 
1994). 

Essas perspectivas têm orientado nosso projeto de pesquisa sobre humanização e 
acolhimento4, cujo método integra observações participantes, entrevistas e grupos 
focais. O debate proposto nesse trabalho advém da análise parcial dos dados, uma vez 
que a pesquisa está em andamento. No que concerne ao serviço de saúde mental 
observado (o CAPS), o dispositivo grupal, entre outras questões, emergiu como 
relevante na reflexão sobre os alcances e os impasses da Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão no SUS. 
 
3) Como participamos, o que vivenciamos na oficina terapêutica e algumas notas 
sobre os dispositivos grupais nos CAPS 

 
Após conhecermos a coordenadora do CAPS, a estrutura e um pouco sobre o 

funcionamento geral do serviço ao adentramos o campo de pesquisa, iniciamos nossa 
incursão mais sistemática na oficina terapêutica, como era denominada pela equipe, 
foco de nossas observações participantes. A sala de oficina era ampla, entretanto 
abarrotada de móveis: uma mesa grande, cadeiras, duas prateleiras onde ficavam alguns 
materiais, uma mesa menor, uma estante com um televisor e um aparelho de DVD.  

A oficina terapêutica funcionava duas vezes por semana em horário fixo. Os 
usuários do serviço eram convidados a entrar e participar das atividades propostas neste 
espaço e respondiam a uma lista de presença. A terapeuta ocupacional e a artesã eram as 
responsáveis pela coordenação das atividades voltadas para trabalhos manuais e de 
artesanato, no entanto observamos uma atuação mais freqüente da segunda enquanto 
estivemos em campo, sendo que a primeira muitas vezes chegava depois do início das 
atividades e não participava dela o tempo todo, realizando outras ações 
concomitantemente. Geralmente não havia uma atividade coletiva que integrasse os 
participantes, eles dividiam o espaço, mas no geral cada um trabalhava em separado: 
uns com crochê, outros com pintura, etc. As coordenadoras estimulavam as práticas, 
distribuíam materiais e supervisionavam os trabalhos.  

Observamos que algumas vezes a oficina adquiria uma conotação de grupo mais 
voltado para a abordagem verbal de determinados temas e questões, quando então era 
pedido que os participantes sentassem em roda. Segundo a terapeuta ocupacional nesses 
momentos o grupo era “para trabalhar as datas comemorativas ou as atitudes ruins 
que eles fazem”, como brigas, atitudes incorretas e discussões. Entretanto, esses 
momentos mais dialógicos não eram sistemáticos devido à indisponibilidade de tempo 
da terapeuta ocupacional e dos profissionais em geral. A oficina terapêutica ora 

                                                 
4 Título do estudo: “Acolhimento e Acesso: consolidando a integralidade e o direito à saúde. Um estudo 
junto à rede de saúde de um município de pequeno porte no estado de Mato Grosso do Sul”, 
desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Políticas, Programas, Processos Comportamentais e Psicossociais 
em Saúde” / "PCEPsi” da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, curso de Psicologia.  
 



funcionava com um espaço onde os usuários confeccionam artefatos, ora como grupo de 
encontro e de conversa. Percebemos que as incertezas sobre se haveria ou não “o grupo” 
(expressão utilizada para se referir ao momento de conversa, demarcando sua diferença 
em relação ao momento dos trabalhos manuais), gerava inquietação entre os usuários. 
Isso se associava aos problemas de organização no fluxo das ações no serviço, que se 
manifestavam em interrupções freqüentes durante a oficina, geralmente pela técnica de 
enfermagem que chamava e conduzia os usuários às consultas psiquiátricas. Nesses 
momentos eles saíam da atividade.  

No dia que nos inserimos no campo, após encerrar a chamada, a artesã que 
coordenava as atividades naquele dia nos apresentou aos usuários presentes como “as 
tias psicólogas que estão aqui para conversar com vocês, com os mais nervosos” e, em 
seguida, pediu que nos apresentássemos aos usuários. Sentimos-nos muito 
desconfortáveis ao tomar contato com a representação que se expressava ali acerca do 
psicólogo e as expectativas da artesã em relação a nós. Durante nossa apresentação, 
dissemos que éramos estudantes de Psicologia e estávamos ali para participar, observar 
e aprender sobre o CAPS, na tentativa de não reafirmarmos a posição paternalista em 
relação aos usuários, de acordo com o modo como fomos apresentadas. A coordenadora 
nos perguntou quantas vezes na semana iríamos estar ali e, como neste dia não era 
oferecida nenhuma atividade na oficina, justificou a falta de atividades pela falta de 
materiais. Em seguida direcionou-nos para conversarmos com os usuários “mais 
nervosos” (fala da artesã). Como não havia materiais para as atividades na oficina, os 
usuários permaneceram ouvindo músicas, alguns trouxeram seu próprio material de casa 
(exemplo: uma usuária trouxe o crochê).  

