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                                                           RESUMO 

O estudo busca o aprofundamento do que se pratica na atualidade seguindo 

correntes fundamentadas na antipisiquitria, que 

configurou-se numa corrente cuja característica principal era promover formas 

alternativas de tratamento do sofrimento psíquico. Com o intuito de promover a 

ruptura com o modelo psiquiátrico manicomial, o uso de estratégias e diretrizes 

alternativas vêm com o intuito de promover a inclusão social do louco, propondo 

uma nova abordagem da loucura. Assim, são adotadas diversas estratégias que 

buscam promover a inserção dos usuários através de diferentes dinâmicas, 

assim como os grupos de ajuda mútua. Na perspectiva de grupos de saúde de 

ajuda mútua, se dá a existência dos Grupos de Ouvidores de Vozes. O objetivo 

geral do estudo é analisar a dinâmica terapêutica em saúde mental dos grupos 

de ouvidores de vozes. Para alcançá-lo, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: Identificar os temas emergentes nos grupos; avaliar o perfil de 

dialogicidade dos grupos e avaliar desafios e potencialidades no emprego da 

modalidade virtual via internet. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, 

do tipo descritivo. O cenário escolhido para o estudo foi estabelecido através de 

grupos online de Ouvidores de Vozes. Optou-se pela modalidade online devido à 

recomendação de isolamento social decorrente da Pandemia pelo Covid-19 

durante o período de produção desta pesquisa. Como critérios de inclusão, 

estabeleceram-se os seguintes: pessoas maiores de 18 anos que participem do 

Grupo de Ouvidores de Vozes há mais de um mês, que aceitarem participar da 

pesquisa voluntariamente e que possuam acesso à Internet. Não há critérios de 

exclusão dos participantes. Os resultados apresentados no estudo mostram que 

os grupos virtuais de ouvidores de vozes possuem grandes potencialidades 

terapêuticas, estando envolvidos na relação dos ouvidores com as vozes e em 

suas relações com o mundo, favorecendo a identificação dos mesmos com os 

demais membros. Em suma, conclui-se que os elementos da abordagem do 

grupo de ouvidores de vozes propiciam a produção de espaços terapêuticos, 

vinculados ou não a um serviço de saúde mental, mas que seja responsável e 

eficaz na disseminação do cuidado científico.  

Palavras-chave: Ouvidores de Vozes; Grupos de Ajuda Mútua; Grupos virtuais; 

Antipsiquiatria. 
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ABSTRACT 

The study seeks to deepen what is practiced today following currents based on 

antipisiquitry, which it was configured in a chain whose main characteristic was to 

promote alternative ways of treating psychological suffering (CHARLESWORTH, 

1980). In order to promote a break with the psychiatric asylum model, the use of 

alternative strategies and guidelines comes with the aim of promoting the social 

inclusion of the crazy, proposing a new approach to madness (BRASIL, 2004). Thus, 

several strategies are adopted that seek to promote the insertion of users through 

different dynamics, as well as mutual aid groups. From the perspective of mutual aid 

health groups, there is the existence of Voice Hearing Groups (BAKER, 2016). The 

general objective of the study is to analyze the therapeutic dynamics in mental health 

of groups of voiced listeners. To achieve this, the following specific objectives were 

outlined: To identify emerging themes in the groups; evaluate the dialogicity profile of 

the groups and evaluate challenges and potentialities in the use of the virtual 

modality via internet. This is a qualitative, descriptive study. The scenario chosen for 

the study was established through online groups of Voice Hearers. The online 

modality was chosen due to the recommendation of social isolation resulting from the 

Pandemic by Covid-19 during the period of production of this research. As inclusion 

criteria, the following were established: people over 18 years of age who have 

participated in the Voice Hearing Group for more than a month, who voluntarily 

accept to participate in the research and have access to the Internet. There are no 

exclusion criteria for participants. The results presented in the study show that the 

virtual groups of voice listeners have great therapeutic potential, being involved in the 

relationship of the listeners with the voices and in their relations with the world, 

favoring their identification with the other members. In short, it is concluded that the 

elements of the approach of the group of listeners of voices provide the production of 

therapeutic spaces, linked or not to a mental health service, but that is responsible 

and effective in the dissemination of scientific care. 

Keywords: Voice Hearers; Mutual Aid Groups; Virtual groups; Antipsychiatry. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

  

        Entende-se como movimento social: uma mobilização, um ato coletivo, definido 

por uma solidariedade específica, que luta contra um adversário para a apropriação 

e o controle de recursos valorizados (MELUCCI, 2001). Sua visibilidade ocorre nas 

mobilizações coletivas, por meio de manifestações, encontros, eventos, protestos e 

conflitos (LUCHMANN;RODRIGUES,2007; BARBOSA; COSTA; MORENO, 2012). 

        No que se refere à importância dos movimentos sociais, o Movimento Nacional 

da Luta Antimanicomial (MNLA) é destacado como o movimento social mais 

importante para a história da saúde mental no Brasil, por ter proposto a discussão 

sobre o hospitalocentrismo e as péssimas condições de trabalho e de tratamento, 

assim como um debate a respeito da privatização da assistência psiquiátrica 

(SCHOLZ et al., 2012). 

        A Luta Antimanicomial (LTA) remete ao desafio de transformar a relação da 

sociedade e do Estado com a loucura e vem sendo realizada por todos aqueles que 

se sentem movidos pela questão da desinstitucionalização da loucura como 

condição humana, contando com a participação ativa de profissionais da área da 

saúde mental, usuários e familiares e contribuindo para o avanço e consolidação da 

Reforma Psiquiátrica e para os processos de conquista da cidadania e da inclusão 

social (RODRIGUES; PERES, 2012). 

        A Reforma Psiquiátrica (RP), assim como o movimento de 

desinstitucionalização no Brasil, deu-se início a partir da década de 70, sob 

influência do movimento italiano da Psiquiatria Democrática, buscando a mudança 

de práticas institucionais sob a orientação de princípios democráticos (GOULART; 

DURÃES, 2010). Tal movimento foi marcado por uma série de conquistas e medidas 

alcançadas na década de 80. Dentre elas a realização da 1ª Conferência Nacional 

de Saúde Mental no Rio de Janeiro em 1987; a criação do primeiro Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) em São Paulo no mesmo ano; a intervenção na Casa 

de Saúde Anchieta em Santos (1988); e a entrada no Congresso Nacional do 

Projeto de Lei do deputado federal Paulo Delgado em 1989, que propunha a 

extinção dos manicômios e a oficialização da assistência psiquiátrica comunitária no 

Brasil. A Lei Paulo Delgado (Lei 10.216) foi sancionada em 2001 e promoveu 
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grandes mudanças no modelo assistencial destinado aos pacientes portadores de 

sofrimento mental (SANTOS et al., 2000). 

Rotelli, De Leonardis e Mauri (2001) colocam a Reforma Psiquiátrica como 

um processo complexo que abrange diversos agentes e necessita que haja a 

desconstrução do saber psiquiátrico e da lógica hospitalocêntrica; uma vez que se 

faz necessário olhar para todas as dimensões do ser humano, considerando-o como 

ser político, cultural e social e não "patológico", característica essa restrita à 

dimensão biológica. 

        Nesse sentido, a RP brasileira vai ao encontro das propostas da Psiquiatria 

Democrática e da Antipsiquiatria, visto que as demais propostas e tentativas de 

reforma se reduziram, principalmente, à modificação e reformulação dos serviços da 

psiquiatria clássica (AMARANTE, 2008). 

        Segundo Oliveira (2011), o longo de toda a modernidade, o espaço da loucura 

e dos loucos foi, por excelência, o da exclusão. Nesse contexto, marcado pelo 

desejo de mudanças das diversas formas violentas de tratamentos da doença 

mental, alguns psiquiatras começaram a questionar a psiquiatria por dentro. 

Marcados pelo pensamento de esquerda, David Cooper, David Laing e Gregory 

Bateson formaram a base da antipsiquiatria. Esse movimento questionava a 

psiquiatria em seu cerne, negando as variáveis formas de tratamento tradicional da 

loucura, buscando a defesa das vítimas da incompreensão de outrem, em defesa do 

ser humano e em respeito a seu sofrimento psíquico.   

        A antipsiquiatria configurou-se numa corrente cuja característica principal, além 

de negar a psiquiatria tradicional, era promover formas alternativas de tratamento do 

sofrimento psíquico. Supunha a inexistência de doenças mentais e acreditava que a 

nosologia médica psiquiátrica não passava de um conjunto de rótulos apropriados 

apenas para invalidar os sujeitos. A antipsiquiatria, portanto, pregava o fechamento 

dos estabelecimentos médicos psiquiátricos alegando que as práticas de assistência 

ao doente mental pautavam-se pela violência constante e desumana. 

        Nesse contexto, a antipsiquiatria acredita que os tratamentos psiquiátricos 

tradicionais atendem a interesses políticos e econômicos bastante claros, 

considerando a natureza política da ciência psiquiátrica, que anula o indivíduo em 

nome da manutenção da ordem e do bom exercício do poder.  

        Dessa forma, o apoio e crescimento do movimento antipsiquiátrico se deu 

quando este vislumbrou a construção de uma "ciência finalmente humana". A 
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psicopatologia, não deveria ser considerada uma "entidade" que definiria o homem 

"ad infinitum ", mas como um "acontecimento" em seu percurso individual-histórico-

social. Assim como Sartre afirmou, falando sobre os antipsiquiatras, afirma-se que 

eles tomam o homem como ele é, não como um homem doente versus um homem 

sadio. Sendo assim, é o homem que possibilita compreender o ser da doença, e não 

a doença que define o ser do homem (CHARLESWORTH, 1980).  

        Observando a necessidade de que se estabeleçam tratamentos psiquiátricos 

que busquem promover a ruptura com o modelo psiquiátrico manicomial e 

contrariem a tradição de isolamento social nas práticas de convivência com a 

loucura, o uso de estratégias e diretrizes alternativas vêm com o intuito de promover 

a inclusão social do louco, propondo uma nova abordagem da loucura. A psiquiatria 

tradicional com seus métodos de classificação e normatização está focada na 

separação entre o "normal" e o "patológico", utilizando técnicas clássicas de 

segregação social e isolamento do louco.  

        Neste contexto de reinserção social e abordagem biopsicossocial, são criadas 

atividades terapêuticas que se constituem como uma das principais formas de 

tratamento oferecidos nos CAPS. As oficinas terapêuticas ocupacionais são 

atividades realizadas em grupo com a presença e orientação de um ou mais 

profissionais e monitores. Os tipos de atividades realizadas nas oficinas podem 

variar conforme a disponibilidade técnica do serviço, interesse dos usuários, e outras 

necessidades. A reorganização da assistência em saúde mental voltada para o novo 

paradigma da reforma sanitária tem no CAPS seu serviço terapêutico básico, e 

dentro dos CAPS encontram-se as oficinas terapêuticas que reúnem todos os 

objetivos de reinserção social e restauração da cidadania dos seus usuários 

(BRASIL, 2004). 

        Além das oficinas de terapia ocupacional, são adotadas pela atenção básica 

diversas estratégias que buscam promover a inserção dos usuários através de 

diferentes dinâmicas, assim como os grupos de ajuda mútua, esses grupos (GAMs) 

são formados por pessoas que compartilham vivências similares, assim, as pessoas 

que vivenciam as mesmas experiências, desenvolvem a habilidade da escuta atenta 

e interessada, exercitam sua capacidade de ajuda mútua, buscam conhecimento 

sobre sua condição de saúde, além de desenvolverem o sentimento de 

pertencimento. Participar de GAMs é importante para fortalecer a autoestima e a 

autoconfiança de seus membros, além de diminuir o isolamento, favorecendo a 
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inserção social e a convivência. Cada grupo tem suas características próprias de 

estrutura, interação, união, identidade social e objetivos, as quais formam os 

padrões e valores individuais do grupo (MELO; MAIA; CHAVES, 2014; ALVAREZ et 

al., 2016). 

       Destaca-se a longo tempo o uso da tecnologia de cuidado dos GAMs, 

principalmente pelos enfermeiros que, em conjunto com a equipe multidisciplinar, 

prestam cuidado aos usuários, podendo se tornar facilitadores na construção ou, até 

mesmo, na manutenção dos grupos (ILHA et al., 2015; SANTANA; ALMEIDA; 

SAVOLDI, 2009). O grupo é entendido como um espaço para seus membros 

refletirem diferentes ideias, desenvolverem confiança e se sentirem aptos para 

compartilhas suas situações, estabelecendo uma relação de confidência (JEREZ; 

LÓPEZ, 2008).  

         Na perspectiva de grupos de saúde de ajuda mútua, em diferentes âmbitos, se 

dá a existência dos Grupos de Ouvidores de Vozes (GOV), os usuários que 

participam do grupo são pessoas que ouvem vozes e buscam maior identificação 

com outrem. Partilham da mesma experiência, passando por um processo de 

estigmatização, isolamento e estranheza, necessitando compreender sua condição 

peculiar de estar no mundo. Utilizam o grupo como uma ferramenta que permite 

aumentar a autoconfiança, oferendo uma rede social que oportuniza nova maneira 

de entender o fenômeno “ouvir vozes” e de como conviver com elas, além de apoiar 

outras pessoas através dos relatos de suas próprias experiências. O diálogo mantido 

entre os usuários do grupo permite um novo entendimento sobre suas vivências, 

propiciando que os mesmos possam encontrar seus próprios caminhos. Essa 

interação envolve a aceitação e o reconhecimento dos limites, medos, angústia e 

solidão que surgem em consequência da audição de vozes, sem a pretensão de 

suprimir as vozes, mas de vivenciá-las em outra perspectiva, permitindo ao ouvidor 

assumir o controle na sua relação com elas (BARROS, 2017). 

        A ajuda mútua visa primordialmente à acolhida, à troca de experiências e de 

apoio emocional, realizadas em grupos compostos, na medida do possível, por 

pessoas com vivências comuns, que partilham do mesmo tipo de experiência 

(VASCONCELOS, 2013). Para Romme e Escher (1997) os membros dos grupos de 

ouvidores de vozes ganham confiança, encontram apoio, aprendem a lidar com as 

vozes, aprendem a conhecer a si mesmo com a ajuda dos outros, tomam 

conhecimento da grande variedade de experiências individuais e aprendem a falar 
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de suas vivências com familiares e amigos. A troca entre os membros diminui a 

angústia e aumenta a autonomia. Além dos grupos presenciais, as estratégias de 

ajuda mútua estão presentes hoje também na internet. 

        Para Hal Stone e Sidra Stone (1993), uma abordagem eficaz, trabalhada 

também nos grupos de ouvidores, consiste em conversar com as vozes, reforçando 

a relação entre as vozes e os ouvidores de vozes. Nessa abordagem, há uma 

tentativa de explorar os motivos das mesmas, para que a pessoa possa encontrar 

novas estratégias para lidar com as vozes. Este método objetiva melhorar a relação 

entre os ouvidores e as vozes, ajudando a pessoa a gerar estratégias e técnicas 

positivas para lidar melhor com sua experiência. 

 

1.1 Objeto de estudo 

A dinâmica do grupo online de Ouvidores de vozes.  

 

1.2 Questão norteadora   

Como é a dinâmica terapêutica dos grupos de ouvidores de vozes na modalidade 

virtual?  

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo Geral: Analisar a dinâmica terapêutica em saúde mental dos grupos de 

ouvidores de vozes. 

 

Objetivos Específicos: Identificar os temas emergentes nos grupos; avaliar o perfil 

de dialogicidade dos grupos e avaliar desafios e potencialidades no emprego da 

modalidade virtual via internet.  

 

1.4 Justificativa e relevância  

 A motivação deste estudo se deu pelo desconforto da autora quanto à 

imposição biomédica de enquadramento do usuário em um diagnóstico e 

possibilidade de abordar uma temática que valorize as experiências vividas e não a 

patologização.  

 Assim, o estudo justifica-se pela necessidade de que se crie, para o usuário 

de saúde mental, uma abordagem contra a patologização, na busca pelo maior 
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entendimento do enfermeiro dentro de grupos de saúde de suporte mútuo e 

compreensão sobre planejamento da formação de grupos de ouvidores de vozes.   

 A relevância do estudo reside na possibilidade do fortalecimento de 

estratégias terapêuticas que não sejam pautadas no diagnóstico e sim voltadas para 

as explicações dos usuários frente a suas vivências e escassez de estudos que 

abordem iniciativas nessa perspectiva. Além disso, o atual cenário instaurado 

mundialmente referente à pandemia causada pelo Covid-19, sugere que novas 

estratégias sejam criadas para fim de que se evitem as aglomerações em espaços 

físicos, fazendo com que a criação e/ou manutenção do grupo online torne-se um 

artifício palpável.  

Para o usuário do SUS, justifica-se que este estudo traz um aprofundamento 

nas possibilidades de empoderamento dos sujeitos frente ao modo de experenciar 

suas vivências gerais e em saúde mental.  

Para a Enfermagem, a justificativa de desenvolver esta pesquisa reside na 

necessidade de se aprimorar os modos de agir em saúde mental e em grupos 

terapêuticos de forma que garanta uma abordagem integral, democrática e cidadã 

com os portadores de transtorno psíquico. Quanto à gestão, este estudo justifica-se 

pela sua contribuição para a elaboração de políticas públicas que venham a 

promover a desinstitucionalização não somente dos espaços físicos dos serviços de 

saúde mental e sim, principalmente, das maneiras de abordar os diferentes modos 

de existência-sofrimento que coadunem com o empoderamento dos que sofrem 

psiquicamente.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Reforma Psiquiátrica 

 

        A Reforma Psiquiátrica (RP) trata-se de um processo social complexo que 

sofreu a influência de diversos movimentos de reestruturação da psiquiatria em 

âmbito internacional, a exemplo da Comunidade Terapêutica na Inglaterra, da 

Psiquiatria Institucional e a Psiquiatria de Setor na França, da Psiquiatria Preventiva 

nos Estados Unidos e da Psiquiatria Democrática italiana (AMARANTE, 1995). 

      A Reforma Psiquiátrica brasileira (RPB) emerge no interior do processo de 

conscientização sanitária e mudança de práticas institucionais sob a orientação de 

princípios democráticos. A politização da questão da saúde mental, impulsionada 

pela mobilização de trabalhadores da saúde que criticavam o modelo 

hospitalocêntrico e médico-centrado de abordagem do transtorno mental, produziu 

reflexões críticas que culminaram em mudanças em normas legais e efeitos 

socioculturais e na criação de experiências de cuidado contra-hegemônicas (YASUI, 

2010).  

     O Movimento da RPB incorporou a militância do Movimento da Luta 

Antimanicomial (MLA) e de suas dissidências. Foi importante e decisivo para a 

consolidação de um projeto de saúde com pretensões de acessibilidade universal, 

reorientação da Saúde Mental no Brasil e aprovação da sua Lei Federal 

10.216/2001, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, promovendo o 

redirecionamento da assistência em saúde mental (BRASIL, 2001).  

A RPB também é compreendida enquanto um processo civilizatório de 

construção de uma ética de respeito à diferença, com reinvenção do cotidiano dos 

serviços de saúde mental e de seus usuários, através da busca pelo entendimento 

do sofrimento humano em sua complexidade (AMARANTE, 1995). A Reforma 

Psiquiátrica tenta dar ao problema uma resposta não asilo-confinante, reduzindo 

danos e desvantagens sociais que trazem o confinamento associado aos transtornos 

mentais e ao uso de substâncias psicoativas (PITTA, 2011). 

      Segundo Costa, Alves, Silva et al (2011), em âmbito nacional, a RP ganha 

contornos peculiares, pondo em questão os pressupostos da psiquiatria e as 

estratégias de normatização e controle do “doente mental”; propondo o 

desenvolvimento de serviços de base territorial; e possibilitando a constituição de 
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uma rede de atenção psicossocial sob a gestão descentralizada municipal. 

Transversalizando essas mudanças, apostou-se na clínica ampliada e na 

representação não-estigmatizante dos transtornos mentais. 

      Como êxitos do movimento da RP na última década elencam-se: aumento da 

acessibilidade ao cuidado em saúde mental; redução de leitos em hospitais 

psiquiátricos; reorientação assistencial com foco na comunidade e nos espaços de 

sociabilidade dos sujeitos (PITTA, 2011); criação e ampliação de dispositivos 

substitutivos e iniciativas de geração de emprego e renda articuladas às políticas de 

economia solidária (DELGADO, 2015); reorganização do cuidado em Rede de 

Atenção Psicossocial em prol da integralidade e continuidade do cuidado em 

território, além da preocupação com a dependência química e com a autonomia e 

protagonismo dos usuários (BRASIL, 2011) . 

Percebe-se que a sociedade ainda desacredita no indivíduo em sofrimento 

psíquico, rotulando-o sujeito da desrazão. Diante desta realidade, é necessário que 

as mudanças no contexto da saúde mental transcendam os modos de tratamento 

das instituições, alcançando toda a comunidade, convocando os cidadãos e a 

sociedade civil a uma participação mais ativa na construção de uma crença coletiva 

nas potencialidades dos sujeitos que sofrem de algum transtorno mental(PARANHO-

PASSOS; AIRES, 2013). 

Reiterando a complementaridade entre as dimensões da RPb, enfatizamos o 

movimento dialético que une a efetivação técnico-assistencial à desmistificação da 

loucura no imaginário social. No entanto, este processo de articulação exige mais do 

que a criação de serviços substitutivos, a regulamentação das equipes de saúde 

mental e a normatização das ações estratégicas (PIRIÁ; FUREGATO, 2009). 