Um dia, no mês de maio, em que a oficina acontecia e tinha como “mote” o “dia 
das mães”, nos chamou, especialmente, a atenção. Escolhemos valorizá-lo nesse 
trabalho por evidenciar elementos que nos incitaram questionamentos tais como: como 
os trabalhadores que “realizam” o grupo ou a equipe em geral percebem os/as 
participantes? O que eles “intuem” ou realmente crêem quanto à função do grupo na 
vida dessas pessoas? E para a própria equipe ou instituição? A dinâmica produzida no 
grupo é alinhada com os princípios da Reforma Psiquiátrica? Com as noções de 
autonomia e acolhimento?  

Neste dia havia cerca de vinte usuários presentes e para darem início a 
coordenadora pediu que todos ajudassem a formar um círculo com suas cadeiras, se 
acomodando sentados para iniciarem o grupo. Uma pessoa indagou: “Que bom, vamos 
rezar!”. A coordenadora disse-lhe: “Realmente, rezar é muito bom, mas nem todas as 
pessoas têm a mesma religião, temos que respeitar. Agora nós não vamos rezar, vamos 
conversar sobre o tema do Dia das Mães.” Organizaram-se de maneira que cada 
integrante falaria seguindo a ordem pela qual estavam sentados. A coordenadora deixou 
claro que todos deveriam “falar um pouquinho”, mesmo que fosse um depoimento 
rápido sobre o tema do dia. 

A temática abordada simbolicamente valorizava a figura materna e prestava uma 
homenagem às mães. A terapeuta ocupacional coordenava o grupo e tentava direcionar 
a discussão para reflexões voltadas à importância da figura materna na vida das pessoas. 
No entanto, a coordenadora não parecia esperar que, de acordo com as vivências dos 
usuários, os discursos deles pudessem abordar conteúdos tais como desamparo, 
abandono, morte, sofrimento e carência afetiva.  

Ocorreram algumas situações que pareceram inesperadas à coordenadora e, em 
nós, o incomodo parecia relacionar-se à falta de planejamento, como se a atividade 
acontecesse de improviso. A maioria dos usuários se emocionou e se expressou 
significativamente, recitaram poesias, deram depoimentos de vida, cantaram. O 



primeiro integrante a se expressar relatou que não tinha mãe, mas uma madrasta, assim, 
não poderia participar do grupo. A coordenadora insistiu e disse-lhe que ele poderia 
falar algo sobre a madrasta, ou alguém especial, então ele disse “mãe não é aquela que 
joga no mundo, mas a que cuida, dá carinho”. Como seu irmão também era usuário do 
CAPS e estava presente, o integrante dirigiu-se ao irmão e o abraçou dizendo: “Eu te 
amo meu irmão, obrigado por tudo mesmo”. O irmão também disse que o amava e 
ambos choraram juntos. Neste momento a coordenadora falava aos outros integrantes: 
“Olha aí gente, que momento bonito, dois irmãos se abraçando”. Este fato durou 
aproximadamente dez minutos e houve certa dificuldade em dar continuidade ao 
processo, às falas dos outros integrantes.  

A próxima pessoa a falar, de acordo com a seqüência era uma senhora. Ela 
afirmou que não gostaria de falar nada, pois acabara de perder sua netinha e aquele 
momento para ela não fazia sentido algum. Após dizer isto, se emocionou e abaixou a 
cabeça. Todos ficaram assustados e tristes por ela. A terapeuta ocupacional 
coordenadora disse que lamentava por ela. Os demais integrantes tentaram amenizar a 
situação relatando casos de sofrimento por quais vivenciaram: “eu nem conheci minha 
mãe!”, “meu pai matou minha mãe e depois se matou!”, “eu não gosto muito da minha 
mãe, ela é brava demais.”, porém, a coordenadora os interrompia dizendo: “Estamos 
aqui para falar de coisas boas e fazer homenagens às mães!”, quando algum 
participante não queria falar a coordenadora insistia: “você não quer nem dizer 
parabéns para as mães que estão aqui? Agradecer às mães?”. Durante a discussão foi 
cantada a música “No dia em que eu saí de casa” de ZEZÉ DI CAMARGO E 
LUCIANO e o momento foi encerrado com a distribuição de lembrancinhas para os 
usuários presentearem as mães. 