É sabido (e insistentemente pontuado na literatura específica) que a RPb propõe 

um novo olhar sobre os portadores de sofrimento psíquico. Nesse contexto, visa 

reintegrá-los à sociedade, pois considera que a exclusão e o enclausuramento, por 

si sós, exacerbam a condição psíquica dos sujeitos (BUENO; CAPONI, 2009). 

 

2.2 Antipsiquiatria 

 

      O movimento da Antipsiquiatria desde o Congresso de Milão (1969) e mesmo 

desde o Congresso sobre Psicoses (Paris, 1970) põe em questão o estatuto dado à 

loucura pela sociedade e à concepção conservadora que está na base da criação de 
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instituições alienizantes, abalando os fundamentos em que repousam a prática 

psiquiátrica e o poder médico, num protesto contra a medicalização do não-médico e 

à forma de monopólio do saber médico em que o médico sabe o que é a doença de 

seus pacientes e ao paciente é proibido saber. Os antipsiquiatras foram 

influenciados pela psicanálise, enquanto psiquiatras reformadores, que pretendem 

modificar radicalmente a atitude do médico com respeito ao doente mental, mediante 

o abandono dos preconceitos científicos nesse campo do saber. O antipsiquiatra 

alcançaria novo saber e novo relacionamento e acredita revolucionar a psiquiatria, 

despojando-a de uma tradição de "cuidados" e de "adaptações". Procura preservar 

como em uma análise, uma forma de saber que se revela pela linguagem do doente, 

do seu "discurso", que permite à loucura revelar-se sem constrangimento ou coação 

(ARRUDA, 1972).  

     Segundo Lopes (1954),a psiquiatria clássica abstém-se de indagar sobre a 

concordância das queixas apresentadas pelos outros frente às reveladas pelo 

paciente, porque ela define a doença mental como existente no interior da pessoa 

examinada. Os problemas da “doença mental”, no homem e na criança, seriam 

reflexo de uma verdade situada neles mesmos. 

      Historicamente falando, o problema da "loucura" sempre preocupou médicos e 

filósofos. Dela, nenhum homem escaparia. Falou-se até de uma loucura necessária. 

Erasmo (1509) fez o elogio da loucura: "Loucura é sabedoria." "A falta de juízo das 

crianças.", "A loucura é natural no homem." Cita-se que, quando curaram um 

homem, de sua loucura, dissera ele: "Que fizeste? Pretendem ter-me curado e, no 

entanto mataram-me. Tiraram-me uma ilusão que constituía toda a minha 

felicidade." Cercada de mitos, crenças e preconceitos, a cura está acrescida da 

figura do louco de hospício e seu uniforme asilar; criou-se um status e uma condição 

que mascara a natureza da loucura. O psiquiatra e sociedade não criariam a 

loucura, mas eles seriam responsáveis pela maneira com que ela se fixa no asilo 

(SZASS, 1962). 

      A antipsiquiatria se oporia a essa maneira de encarar a "loucura" e: o louco. A 

liberdade está no âmago do homem, seja qual for sua condição: de saúde. Assim 

como se fala dos direitos do homem à saúde, também se poderia falar do direito do 

homem ser louco; no mesmo sentido. Por razões não médicas, o doente mental é 

rejeitado, juntamente com os associais, os perversos e os delinquentes. Essa 

rejeição que estigmatiza o doente mental é revelada pelos próprios médicos 
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(rejeição iatrogênica), que não querem ter nada "com eles". No contexto social atual, 

quando alguém recebe diagnóstico de doente mental, ainda se vê privado de todo 

valor social e é tratado em termos de força, violência (ARRUDA, 1972).  

      Por esta razão é que os asilos antigos tinham uma estrutura diferente dos 

hospitais (correntes, grades) e lidar com eles, era assunto de polícia, de padres, 

feiticeiras, etc. O papel do psiquiatra estaria ainda condicionado pelos preconceitos 

e pelo sistema dominante. Hoje procura-se retirar dos clássicos cuidados e proteção 

aos doentes mentais toda conotação primitiva e agressiva. Há uma 

"despsiquiatrização" da clássica especialidade médica, que se destinava a cuidar 

dos insanos. Surgiu o que se denomina sectarização, que visa a substituir o sistema 

tradicional de internamento por um conjunto de medidas psicossociais (BASAGLIA, 

1970).  

      Não bastaria, segundo Basaglia (1970), a humanização dos hospitais, nem a 

criação de microcomunidades nas suas dependências. A doença mental seria 

abordada levando em conta o meio do doente, sua família, seu entorno, etc, 

procurando tornar não patógenos os diferentes fatores que cercam o indivíduo. Não 

se busca apenas uma adaptação, mas uma liberação e uma compreensão de 

identificação de sua linguagem, seus costumes e seu modo de ser, retirando do 

tratamento qualquer conotação disciplinar primitiva.  

      Muitos mitos psicológicos foram criados, no sentido de curar ou compreender a 

doença mental. O doente hospitalizado, um cidadão sem direito, sujeito às 

arbitrariedades, sem apelação, é visto de modo oposto. Por esta razão, é que cada 

vez mais se tenta introduzir uma reforma de base nas estruturas tradicionais. A 

antipsiquiatria procura, assim, colocar em prática o saber psiquiátrico e sua relação 

com o doente, promovendo a reorganização das instituições nos lados econômico, 

administrativo e social. É necessário revolucionar o ensino médico de modo a 

modificar a atitude humana com relação à loucura (WHO, 1952), buscando introduzir 

a instituição psicanalítica na instituição asilar, tentando cuidar da personalidade 

individual, levando em conta a coletivização do doente, já que, o coletivo constitui 

um conjunto que superdetermina os acontecimentos que ali se passam e fazem 

pressão sobre ele. Esta pressão é uma forma de alienação social. Por isso, a 

máquina alienizante é que deve ser analisada (LAING, 1973). 

Introduzir a psicoterapia institucional é romper a relação binária estereotipada 

e instituir a dimensão simbólica, uma nova estratégia de "cuidados". Também se 
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enquadra dentro do conceito "instituições" o grupo analítico, o conjunto de 

profissionais que analisam e o conjunto de pacientes. Em uma outra, o doente 

procura refúgio para sua angústia. Mas não deseja que ali se o desidentifique, o 

alienize e se o considere irresponsável (SCHREBER, 1955). 

     A antipsiquiatria nada mais seria que uma psiquiatria com orientação nova e não 

de todo definida, com tendência a fugir da terapêutica psiquiátrica convencional. 

Com isso, afastando o enfermo do quadro das instituições (BROWN; PARKES; 

VING, 1961). 

 

2.3 Grupos de saúde de ajuda mútua 

 

Nos anos 1970 e 1980 ocorre o início da proliferação de grupos de mútua ajuda 

(GAM) na América do Norte e Europa. A rápida expansão e a diversidade de 

subtipos desses grupos (grupos de homossexuais, de mães solteiras, de portadores 

de doenças físicas ou distúrbios psicológicos) começou a interessar aos 

investigadores das estruturas e relações sociais e das políticas públicas. Diante 

dessa diversidade, descreveram características comuns ao funcionamento desses 

diversos grupos. Os GAM’s são estruturas pequenas e voluntárias que enfatizam a 

interação face a face, visando atingir um objetivo que, em geral, é promover 

mudanças na condição experimentada pelos frequentadores (KATZ, 1981). São 

grupos formados com o sentido de partilhar alguma situação em comum e 

orientados por uma causa, compartilhando concepções de mundo e valores. 

Comparativamente a outras instituições, os grupos são estruturas pouco 

burocratizadas e pouco hierarquizadas (GODBOUT, 1999).  

Segundo a tríade dar-receber-retribuir, o ato de identificar, compartilhar e fazer 

circular experiências entre pessoas acometidas por uma mesma condição exerce 

papel terapêutico, como exemplo os alcoólicos anônimos, considerados pioneiros no 

modelo de grupos de mútua ajuda, inspirando a forma de funcionamento de 

iniciativas mais recentes (MAUSS, 2003). 

São revelados efeitos significantes dos GAMs nos conhecimentos, habilidades e 

bem-estar, além do alívio da sobrecarga e, embora sua eficácia seja inferior ao 

treinamento multicomponente, ainda assim é uma intervenção efetiva e de baixo 

custo (CHIEN et al., 2011; SCHUZ et al., 2015). 
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A participação nos diferentes Grupos de saúde de ajuda mútua é, em suma, 

motivada pela busca de conhecimento e pela oportunidade que os participantes têm 

de ouvirem as experiências uns dos outros e, a partir disso, se organizarem melhor 

frente às transformações diárias ocasionadas por sua demanda específica (GRABEL 

et al, 2010).Em geral, a motivação descrita para participação nos grupos de saúde é 

majoritariamente a busca pelo conhecimento sobre a doença, o que atesta na 

prática que os GAM’s servem de referência para a propagação de conhecimento 

sobre as patologias e suas progressões (SANTANA; ALMEIDA; SAVOLDI, 2009).  

      Além disso, é comum que os aprendizados recebidos nos Grupos sejam 

utilizados para informar familiares, amigos, cuidadores e, até mesmo, a sociedade 

ao entorno, o que corrobora com as afirmações de membros de diferentes GAM’s, 

segundo as quais para aumentar a sensibilização e reduzir estigmas sobre 

diferentes causas, os membros passam o aprendizado do grupo para familiares, 

amigos e organizações (SEEBOHM, 2013). 

     No que diz respeito à experiência de aprendizado, percebe-se a construção dos 

saberes de forma horizontal, rompendo com a hierarquia do poder biomédico, 

mostrando a participação no grupo como um processo de construção coletiva do 

saber (ILHA et al., 2013). Nesse sentido, segundo Leiniger (2006) é indubitável a 

necessidade de olhar para o cuidado culturalmente sensível, ou seja, sem imposição 

do saber da cultura profissional desrespeitando o que o outro traz. 

     Os diferentes grupos são destacados grupo como uma experiência benéfica a 

partir da possibilidade de que os participantes se ajudem mutuamente, criando 

assim uma rede de suporte social. Além disso, tornando os participantes mais 

confiantes e informados para lidar com suas particularidades, a partir das vivências 

no GAM, reconhecendo a si mesmos nas experiências dos outros (SENA et al., 

2010; SEEBOHM, 2013). Além disso, a troca de conhecimentos existente nos 

grupos diminui a heterogeneidade entre os participantes, que se envolvem 

ativamente nas discussões, tornando o GAM um espaço potencializador de 

aprendizagem (SANTANA; SANTOS, 2012). 

       Contrapondo algumas afirmações presentes na literatura, os Grupos de saúde 

de ajuda mútua (GAM) não são caracterizados como um grupo de terapia, mas sim 

como um grupo que pode propor para seus participantes um espaço terapêutico. 

Com isso, são observados alguns fatores terapêuticos grupais, assim como: a ideia 

da partilha de situações cotidianas semelhantes, a ajuda ao outro, a criação de uma 
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atmosfera para que os participantes se sintam confiantes para se expressarem e 

respeitados caso não o queiram, o apoio, a auto-revelação e a aprendizagem 

(SENA, 2013). 

       O GAM é um espaço onde são expostos sofrimentos vivenciados, 

ressignificando as formas de perceber o cuidado e construindo novos 

relacionamentos. Além disso, torna-se um espaço onde o participante experencia o 

engrandecimento de sua autoestima e o sentimento de pertencimento a um local ou 

a um grupo (SANTANA; SANTOS, 2012). 

      No que se refere às atividades realizadas, os GAM’s são apontados como um 

espaço para seus membros refletirem sobre diferentes vivências, desenvolverem 

confiança e se sentirem aptos para compartilhar suas experiências. Desta forma, no 

grupo existe uma relação de confidência, onde se cria o ideal que ninguém saia dali 

e conte o que foi compartilhado em grupo para outrem (JEREZ; LÓPEZ, 2008). 

Considerando-se os benefícios da participação nos diferentes grupos 

existentes, infere-se a positiva contribuição para a saúde e bem estar de seus 

integrantes. De acordo com a Teoria do Cuidado Cultural, “saúde é definida como 

estar bem para manter e ajudar a habilitar indivíduos ou grupos para desenvolverem 

suas atividades diárias, expressando culturalmente seus valores de cuidado e seus 

estilos de vida” (LEININGER, 2006). 

O GAM propicia o aprendizado de estratégias no coletivo, sendo um espaço 

de sociabilização com pessoas que vivem situações semelhantes (situação 

cotidianas semelhantes e não necessariamente patologias semelhantes), de 

maneira a se sentirem menos isolados e mais esperançosos. No entanto, é 

necessário que seus membros sejam considerados seres unitários, individuais, cuja 

dignidade deve ser respeitada (SEEBOHM, 2013). 

    Desta forma, as perspectivas expressas pelos integrantes do GAM, vão ao 

encontro de seus objetivos fundamentais descritos na literatura, como: fornecer 

informações sobre a doença e sua evolução, fornecer recursos e conselhos 

derivados da experiência de cuidado dos demais participantes e proporcionar apoio, 

com vistas a entender como o GAM está alcançando seus objetivos de cuidado 

(VALIM et al., 2010).  Outros pesquisadores encontraram de igual modo a 

valorização do estar junto, pelo cuidado recebido e pela possibilidade do diálogo 

com pessoas em situação semelhantes (ILHA et al., 2013; SENA et al., 2010). 
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2.3.1 Grupos virtuais de ajuda mútua  

       

      Vivemos na era da informação e da comunicação digital, e nesse cenário a 

internet estabeleceu-se como uma valiosa fonte de informações em saúde, 

permitindo que o fácil acesso à essas informações transformasse os indivíduos em 

colaboradores mais ativos e capacitados na gestão de sua própria saúde. Essa 

acessibilidade, associada à mobilidade e a comunicação livre de barreiras 

geográficas e em uma escala global, aponta para uma nova configuração cultural, 

criando inúmeras formas de interação social, reconstruindo e reconfigurando os 

padrões de relacionamento online, como é o caso das comunidades virtuais. 

      As comunidades virtuais são fontes de valores que moldaram o comportamento 

e organização social, caracterizando-se fundamentalmente pela comunicação livre e 

horizontal, permitindo que cada pessoa encontre a sua própria destinação na 

internet, formando redes autônomas (CASTELLS; GALÁXIA, 2003). 

         Em relação ao que se sabe sobre a formação de grupos virtuais de ajuda 

mútua, entende-se que usuários e familiares usam a internet como um aliado 

tecnológico para compreender o processo saúde-doença, informar-se sobre 

sintomas, medicamentos, abordagens terapêuticas e discutir preocupações em 

comum com outros pacientes. No Brasil, o tema de saúde em comunidades virtuais 

já está medianamente presente, com potencial de crescimento (MEDINA; LOQUES; 

MESQUITA, 2013). 

 É possível perceber diversas implicações e potenciais benefícios advindos da 

participação (e interação) de usuários em Grupos de 

Suporte Online, especificamente: benefícios de tratamento terapêutico, oportunidade 

de vida social a usuários que vivem isolados, benefícios resultantes das 

experiências de outros e, talvez o mais importante, a possibilidade de apoio 

emocional (WICKS P et al., 2012; DE ARAUJO et al., 2012).  

 

2.3.2 Emprego da tecnologia digital online para saúde 

 

      A educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes 

destinados ao desenvolvimento humano e tecnológico. Há uma interseção entre 
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estes dois campos, ambos se estruturam a partir de necessidades sociais e buscam 

soluções interdisciplinares. Visto que, a educação em saúde via web é capaz de 

mediar conhecimentos técnico-conceituais junto à população e aos profissionais do 

campo da saúde pública, tornando o ambiente virtual horizontal em uma perspectiva 

de ensinar e aprender (GARCIA, 2018). 

         No contexto de surgimento da internet, a comunicação através das mídias 

digitais reconfigurou a forma de produção, apropriação e divulgação de notícias e 

informações sobre a saúde. Assim, as mídias digitais no contexto da cultura 

contemporânea contribuem para a reconfiguração do espaço, do tempo e do 

processo comunicacional. 

       Distintamente dos meios massivos tradicionais (audiovisuais e impressos), as 

mídias digitais permitem que ideias e percepções sobre a saúde sejam 

compartilhadas por meio de hipertextos e hiperlinks, constituindo uma relação de 

interatividade, que ocorre entre autores e coautores dos conteúdos informativos ou 

noticiosos, deste modo dinamizando as redes digitais (GUIMARÃES et al., 2018). 

     As redes sociais são ligadas a um incremento da interação e a colaboração entre 

usuários, como resultado de uma maior horizontalidade e interatividade. Em um 

cenário marcado pelo crescimento no uso das redes sociais e os recursos de 

interatividade, sua inclusão em espaços digitais de comunicação em saúde torna-se 

um tema relevante (BACALLAO, 2015). 

       O uso dos espaços virtuais no auxílio à criação de novos espaços terapêuticos 

não é algo tangível, mas sim, um espaço não físico onde seus integrantes tem a 

possibilidade de se movimentar e criar-se explorando as possibilidades desse novo 

“mundo”, proporcionando novas formas de sociabilização (GARCIA, 2018).  

       O processo de convergência midiática nos oferece um campo vasto e complexo 

de práticas cotidianas e comportamentais. Ações virtuais, invariavelmente, trazem à 

tona dimensões que envolvem, em um primeiro momento, ações simples e 

conversações em rede. A partir das quais, um olhar mais cuidadoso, revela com 

igual força condições tecnológicas, materiais, visibilidade social, questões humanas, 

culturais, políticas, entre outras - com curiosa fluidez para algumas situações que 

transitam livremente entre os espaços online e offline, entre o público e o privado, 

entre meios interpessoais e massivos etc. 

       A rede não é contexto ou intermediação, é uma referência utilizada para 

descrever o mundo [...] Não é produto, mas processo. Não é um dado, mas 
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resultado. O social, nestes termos, pode ser analisado com base nas suas 

interações ativas, podendo ser performado. E o ator (ou actante) é tudo o que age 

nessa rede, e que deixa efeito neste mundo. Nunca está sozinho, pois sua atuação é 

distribuída [...] A rede é, portanto, uma ‘ferramenta metodológica’ a partir da qual não 

apenas acompanhamos ou descrevemos as coisas do mundo, mas, acima de tudo, 

criamos um mundo. Na observação de determinadas situações, o que interessa é 

seguir os atores em ação, suas conexões e os efeitos que eles apresentam 

(COELHO; AZAMBUJA, 2015). 

 

2.4 Papel do Enfermeiro nos grupos de saúde 

 

      Assim como em diversos serviços de saúde, nos grupos de ajuda mútua, 

salienta-se a importância dada a figura do profissional enfermeiro, sendo 

mencionado como agente de transformação de práticas. Na condição de agente 

multiplicador de saberes compartilhados, durante as estratégias adotadas, os 

enfermeiros encontram estratégias que potencializam o cuidado, ao conduzir os 

processos que permitem o funcionamento dos grupos, destacando a inserção da 

enfermagem na condução e manutenção das práticas adotadas pelos membros 

(FREIRE, 2017; MEKARO; OGATA; FRANÇA, 2014). 

As diferentes ações realizadas pelo enfermeiro são mediadas por uma prática 

clínica que tem como base o cuidado, compreendido como a essência do “fazer” da 

enfermagem. Essa prática, desenvolvida com competências e habilidades técnicas e 

cognitivas, é amparada pelo saber científico voltado ao desempenho de ações que 

visam à satisfação das necessidades de saúde-doença do indivíduo, além da prática 

de atividades que promovam humanização e equidade (SILVEIRA et al., 2013). 

No cenário mundial, o número de enfermeiros que atuam nos diferentes âmbitos de 

cuidado desenvolvidos na atenção primária a saúde vem crescendo 

exponencialmente, destacando-os como membros-chave da equipe multidisciplinar 

ao proverem práticas de cuidado seguras, eficientes e de alta qualidade, que 

fortalecem os serviços da atenção básica (HALCOMB et al., 2016). 

A prática oferecida pela enfermagem integra diferentes atribuições específicas 

e compartilhadas de atendimento à saúde dos indivíduos, que contribuem para que 

este receba um cuidado integral e de qualidade. Tais atribuições podem ser 

desenvolvidas dentro dos grupos de ajuda mútua, a partir do papel facilitador que o 
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profissional pode adotar, além de poder contribuir para a disseminação de 

informações acessíveis e necessárias aos diferentes grupos, de propor o 

envolvimento da família no cuidado e de coordenar a gestão das ações que 

permeiam as atividades propostas no sentido de avaliar as condições necessárias 

para que essas ações aconteçam (RAMOS et al., 2012; CAMPOS et al., 2014). 

      No âmbito da saúde mental, grande parte desses grupos ocorre dentro dos 

CAPS, que são os principais serviços de saúde mental no Sistema Único de Saúde, 

de caráter territorial, aberto e comunitário, contando com os profissionais de 

enfermagem que ali atuam prestando os cuidados e assistência necessários à 

reabilitação psicossocial dos indivíduos assistidos através de diversas estratégicas 

terapêuticas (COSTA et al., 2016; VASCONCELOS et al., 2016). 