Em nossa percepção, avaliamos que a coordenadora não soube como lidar com 
manifestações de sofrimento, tampouco com a dinâmica coletiva; embora se 
empenhasse em amenizar o sofrimento manifesto, tomava uma postura coercitiva que 
beirava o autoritarismo, no mínimo apaziguadora, impedindo-os objetivamente de 
expressar as emoções mobilizadas pela proposta/tema. Sentimentos e vivências 
caracterizados como “negativas” eram desestimuladas ou cerceadas com falas do tipo: 
“agora não é para falar de coisa triste”, “não gente, vamos fazer homenagem às 
mães!”. Embora estivéssemos desconfortáveis com a conotação geral da atividade, não 
nos colocamos nesse sentido, aspecto discutido entre nós posteriormente na equipe de 
pesquisa. 

Este exemplo demonstra que há algumas dissonâncias entre as concepções de 
alguns profissionais da instituição sobre o que é um grupo e a literatura sobre o assunto.  

De acordo com Andaló (2006):  
(…) um grupo é constituído por um conjunto relativamente pequeno 
de pessoas, que mantêm contatos face a face, ligadas por algum(ns) 
objetivo(s) comum(ns) que as leva(m) a interagir e estabelecer 
relações de reciprocidade. Os grupos também se caracterizam por 
um movimento contínuo, um equilíbrio estável e temporário, cujo 
conhecimento é extremamente difícil, por ser impossível apreender 
toda a riqueza existente no entrecruzamento dos aspectos subjetivos 
e do conjunto dos participantes em permanente processo de 
reciprocidade. (p. 68)  

Nota-se que o ato de acolher, escutar, “estar com”, pressupõe uma 
disponibilidade afetiva de quem acolhe e uma capacidade a ser desenvolvida em termos 
de suporte e manejo. Como destacam Filho e Nóbrega (2004): 

O atendimento (do latim attendere: acolher) terapêutico (do grego 
terapéuo: tratar diligentemente) é entendido como ato de acolher, 



receber com cortesia, tomando em consideração e escutando 
atentamente a pessoa humana que procura o serviço para prestar 
cuidados relativos à demanda referente à sua problemática sócio-
existencial e de saúde mental. (p.376) 

 De acordo com os objetivos do CAPS, todas as atividades, incluindo os grupos, 
devem ser orientadas pelos projetos terapêuticos singulares a cada usuário ou por 
princípios e propostas que sejam coletivas, com temas, questões, reflexões e ações que 
sejam pertinentes às pessoas que freqüentam o CAPS e que irão constituir subgrupos 
dentro do serviço, em alguns momentos, de acordo com as suas incursões e atividades 
eleitas pelos projetos terapêuticos. Esses devem ser co-construídos, sempre levando em 
conta a interdisciplinaridade e a participação (escolha, desejo, autonomia) daquele que 
será o sujeito ativo desse projeto. 

Desta forma o papel de coordenadores ou facilitadores de grupos (com 
finalidade terapêutica e de sociabilidade) seria de compreender a história e a identidade 
tanto singularmente (subjetividade dos participantes) como coletivamente (os 
significados e sentidos historicamente construídos em torno da vida das pessoas com 
transtornos mentais graves, por vezes com histórico de internações seguidas ou anos de 
vida em instituições fechadas). A vida familiar de pessoas com essa trajetória não se 
constitui muitas vezes com sentidos “positivos”, afetos e lembranças prazerosas, de 
pertencimento e de continência. As figuras parentais valorizadas pela normatividade 
sociocultural mais tradicional acerca da família - mãe e pai - muitas vezes não são as 
pessoas mais significativas na história de vida, estão ausentes, constituem perdas, ou são 
investidas de emoções ambíguas, conflitivas, talvez de dor e violência (e isso não é 
exclusivo das pessoas com transtornos emocionais; a idéia de pais “presentes e 
perfeitos” é ilusória, mas orienta as expectativas sociais).  

Nesse sentido, trabalhadores da saúde mental devem estar atentos às concepções 
socioculturais a que nós sujeitos históricos estamos imersos e, por conseguinte, 
desnaturalizar nossas crenças, idéias, ações e expectativas. Assim, deve-se considerar 
tanto os participantes como a si mesmos como sujeitos Históricos e, simultaneamente, 
autores de sua história pessoal (Andaló, 2006). 