 

2.5 Grupos terapêuticos em Saúde Mental 

 

      No Brasil, a partir do processo de Reforma Psiquiátrica, impulsionado pela Lei nº 

10.216/2001 e a instituição da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), busca-se 

transformar os modelos de atenção e de gestão das práticas em saúde mental, 

valorizando o cuidado aos portadores de transtorno mental, usuários de substâncias 

psicoativas e seus familiares, através de ações integrais e intersetoriais, 

acompanhamento clínico e reabilitação psicossocial. A atual política pública 

brasileira de saúde mental, em detrimento das práticas de exclusão próprias ao 

modelo manicomial, propõe a estruturação de diferentes equipamentos voltados a 

proporcionar suporte ao usuário e familiares em seu cotidiano, aliando 

acompanhamento clínico a ações que promovam sua inclusão social (BRASIL, 

2004). 

É preciso destacar que o processo de Reforma Psiquiátrica se encontra em 

implantação no país, ou seja, são recentes as atividades de saúde mental em 

serviços territoriais, não institucionalizantes e na Atenção Básica. Assim, é preciso 

um processo de formação permanente, um tratamento humanizado e o 

comprometimento dos gestores, profissionais e usuários na partilha dos serviços 

ofertados, na qualificação das atividades e na busca pelos direitos de todos 

envolvidos (BARROS et al., 2018; SANTOS et al., 2018). 

A implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi 

regulamentada através da Portaria nº 3088/2011, adotando-se dispositivos e 
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serviços estratégicos, como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Ambulatório de 

saúde mental, Serviço Residencial Terapêutico, Grupos de Ajuda Mútua, Terapias 

Ocupacionais, entre outros. Nestes serviços, prioriza-se o trabalho em equipe 

composta, na maioria das vezes, por enfermeiro, médico, assistente social, 

psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros, os quais desenvolvem ações e 

atividades de acolhimento, acompanhamento dos usuários de maneira individual e 

em grupos, bem como assistência às famílias (DUTRA; OLIVEIRA, 2015). 

        Referente ao trabalho realizado nos CAPS e ambulatórios de saúde mental 

revela-se que há uma grande preocupação com o tipo de assistência prestada 

nesses locais, ressaltando a importância da qualidade e contribuição desta para a 

melhoria do cuidado e, majoritariamente, para a contribuição da qualidade de vida 

do portador de transtorno mental e /ou usuário de substância psicoativa e seus 

familiares (COIMBRA et al., 2013; GUIMARÃES; JORGE ASSIS, 2011). 

      Em consonância com a nova lógica advinda do paradigma psicossocial, as 

diversas profissões e trabalhos em saúde mental buscam reconfigurar suas bases 

metodológicas e conceituais, ampliando e diversificando o arsenal de atividades 

terapêuticas desenvolvidas. Dessa forma, os papéis e funções dos trabalhadores 

atuantes devem sofrer mudanças continuamente no que se refere ao modo de 

tratamento e às estratégias terapêuticas adotadas (ALMEIDA; FUREGATO, 2015). 

Entre as experiências voltadas à saúde mental na Atenção Básica (AB), 

observa-se, por exemplo, a Terapia Comunitária Integrativa (TCI), que surge no 

panorama nacional como uma tecnologia do cuidado de amplo alcance e baixo custo 

operacional, podendo ser implantada pelas Equipes de Saúde na Família (ESF) na 

rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) a fim de construir redes sociais 

humanitárias no intuito de minorar o sofrimento psíquico da população atendida 

(LUCENA et al., 2018). 

A Terapia Comunitária Integrativa é considerada uma tecnologia do cuidado. 

Enquanto conceito que fundamenta essas práticas, se pauta na formação de um 

coletivo que busca através do movimento de fala e de escuta dos seus integrantes, o 

autoconhecimento e a aproximação de um olhar diferenciado para suas vidas. É 

nesse espaço onde a comunidade pode se apropriar e compartilhar suas histórias e 

experiências de vida, aliando o saber popular às ações de saúde mental. A ligação 
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entre esses integrantes se une a uma proposta de co-responsabilização no apoio e 

no enfrentamento das adversidades (CARÍCIO, 2010). 

Os grupos de ajuda mútua específicos da Saúde Mental costumam ser 

espaços centrados em demandas específicas do território com a finalidade de 

oferecer um espaço de integração onde os usuários têm participação ativa no seu 

processo de cuidar de si mesmo e do outro. O objetivo dos grupos é reforçar as 

habilidades de resiliência e de proteção mútua (BRASIL, 2013; ZIMERMAN; 

OSORIO, 1997). 

A experiência com grupos proporciona uma troca de saberes e mudanças na 

subjetividade de seus integrantes a partir do seu manejo e da finalidade a que se 

destinam, diferentemente dos movimentos encontrados nos atendimentos individuais 

nos serviços de saúde; isto se dá por meio da diversidade e trocas de experiências 

entre os seus participantes, tornando o trabalho enriquecedor (BRASIL, 2013).  

Tudo o que ocorre durante a “sessão” grupal provoca uma reflexão nos 

participantes e muitas vezes os sentimentos ocorridos ali são compartilhados ou 

geridos individualmente. O movimento do grupo segue para um ponto de mudanças 

significativas e o contato com a fala do outro é o elemento essencial desse processo 

(RIBEIRO, 1994). De acordo com os Cadernos da Atenção Básica em Saúde 

Mental, o trabalho com grupos deve estar pautado na mutabilidade e na troca de 

vivências entre os profissionais e usuários envolvidos, sempre em conexão com a 

realidade de onde veio este sujeito a partir das suas experiências subjetivas, sejam 

elas familiares ou sociais (BRASIL, 2013). 

À medida que o grupo interage e se torna cada vez mais espontâneo no 

contato com o outro, o próprio grupo vai criando naturalmente a sua própria 

característica de cuidar e de acolher o outro na sua individualidade, então o grupo 

torna-se terapêutico. A atitude do facilitador do grupo (profissional) precisa agir de 

modo a permitir que os membros tomem essa atitude receptiva e aberta com o outro. 

Por isso, o grupo deve ser proposto de forma a proporcionar a participação ativa de 

seus usuários como integrantes empoderados dentro de suas peculiaridades como 

uma atuação cidadã. Esta oportunidade de capacitar os usuários, valorizá-los em 

suas experiências e saberes se configuram como novas práticas de cuidados e suas 

tecnologias, inclusive passíveis de replicação em outros espaços de saúde 

(ROGERS, 1994). 
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A interface dos projetos terapêuticos existentes no âmbito da Saúde Mental 

exige ações das mais diversas ordens para fazer dos ideais da inclusão social e da 

solidariedade pragmáticas cotidianas. Permeando a estruturação de iniciativas 

pautadas na gestão democrática e no apoio mútuo; na mediação de conflitos; na 

organização estratégica da rede de atenção e da rede de colaboração solidária; na 

responsabilização e elaboração de grupos terapêuticos concisos; na mobilização 

política de diferentes agentes sociais e sua representatividade, assim como na 

capacidade de propiciar suporte às iniciativas pautadas e às demandas trazidas pela 

população (FERRO; MACEDO; LOUREIRO, 2015). 

 

2.6 Grupos de Ouvidores de Vozes  

 

No campo da Saúde Mental, as narrativas individuais têm sido tomadas como 

forma privilegiada de acessar o ponto de vista das pessoas. No universo da 

pesquisa científica, observa-se, na via oposta, uma tendência em desconsiderar ou 

pelo menos em minimizar os relatos pessoais sobre o adoecimento psicótico, 

restringindo-os ao lugar secundário de mera ilustração da teoria. Esse tipo de 

abordagem tende a excluir aqueles que sofrem da discussão acerca de quais os 

recursos mais eficientes para sobrepujar suas consequências e implicações 

cotidianas, assim como da elaboração e planejamento de estratégias que tornem o 

cumprimento da rotina menos penosa (GEEKIE; READ, 2009). 

Observa-se, na prática dos serviços de saúde, que muitas dessas pessoas 

utilizam estratégias espontâneas e originais para estabelecer uma convivência 

apaziguada com a psicose e seus fenômenos e que estar advertido e atento a essas 

soluções é fundamental para a qualidade de vida. Mostra, além disso, os efeitos 

positivos de suas contribuições para aqueles que ainda vivem a experiência de 

forma muito angustiante e pouco sistematizada. Ampliar o conhecimento acerca das 

soluções individuais encontradas por esses sujeitos para regular as relações com o 

mundo e mapear os contratempos com os quais costumam esbarrar, são pontos 

essenciais, portanto, para a formalização de um cuidado mais individualizado. 

      Os grupos de ouvidores de vozes partem da consideração de que o problema 

não reside no fato de ouvir vozes, mas na dificuldade de estabelecer algum tipo de 

convivência com elas. Essa abordagem constitui uma alternativa ao saber 

psiquiátrico acerca da alucinação auditiva. Diferentemente do enfoque 
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psicopatológico tradicional que privilegia o ponto de vista de um observador externo 

diante do fenômeno, a proposta do Grupo de Ouvidores de Vozes (GOV) inclui e 

valoriza a incidência subjetiva da vivência e acompanha seus desdobramentos na 

relação do sujeito com o mundo. A audição de vozes não é encarada como a 

expressão natural de um processo de adoecimento, mas na pluralidade de formas e 

modos como se manifesta (MUNOZ et al., 2011). 

 A alucinação é considerada, para a psicanálise, como resultante de um modo 

particular de inserção na linguagem. De forma que, a psicanálise chega a se 

questionar se as vozes que acometem pessoas com esquizofrenia poderiam ser 

consideradas como uma tentativa de convivência com o exterior ou como um 

processo de adoecimento como defendido por correntes da psiquiatria. Logo, as 

vozes podem ser postas, assim, em continuidade com outras vivências mais amplas, 

refletindo as consequências de uma relação diferenciada com o mundo (FREUD, 

1911/1989).  

       A categoria leiga "ouvir vozes" abarca uma ampla gama de experiências, dentre 

as quais algumas de difícil elaboração, produtoras de estranhamento, que não estão 

comumente associadas àquilo que a psiquiatria costuma chamar de alucinação 

auditiva. Isso significa que não necessariamente a percepção de ouvir uma voz que 

fala de fora da cabeça precisa estar presente para que o sujeito se auto atribua a 

experiência de ouvir vozes. Alguns sentem que a televisão se dirige a eles, outros 

relatam essa experiência como um "não conseguir parar de falar sozinho", outro diz 

"ouvir vultos", "uma mosca conversando", "um repuxamento do lado esquerdo", 

"uma mão quente no ombro", "balas passando pela corrente sanguínea", um "não se 

reconhecer no espelho", para citar alguns exemplos (MUNÕZ et al., 2011). 

       O saber leigo aproxima-se então daquilo que, segundo Lacan (1962-1963/2005) 

se conceitua como voz, mas que não deve ser pensado em termos de sonoridade. A 

voz se caracteriza por não poder ser definida pela palavra, mas por também não 

poder ser incluída em nenhum processo que tenha relação com a atividade de falar. 

A voz é uma dimensão própria à estrutura da linguagem, constituinte do universo 

simbólico que é paradoxalmente muda, não falante, e diz respeito ao indizível. É 

parte da cadeia significante e, enquanto ausência possibilita a atribuição subjetiva, 

fazendo o sujeito existir (MILLER, 1997). 