Trata-se de assumirmos um posicionamento construcionista na vida cotidiana, 
sem os “exageros” e “pormenores” epistemológicos da academia que desembocam em 
“diferentes vertentes” construcionistas ou em críticas radicais a essa abordagem. Sem 
desconsiderar a relevância no campo científico da discussão das epistemologias em 
ciências humanas e sociais, para a vida prática e o trabalho em saúde ela pode se tornar 
massificante ou inócua se não auxiliar a resolver os dilemas da vida cotidiana e se 
restringir-se ao plano excessivamente teórico. 

Quando falamos aqui em construcionismo, estamos nos baseando na premissa de 
que a realidade e suas manifestações microssociais são construídas social e 
historicamente, que não somente nossa discursividade, por meio da linguagem, é 
construída e também constrói a realidade, mas também aquilo que fazemos e aquilo que 
criamos constroem a realidade. Nossas políticas, nossos serviços têm história coletiva e 
não são “naturais”, tampouco obedecem a leis universais a despeito do tempo e do 
contexto. Fundamentam esse debate autores clássicos como Berger e Luckmann 
(1976/2008) que se debruçaram sobre os processos de produção de conhecimento 
coletivo e, portanto, de subjetivação da realidade no cotidiano das interações grupais, 
institucionais e sociais (marcadas geralmente por ideologias, assimetrias e hierarquia de 
poder). Segundo Kenneth Gergen, apontado como um dos pioneiros no debate 
construcionista no campo da psicologia, o construcionismo constitui “uma forma de 
investigação social que (...) preocupa-se principalmente em explicar os processos pelos 



quais as pessoas descrevem, explicam ou dão conta do mundo (incluindo elas mesmas) 
no qual elas vivem”. (1985, p. 266, apud Raser; Japur, 2001).  

Propomos aqui o construcionismo como epistemologia para compreendermos a 
realidade do serviço estudado (não como uma realidade puramente imediata e sim 
histórica), mais especificamente a atividade grupal analisada, nossa inserção, as 
interações sociais e os conteúdos simbólicos das atitudes e das expressões verbais nesse 
cenário reunindo participantes, trabalhadores e pesquisadores. A abordagem 
construcionista é aqui valorizada, também, em sua relevância para orientar o trabalho 
realizado pelos profissionais de saúde, permitindo que decodifiquem os aspectos 
ideológicos, as artimanhas dos estereótipos, enfim, desnaturalizem suas crenças e a 
partir disso possam planejar e avaliar suas ações de atendimento, inclusive aquilo que 
não acontece, as lacunas, em seus significados e conotações socioculturais. 
 
4) Considerações finais: nós psicólogos, os grupo e os serviços como espaços de 
acolhimento e produção de autonomia  
 

O dispositivo grupal, nosso foco de análise, não era utilizado para a atenção 
médica ou psicológica, embora as práticas terapêuticas em grupo constituam o arsenal 
da psicologia enquanto ciência e profissão. Era pouco incorporado ao serviço. Pelo que 
investigamos, a psicóloga do serviço realizava atendimentos clínicos individuais. Isso 
nos incita indagações: como os/as psicólogos/as percebem a si mesmos nos CAPS? Que 
sentidos existem em torno da prática dos/as psicólogos/as fortemente voltadas para o 
atendimento psicoterápico individual e pouco para sua inserção em grupos que não 
sejam terapêuticos, ou terapias, no sentido estrito desses termos? Grupos que sejam de 
convivência, “de fazer algo junto”, de reflexão e debate, educativos, de negociação de 
conflitos, assembléias, etc.    

Dimenstein (2000) destaca que o ideário individualista marca a identidade e a 
cultura profissional do psicólogo no Brasil; que há uma noção de subjetividade 
individualizada e individualizante, veiculada pelo psicologismo ou “cultura 
psicanalítica”, com raízes no liberalismo e no positivismo emergentes nas ciências 
humanas e sociais a partir do século XVIII. Isso, segundo a autora, tem impacto na 
determinação de um modelo profissional da psicologia que tem conseqüências 
relevantes, em especial quando o psicólogo passa a atuar no campo da assistência 
pública à saúde. Há uma hegemonia no uso de métodos, técnicas e teorias ligadas 
prioritariamente ao indivíduo, ao seu desenvolvimento interno, à intimidade e 
privacidade. Esse indivíduo é pouco visto em suas determinações históricas, sociais e 
culturais, como produto e produtor da realidade como propôs, felizmente, a psicologia 
sócio-histórica mais fortemente no Brasil a partir da década de 70.    