        Compartilhar as vozes e seus efeitos em grupo pode ser útil para contornar o 

caráter fora do sentido da experiência, ao introduzir múltiplas e novas formas de se 
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haver com aquilo que se apresenta como resto, desconectado do universo 

discursivo (RIBEIRO, 2006).  

Com a criação do Movimento de Ouvidores de Vozes, muitos dados sobre a 

audição de vozes, até então pouco conhecidos, começaram a ser amplamente 

difundidos nos meios científicos, a partir do estudo de Sidgewick (1894), que 

apresentou como resultado que 8% dos homens e 12% das mulheres, de uma 

amostra de 17 mil pessoas, já tinham experienciado alguma vivência alucinatória. 

Outro estudo muito importante foi o de Tien (1991), que, em uma amostra de 18.572 

pessoas, encontrou prevalência de 2,3% que ouvem vozes com frequência em 

contraste com a prevalência de 1% de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia. 

Esse estudo mostra que ouvir vozes, por si só, não pode ser considerado sintoma de 

uma doença. Esse dado vai ao encontro do que afirma Baker (2016):mesmo que 

uma em cada três das pessoas que ouvem vozes acabe fazendo uso de serviços de 

saúde mental, duas em cada três conseguem lidar bem com as vozes e não 

precisam de atendimento psiquiátrico. 

     Assim, a solução proposta pela psiquiatria para a audição de vozes tem sido a de 

ignorar o significado da experiência para o ouvidor, concentrando-se na remoção do 

que eles consideram como sintoma pelo uso de medicamentos antipsicóticos 

(ROMME; ESCHER, 1989). Sabe-se que a medicação é eficaz para algumas 

pessoas, mas ainda há uma proporção de 30% que ouvem vozes mesmo sob doses 

muito elevadas de antipsicóticos (CURSON RITet al., 1985). Em função disso, são 

necessárias outras alternativas para lidar com o fenômeno, que deem conta de 

todos os sentimentos negativos acarretados por essa experiência, como angústia, 

estresse, desvalia e incapacidade, entre tantos outros. É com esse intuito 

que experts por experiência (ouvidores de vozes) e profissionais de diferentes áreas 

vêm trabalhando no Movimento de Ouvidores de Vozes, em que ouvir vozes deixa 

de ser visto como sintoma e passa a ser entendido como experiência humana, a 

qual não se restringe apenas a um dos sentidos, a audição, mas abrange todos os 

outros, apresentando-se um fenômeno diverso e único para cada ouvidor. 

     São muitos os estudos que têm se dedicado a entender como é construída a 

experiência de ouvir vozes, tanto para ouvidores que usam serviços de saúde 

mental quanto para os que nunca tiveram contato com tais serviços. Dessa forma, 

exploram-se os sentidos que os ouvidores atribuem às suas vozes e sua relação 

com diversos fatores, como: eventos traumáticos, crenças religiosas, tendências 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642018000300012#B39
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642018000300012#B43
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642018000300012#B2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642018000300012#B15


31 
 

cognitivas, níveis de depressão e ansiedade, diferenças culturais, e esquemas de 

representação de si e dos outros. Os estudos apontam que esses fatores são 

capazes de influenciar diretamente o sentido atribuído às vozes, ou seja, se os 

ouvidores as percebem como ameaçadoras, controladoras, intrusivas, como 

sinônimo de doença mental ou, ainda, como positivas, como um sinal de que ele é 

especial, de que tem bons guias, de que elas são boas companhias e podem, 

inclusive, ajudá-lo no dia a dia, entre outros (COUTO; KANTORSKI, 2018). 

       Como explicitado anteriormente, a forma como cada pessoa lida com a 

experiência de ouvir vozes e com a própria recuperação está muito relacionada à 

sua história de vida. Isso é observado, por meio de uma comparação entre 

ouvidores que procuram ajuda e ouvidores que não necessitam dela, que as 

características das vozes de ambos eram similares - ou seja, nível de altura sonora, 

conteúdo e frequência -, mas o contexto de vida, o sentido atribuído às vozes e a 

relação estabelecida com elas eram diferentes. Uma diferença importante entre 

ambos foi a forma como outra pessoa recebeu a informação sobre a audição de 

vozes quando o ouvidor contou pela primeira vez sua experiência. Os ouvidores que 

não necessitavam de ajuda tiveram recepções mais positivas mediante a notícia, 

sentiam-se menos angustiados diante da experiência e eram capazes de controlar o 

início e o fim da audição de vozes ao longo do dia; enquanto aqueles que 

necessitavam de ajuda tiveram recepções predominantemente negativas ao relatar 

sua experiência pela primeira vez e isso foi, posteriormente, mais prejudicial para o 

estabelecimento de relações sociais (POWERS IIIet al., 2017). 

    Assim, as estratégias utilizadas para lidar com as vozes surgem de um 

processo individual, que se constrói a partir de uma história de vida, de uma 

realidade cultural e de uma condição de apoio familiar/social.  

 Contudo, existem estratégias que parecem ser comuns a um grande número 

de ouvidores, porém, nem todos conseguem estabelecer essas estratégias 

sozinhos, necessitando de um suporte externo, como é o caso dos que procuram 

serviços de saúde mental ou de outros ouvidores que já encontraram formas 

alternativas de lidar com a experiência de ouvir vozes e podem ajudar muito ao 

compartilhá-las com os demais. Baseando-se na premissa de que essa ajuda mútua 

entre ouvidores de vozes pode ser benéfica não apenas para quem a solicita, mas 

também para o ouvidor que a fornece,  explora-se como os ouvidores criam 

estratégias para compartilhar sua vivência em um coletivo, buscando aplicar ao 
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grupo de ouvidores uma experiência positiva no que se refere a uma alternativa 

terapêutica (BARROS ; SERPA JÚNIOR, 2014).  

        Alguns dos pressupostos do movimento dos grupos de ouvidores consistem 

em: os sujeitos detêm uma expertise sobre suas experiências; ouvir vozes é uma 

experiência singular, não necessariamente de sofrimento e patologizável (ainda que 

não se trate de negar a possível existência de uma doença); é possível criar 

estratégias para lidar com as vozes; é necessário desmedicalizar e romper com os 

estigmas advindos de uma leitura psiquiátrica dessas experiências; e é importante 

compartilhá-las em grupos de ajuda mútua. Estes pressupostos indicam a 

centralidade dos sujeitos e suas experiências singulares com as vozes, buscando, 

no compartilhamento destas com seus pares, estratégias para o enfrentamento das 

dificuldades que advêm de tal escuta (KANTORSKI, 2017). 

 Os grupos desenvolvidos não são homogêneos em termos de organização, 

funcionamento e regularidade, entre outros aspectos, a depender dos contextos 

socioculturais, bem como das circunstâncias que possibilitam seu surgimento. Em 

geral, os grupos progridem na perspectiva da ajuda mútua, compostos por ouvidores 

de vozes, que se reúnem sistematicamente para compartilhar tal experiência, 

compreendê-la e desenvolver estratégias de enfrentamento, de modo a se 

aproximar do domínio sobre suas próprias vidas (BAKER, 2012; COLEMAN; SMITH, 

2006; ROMME; ESCHER, 1997). 
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3.  METODOLOGIA 

 

      Este estudo trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. O estudo 

qualitativo se classifica como a busca para compreensão do significado e dinâmica 

das relações e trabalha com crenças, atitudes e processos que não são 

mensuráveis através de uma variável. É a busca pela compreensão levando em 

consideração as singularidades do indivíduo que está inserido num grupo (MINAYO, 

2012). 

      A coleta de dados é concebida de uma maneira muito mais aberta e tem como 

objetivo um quadro abrangente possibilitado pela reconstrução do caso que está 

sendo estudado. Por isso, menos questões e respostas são definidas 

antecipadamente; havendo um uso maior de questões abertas. Espera-se que os 

participantes respondam a essas questões espontaneamente e com suas próprias 

palavras, visando, nessa abordagem, a captação do significado subjetivo das 

questões a partir da perspectiva do participante (FLICK, 2013). 

      Trata-se de um estudo de campo descritivo, no qual o pesquisador faz uso de 

técnicas interpretativas que dão visibilidade ao mundo e que culmina em 

representações que podem ser encontradas em comportamentos, entrevistas e 

outros tipo de fonte que interpretados (SILVA, 2018). 

    O estudo descritivo tem como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo 

estudar as características de um grupo. As pesquisas descritivas são, juntamente 

com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática (GIL, 2008). 

 

3.1 Cenário:  

 O campo de pesquisa foi estabelecido através de grupos online de Ouvidores 

de Vozes. Optou-se pela modalidade online devido à recomendação de isolamento 

social decorrente da Pandemia pelo Covid-19 durante o período de produção desta 

pesquisa. 

 O ambiente virtual para os encontros foi constituído através do uso de 

aplicativos gratuitos do tipo hangout de vídeo-chamada coletiva para computadores 

e telefones.  
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3.2 População: 

      Pessoas que frequentam Grupos online de Ouvidores de Vozes, maiores de 18 

anos de idade, sejam elas usuários e familiares da saúde mental, profissionais de 

saúde e/ou membros da sociedade civil em geral, que aceitarem participar do estudo 

mediante verbalização no momento do convite da pesquisadora aos grupos. 

 

3.3 Amostra: 

 O recrutamento dos participantes foi do tipo livre, com o convite sendo 

realizado junto às redes sociais das associações de usuários da saúde mental e aos 

grupos de ouvidores de vozes. 

 A seleção da amostra de participantes ocorreu de acordo com a 

acessibilidade, englobando aqueles aos quais a pesquisadora teve acesso durante o 

período de coleta de dados nos encontros virtuais. Os dois grupos aconteceram 

semanalmente com aproximadamente 15 pessoas. Um grupo com 25 outro com 10, 

sábado e sexta feira respectivamente. Considerando que ocorrem semanalmente e 

que a pesquisadora teve aproximadamente 2 meses para a etapa de coleta de 

dados, estima-se uma amostra de 30 participantes. 

  Como critérios de inclusão, estabeleceram-se os seguintes: pessoas maiores 

de 18 anos que participem do Grupo de Ouvidores de Vozes há mais de um mês, 

que aceitarem participar da pesquisa voluntariamente e que possuam acesso à 

Internet. Não há critérios de exclusão dos participantes.  

 

3.4 Coleta de dados: 

      A partir de uma observação participante, foi possível que se coletassem dados 

acerca do comportamento e da condição ambiental, fazendo uso de um roteiro (que 

encontra-se no Apêndice em C) de observação participante e de diário de campo do 

pesquisador. 