Nesse CAPS somente a terapeuta ocupacional acompanhada pela artesã 
realizavam uma atividade em grupo, nomeada pela equipe como “oficina terapêutica”. 
Por sua vez, não percebemos uma discussão mais reflexiva por parte da equipe ou dos 
profissionais entre si, que levasse em conta os sentidos e a dimensão simbólica dessa 
atividade e das interações sociais nela envolvidas. As características percebidas em 
destaque foram: a relação paternalista entre profissionais e usuários; a tendência em 
infantilizá-los com uso de termos no diminutivo ou tom de voz semelhante ao tom 
usado com crianças; dinâmica entre as pessoas semelhante a uma sala de aula e à 
relação aluno-professor.  

De modo geral, as características da “oficina terapêutica” pareceram 
contraditórias às noções de acolhimento e aos princípios de promoção da autonomia 



inserção social, uma vez que a relação entre profissionais e usuários era marcada por 
dependência, controle e infantilização.  

Acolhimento e humanização estavam prejudicados, pois se percebeu em certos 
momentos a dificuldade de se promover a discursividade, a “escuta”, a continência às 
expressões emocionais “negativas”. Não era comum que os coordenadores do grupo 
estimulassem a reflexão coletiva que auxiliasse os sujeitos a se perceberem criticamente 
e conscientemente no mundo, em suas relações sociais, na família, no trabalho (ou 
mesmo sobre a não ocupação do cenário do trabalho). O diálogo sobre essas questões é 
relevante para que se enfrente, por meio do debate e da proposição de novos modos de 
agir, as dificuldades coletivas cotidianas, como por exemplo, vivenciar a discriminação, 
a ausência da “mãe imaginária ou real”, no caso da temática trabalhada pelo grupo que 
nos inserimos. Esse seria um possível caminho para a tão pronunciada autonomia.    

Do ponto de vista terapêutico e psico-educativo, em grupo as pessoas podem 
reconhecer papeis e identidades - em sua dimensão coletiva e histórica - questioná-las, 
(re) significá-las e, portanto, reconstruí-las na medida em que sejam opressivas, 
excludentes, estereotipadas ou restritivas à cidadania. Nesse sentido a grupalidade ou o 
grupo constitui um dispositivo de atenção e promoção de cidadania no interior dos 
CAPS, entre outros pelo seu caráter intermediador na dialética indivíduo-sociedade. 
Não deve ser utilizado, reducionistamente, como estratégia para resolver a tensão entre 
demanda e oferta de atendimento, ou seja, para “atender mais pessoas em menos tempo, 
racionalizando recursos humanos”. Seu potencial está em promover discursividade, 
diálogo, (re) construção de si, das identidades, das interações sociais e da realidade 
vivenciada. Nos CAPS, esse potencial deve ser colocado a serviço do projeto sócio-
terapêutico de cada usuário e da coletividade envolvendo usuários, familiares, 
trabalhadores e comunidade.  

Nesse sentido frisamos a importância de ampliar e aprofundar a discussão sobre 
humanização, acolhimento e dispositivos grupais por profissionais de CAPS, gestores 
da saúde mental e universidades. Fundamentos teórico-práticos e aportes de diferentes 
disciplinas das ciências humanas e sociais são relevantes para que sistematicamente 
sejam feitas avaliações e readequações das propostas realizadas nos serviços, em 
especial, as grupais. Sem isso o acolhimento, a promoção da autonomia, da cidadania e 
da reinserção social tendem a permanecer no plano do discurso e na prática, seguimos 
realizando inocuidades, ou que é pior, iatrogenias. 

Que figura tão aterrorizante é a iatrogenia? (...) Revendo a literatura 
sobre o tema, encontro o termo iatrogenia designando a doença ou 
enfermidade que resulta de uma ação médica. Tradicionalmente, esta 
situação assume uma conotação negativa por sua estreita relação 
com situações de omissão, imperícia, imprudência ou negligencia. 
Mas a iatrogenia é um fenômeno que envolve somente nossos colegas 
médicos? (Madalosso, 2000, p.12). 

Essa reflexão é necessária aos psicólogos para enfrentarmos o “viés do 
subjetivismo” que leva à crença equivocada de que não é possível avaliar nossas 
intervenções ou de que elas não têm efeitos nocivos por não serem visíveis física e 
organicamente.  
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