A literatura aponta que a observação tem se mostrado um dos instrumentos 

mais satisfatórios na coleta de dados. Isso acontece porque o uso de informações 

obtidas através da observação parece colocar o cientista mais sob a influência do 

que acontece na realidade do que sob a influência de suposições, interpretações e 

preconceitos; possibilitando assim uma melhor compreensão da natureza e ações 

transformadoras mais eficazes. Desta forma, o objetivo da observação pode 



35 
 

determinar os dados a serem coletados. Além disso, a importante variável referente 

à observação diz respeito a sua fidedignidade, em que o índice de fidedignidade 

pode ser afetado por um conjunto de aspectos que dizem respeito ao observador; à 

situação de observação e às ferramentas utilizadas (DANNA; MATTOS, 2006).  

     Segundo Lakatos e Marconi (2003), a observação participante consiste na 

participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo, ficando tão próximo 

quanto um membro do grupo que está estudando. Com isso, entende-se que a 

observação participante se torna uma tentativa de colocar o observador e o 

observado no mesmo lado, ganhando a confiança do grupo e integrando-se a ele, 

com a finalidade de obter as informações necessárias. 

Os dados coletados na observação participante foram registrados no diário de 

campo do pesquisador, juntamente com os insights que surgiram como fruto da 

convivência com a realidade do campo de estudo. 

Ademais, foram construídos espaços virtuais do tipo blog, chats, grupo em 

aplicativos para a aproximação dos participantes e construção de suporte mútuo  

 

3.5 Análise de dados  

     Foi feito o registro no diário de campo do pesquisador durante encontros 

coletivos virtuais. Em seguida, foi feita a análise do conteúdo explorado através da 

geração de categorias temáticas com base em Bardin.  

Para ela, a análise de conteúdo é um instrumento de cunho metodológico que se 

aplica a discursos extremamente diversificados. Para realizá-la, Laurence Bardin 

(2011) divide o processo em análise de conteúdo, exploração do material e 

tratamento dos resultados: inferência e interpretação. 

     A fase de pré-análise consiste no primeiro contato com os documentos que serão 

analisados, formulação das hipóteses, elaboração de indicadores que orientarão a 

interpretação e preparação do material. No caso desse estudo, as entrevistas 

juntamente com os registros do pesquisador da observação participante constituirão 

o corpus da pesquisa, devendo obedecer aos critérios da exaustividade, 

representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade (BARDIN, 2011). 

      A segunda fase é a de exploração do material adotando procedimentos de 

codificação, classificação e categorização (que devem possuir qualidades como 

exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade) com 

organização posterior do material em colunas (BARDIN, 2011).  
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A terceira e última fase é do tratamento dos resultados – inferência e 

interpretação, onde a inferência induz a resposta do entrevistado para um indicador 

e a interpretação se dá pela busca do que se esconde e do que conceituar em 

profundidade (BARDIN, 2011). 

Esta pesquisa construiu categorias temáticas para a apresentação dos 

resultados, a partir do conteúdo que emergiu da coleta de dados.  

 

3.6 Discussão dos dados 

A discussão dos dados foi realizada à luz da literatura pertinente: Conceitos 

de grupo, Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica e Antipsiquiatria. 

 

3.7 Aspectos éticos da pesquisa 

           A pesquisa foi submetida ao CEP EEAN/ HESFA via Plataforma Brasil, tendo 

obtido o parecer de aceite de número 4.292.759. 

Cada participante foi informado sobre a finalidade do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) e pôde fazer a leitura 

para esclarecimento de possíveis dúvidas, e então assiná-lo eletronicamente OU 

expressar consentimento mediante verbalização. Após a assinatura, no TCLE, ou 

após consentimento verbal, esteve descrito o e-mail da pesquisadora para contato 

posterior pelo participante quando ele precisar se comunicar com a mesma, bem 

como e-mail e telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

      Essa pesquisa respeitou as recomendações do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) acerca da pesquisa com seres humanos pautada na resolução 466/12, 

garantindo dignidade e proteção dos participantes durante a pesquisa e R580/18 

que versa e dispõe diretrizes para pesquisa no SUS e foi submetida ao Comitê de 

Ética e Pesquisa. Para garantir o anonimato do entrevistado, foram utilizados 

codinomes. 

          O Consentimento (TCLE) informou que a participação dos membros do grupo 

na pesquisa não era obrigatória. 

 

 

 

 

  



37 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O Modus Operandi grupal 

 

                O Modus Operandi do grupo, ou seja, a forma como as suas atividades 

são organizadas, tem direta ligação com seu funcionamento, sendo importante 

característica para que o grupo possa existir e, mais do que isso, se sustentar. Essa 

organização conta com determinadas orientações, incluindo regras de 

funcionamento, horários e acordos em geral feitos entre os participantes e 

moderadores.  

             O funcionamento em questão ocorre através da Plataforma de vídeo-

conferência Google Meet, com link de acesso online disponibilizado aos 

participantes anteriormente, podendo ser disponibilizado em páginas de rede social 

do grupo à qual todos os participantes têm acesso, bem como nas redes sociais 

abertas para a divulgação para pessoas que ainda não tiveram acesso ao grupo. 

         Devido à pandemia da Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), o funcionamento 

do grupo começou a ser via online, uma nova conformação para um grupo que já 

acontecia anteriormente de forma presencial. Essa nova conformação de encontro 

traz consigo desafios e também vantagens. O formato online demanda que os 

participantes que tenham acesso à internet, o que sabemos infelizmente não ser a 

realidade de todos. Além do acesso à internet, também é preciso que os 

participantes tenham acesso a uma ferramenta digital que lhes permita participar das 

reuniões, como celular, computador ou tablets, por exemplo.  

          Além disso, o funcionamento à distância traz à tona características 

importantes para alguns participantes que são perdidas com essa conformação, 

assim como a ajuda que alguns encontravam no abraço, a segurança que alguns 

encontravam com a possibilidade de falar olhando no olho do outro e, também, o 

acolhimento que um grupo presencial busca obter. 

           Positivamente, o número de participantes não possuiu alteração significativa 

quanto aos grupos que ocorriam de maneira presencial no período pré-pandêmico. 

Isso porque o acesso via internet faz com que os participantes possam acessar ao 

grupo independente de sua localidade, não havendo necessidade de deslocamento, 

o que muitas vezes poderia impossibilitar a participação de algum dos membros. 
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        Embora seja um fato que a acessibilidade não seja igual e possível para todos, 

o grupo busca se apoiar e sempre tornar o ambiente online o mais próximo do 

presencial possível, buscando estabelecer parâmetros que facilitem o funcionamento 

adequado para todos. Como por exemplo, quando algum membro tem dificuldades 

com a conexão, o grupo busca auxiliar da maneira que pode, inclusive desligando 

suas câmeras e microfones caso isso facilite a conexão de algum participante em 

seu momento de fala.  

         Com a criação do grupo de forma online, acontecendo à distância, tornou-se 

possível também que essa conformação seja aceita e até se torne preferência para 

alguns participantes, que expressaram o desejo de que o grupo online permaneça 

independente da possibilidade de que o grupo presencial retorne após o fim do 

isolamento social pela Covid-19. 

           As tecnologias da informação e da comunicação não trouxeram, sem dúvida, 

a revolução que alguns vislumbraram com a chegada dos primeiros computadores 

nas salas de aula, mas elas provavelmente modificaram os contextos de exercício 

profissional dos professores e formadores. Com o desenvolvimento da internet e a 

convergência multimídia que agrupa texto, som, imagem fixa ou animada em um 

mesmo arquivo, elas ganham, pouco a pouco, um lugar sólido e importante no 

cenário educativo. Em particular no campo da formação profissional, uma nova 

ferramenta se desenvolve com frequência cada vez maior entre os tradicionais 

estágios e a formação em presença: trata-se dos fóruns eletrônicos (RINAUDO, 

2009). 

         Desde a interrogação de Lacan sobre a cibernética (LACAN, 1955), até os 

trabalhos sobre os usos curativos dos jogos de vídeo (MOISY, 2004) ou à 

psicopatologia cotidiana das práticas ordinárias das tecnologias da informação e da 

comunicação, especialmente com a análise da relação de objeto, do objeto do 

fantasma ao objeto da realidade e ao objeto virtual (MISSONNIER, 2003; 

MISSONNIER, 2006), passando pelos questionamentos sobre a e-terapia (ROUX, 

2006), os psicanalistas se interessam pelas tecnologias tanto no que concerne a sua 

prática como para compreender os pacientes. No campo da educação, há vários 

anos, é analisado os processos psíquicos em operação nos sujeitos, professores ou 

alunos, na sua relação com a informática (RINAUDO, 2002). 

      Nesse sentido, a rede de apoio social representa o elo de relacionamentos 

sociais que cada um mantém, incluindo relacionamentos mais próximos e 
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relacionamentos mais formais. Uma forma de se explicar o apoio social é como 

sendo uma função das redes sociais. É considerado a principal função e, também, o 

promotor da construção das redes (BOCCHI SCM, ANGELO M, 2008). 

           Ao começo do grupo, ocorre, caso chegue algum novo participante, uma 

rodada de apresentação para que todos se conheçam, tornando a relação mais 

íntima e os participantes mais à vontade para se expressarem. Lembrando que tudo 

que ocorre no grupo é proveniente de um acordo intergrupal e não proveniente de 

alguma imposição. 

          O grupo é composto por usuários dos serviços de saúde mental, profissionais 

da área da saúde (assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros), profissionais de 

outras áreas (historiadores, artistas), estudantes de cursos da saúde, familiares, 

pessoas que se identificam com a causa do grupo e/ou se consideram ouvidores de 

vozes mesmo sem a necessidade de um diagnóstico e membros da população em 

geral. A composição do grupo é aberta ao público, já que, o grupo é aberto a quem 

tiver acesso ao link, todavia, o grupo se estabelece de uma maneira muito íntima e a 

entrada de novos participantes passa de maneira sucinta pelo conhecimento de 

todos ao momento em que são comunicados.  

Os grupos terapêuticos têm como objetivo conhecer as crenças, ideias e 

sentimentos de seus participantes, visando à reflexão das experiências, por meio de 

aspectos educativos e da estimulação de novas aprendizagens e da comunicação 

no grupo (AFONSO, 2006). Seguindo a estrutura de grupos de ajuda mútua, é 

proporcionado um espaço de troca de experiência, de informações e de elaboração 

das angústias e questões dos familiares com relação aos processos de cuidado do 

outro e de si (ARANTES; PICASSO; SILVA, 2019). 

A rede de apoio social pode ser entendida como um conjunto de conexões ou 

vínculos significativos de que fazem parte as pessoas que interagem regularmente, 

podendo ser os familiares, os vizinhos, os amigos, os profissionais de saúde, os 

colegas de trabalho (CANIELES et al., 2004).  

Assim, essa rede, por meio de seus diversos componentes e vínculos 

estabelecidos, faz intersecção com outras redes, influenciando e sofrendo influência 

delas. Ainda, o apoio social pode ser visto como um processo de interação entre 

pessoas ou grupos de pessoas, que, pelo contato sistemático, estabelecem vínculos 

de amizade e de informação, recebendo apoio material, emocional, afetivo, o que 
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contribui para o bem-estar recíproco e constrói fatores positivos na manutenção da 

saúde (PEDRO et al, 2008). 

        Conforme defendido por Arantes, Picasso e Silva (2019), comparando as 

dinâmicas dos grupos terapêuticos, destaca-se a riqueza das trocas de experiências 

entre os membros. Por meio das discussões, é possível perceber que o caso não é 

um caso isolado e que existem outras pessoas em situações similares. A troca de 

experiências também possibilitou que pessoas com mais informação e vivência 

cotidiana, relatassem estratégias positivas para a manutenção da harmonia na 

convivência diária e no manejo de situações conflitantes. 

       Como apontado por Silva (2007), é a interação entre os usuários da saúde 

mental que produz a maior parte dos fatores a serem evidenciados nos processos 

terapêuticos. Entende-se, assim, que o compartilhamento de experiências e 

informações proporciona apoio e ferramentas para o manejo relacional, contribuindo 

na manutenção da qualidade de vida do usuário. 

        Como dito anteriormente, o funcionamento e organização do grupo é sempre 

uma troca, sem imposições ou regras que não passem pelo consentimento de todos. 

Com isso, é importante salientar que assim como a entrada de novos participantes é 

aceita pela grande maioria dos membros, e assim expresso por eles durante as 

reuniões, a possibilidade de que o grupo seja um espaço aberto também passa pelo 

consentimento deles, já que, o grupo é majoritariamente formado pelas mesmas 

pessoas, mudando sua configuração em encontros esporádicos e sem mudanças 

repentinas, que possam causar algum incômodo ou alterar a relação entre os 

membros já presentes.  

            Os moderadores do grupo são responsáveis pela coordenação do mesmo, 

possuindo consigo as atividades que dizem respeito à parte mais burocrática da 

organização. Assim como: envio do link de acesso ao grupo online para os 

participantes, cumprimento do horário acordado com todos, moderação para que 

todos possam ter voz durante as reuniões, abrindo exceções que façam sentido a 

todos, caso algum participante precise de um tempo de fala maior que o outro, por 

exemplo.  

             Embora o papel do moderador seja importante, não é obrigatória a presença 

do mesmo para que o encontro aconteça, ou que no caso o moderador seja um 

profissional de saúde. Com o amadurecimento do grupo, é possível e 

completamente palpável que o grupo se mantenha com ou sem a presença de um 
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profissional de saúde. Desta forma, com o profissional ou não, é possível que algum 

membro do grupo cumpra ali também o papel de moderador.  

         O membro moderador ou profissional moderador desempenha importante 

papel no funcionamento por fazer com que as regras estabelecidas entre o grupo 

sejam cumpridas durante os encontros, como a duração dos encontros, a ordem de 

falas, o manejo na fala de algum participante que esteja sendo agressivo ou 

desrespeitoso, a apresentação e solicitação à entrada de novos participantes, entre 

outros aspectos que fazem com que os encontros tenham andamento.  

            A duração das reuniões, que é acordada de acordo com a demanda de 

participantes e de falas que aparecem no dia, chega a aproximadamente 2 horas. 

Assim, é possível que com esse tempo o encontro dê conta de atender às 

solicitações de fala de todos, cumprindo o bom senso presente no grupo e sempre 

tendo a gentileza de enxergar a necessidade de cada, aspectos que facilmente 

aparecem nos grupos, já que, a relação de apoio e ajuda mútua é uma realidade 

presente.  

             A duração dos encontros busca ser suficiente para a apresentação dos 

participantes, quando necessário com a entrada de algum membro novo, e para a 

livre demanda de fala de cada um. As falas aparecem de forma espontânea e 

ninguém do grupo é obrigado a falar para participar. É possível, inclusive, que 

alguns ouvidores prefiram apenas ouvir os relatos e falas e se sintam confortáveis 

para também se expressarem após algum tempo, o que também é livre conforme o 

grupo for fazendo sentido para cada um. Essa forma de organização faz com que o 

respeito à individualidade seja presente no grupo e que os membros se sintam à 

vontade para entenderem e aproveitarem o grupo conforme for mais confortável e 

aceitável. 

São estabelecidas regras de funcionamento também para o método online, 

como, por exemplo, pôr o microfone do seu aparelho no mudo no momento de fala 

de outro participante, para que assim um não interrompa ou atrapalhe a fala do 

outro. Além da livre possibilidade de aparecer na câmera ou não, o que deixa mais à 

vontade alguns participantes que não gostam de aparecer para estes se 

expressarem apenas através da fala. 

Nota-se, então, que os recursos terapêuticos vão além do uso de consultas e 

de medicamentos, e caracterizam a clínica ampliada. Essa ideia de clínica vem 

sendo (re)construída nas práticas de atenção psicossocial, provocando mudanças 
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nas formas tradicionais de compreensão e de tratamento dos transtornos mentais 

(BRASIL, 2004). 

       Percebe-se que os grupos se constituem como um espaço acolhedor para a fala 

e expressão dos sentimentos dos participantes, corroborando as reflexões de 

Benute (2001), citado por Cerdeira e Villela (2011), de que os grupos terapêuticos 

vão muito além da troca de informações, configurando-se como espaço que acolhe 

os diversos sentimentos, como angústias e alegrias que perpassam a prática 

cotidiana de cuidado. 

         

4.2 O relacionamento interpessoal entre os membros do grupo 

 

            O relacionamento intergrupal mostra-se primordial para o andamento do 

grupo, já que os encontros possuem andamento baseado, na maior parte das vezes, 

na entre os participantes. O diálogo feito entre os participantes, os profissionais, 

familiares e quem mais estiver presente sempre é realizado de forma respeitosa, 

mesmo que com a criação de intimidade ao longo do tempo as formalidades possam 

ser minimizadas ou até deixarem de existir.  

        Como observado por Peron (2012), considerando a suma importância da 

criação de um vínculo eficaz entre os membros do grupo, a formação desse grupo 

torna-se capaz de construir um caminho promissor na adesão ao comparecimento. 

Assim, a relação de confiança a partir dos encontros ao longo do tempo é, sem 

dúvidas, uma questão prioritária, sendo um processo construído a cada encontro, 

por meio das relações pessoais, da integração e interação entre os membros, já 

que, muitos dos fatores que possam atravessar o indivíduo de alguma maneira 

jamais serão compartilhados sem que haja confiança. Assim como segredos, 

questões íntimas, aspectos da sexualidade, vivências mal digeridas relacionadas à 

violência entre outros fatores que só serão revelados a partir da criação de um 

vínculo íntimo intergrupal. 

         Um importante tópico a ser comentado é que o papel dos moderadores do 

grupo (sejam esses quem forem: profissionais, ouvidores entre outros), é de suma 

importância para a organização das falas, buscando garantir que as falas sejam 

pautadas em um tempo cronológico que ofereça para todos a mesma oportunidade, 

levando em consideração sempre a equidade necessária ao olhar para cada um e 

para suas necessidades individualmente. Conforme origem da palavra, o moderador 
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é aquele que busca moderar o encontro, ou seja, fazer as ligações e transparecer os 

insights necessários para que as reuniões tenham andamento, mesmo que sua 

presença não signifique que o grupo não se organizaria por si só; o que é, inclusive, 

o objetivo em grupos mais maduros e/ou que já se relacionem há mais tempo.  

         É necessário edificar a interação entre os profissionais de saúde e os usuários 

na direção de processos capazes de gerar solidariedade, pois a troca e o 

envolvimento entre quem dá e quem recebe resultam em efeitos positivos para 

ambos, com consequentes benefícios no aumento da confiança pessoal, satisfação 

com a vida e capacidade de enfrentar problemas (MELO; MELO; VILAR, 2018). 

             Outro ponto de extrema importância que contribui significativamente para 

um relacionamento intergrupal cordial, íntimo, espontâneo e amigável, é a empatia 

instalada entre os assuntos levantados, que notoriamente ocupa importante espaço.       

     No cotidiano, naturalmente, ocorrem processos de troca de  dádivas  e  de  ações  

de  reciprocidades em momentos múltiplos e diferenciados, através de circuitos de 

afetividades, mobilizações coletivas e solidariedades reflexivas em torno de ideias 

comuns (MARTINS, 2009; MARTINS, CATTANI, 2014). 

Nesta perspectiva, segundo Mauss (2003), os aportes sociológicos das 

teorias da dádiva e do reconhecimento tem validade para o entendimento destas 

interações nos circuitos de trocas sociais, pois explica os  fundamentos  da  

solidariedade  e  do  vínculo  enquanto  elementos  essenciais  para  que  a 

reciprocidade possa ocorrer e produzir a responsabilização partilhada pelo cuidado. 

      O reconhecimento está baseado em um conjunto de valores comuns 

compartilhados e emerge a partir e após as experiências vivenciadas. Na tipologia 

proposta por Honneth (2003), o reconhecimento com outrem acontece, após  a  

vivência de interações humanas, em  três dimensões ao mesmo  tempo  sequenciais 

e mutuamente enlaçadas,  que  são  separadas  apenas  didaticamente,  na forma  

de  uma  luta  para  obtenção  de:  Confiança,  após  experiências  de  amor  e  afeto  

na  esfera  da intimidade;  Respeito,  decorrente  da  dignidade  do  alcance  de  

igualdade  de  direitos;  e  Estima,  pela valorização alcançada na solidariedade 

democrática e divisão social do conhecimento e trabalho. 

        A partir deste feito, os sentimentos de ajuda mútua e gratidão são exacerbados 

durante os encontros, fazendo com que um participante se torne mais íntimo das 

experiências de vida do outro e vice-versa. Esse suporte é capaz de tecer ali uma 
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rede de apoio que muitas das vezes é uma das partes mais significativas do grupo 

para muitos.  

           Com o nascimento dessas relações de amizade, torna-se muito importante 

para os membros que isso seja mantido, já que uma quebra repentina em uma rede 

de apoio julgada tão importante pode causar grandes sofrimentos.  

            A rede de apoio mútuo formada a partir de um relacionamento intergrupal 

próspero tem por finalidade alcançar alguns dos objetivos da formação do grupo, já 

que isso faz com que os membros se tornem cada vez mais livres e se proponham a 

partilhar de modo leve e efetivo, assim como a ouvir, aconselhar e trocar com o 

outro de um modo geral. Toda essa troca faz com que a ajuda intergrupal oferecida 

e recebida seja efetiva e cada vez mais natural, partindo do pressuposto de que o 

grupo faz com que eles conheçam suas histórias e particularidades i cada vez mais, 

ao ponto em que for confortável para cada um. 

         A prioridade dada ao caráter interativo, éticos e afetivos na relação entre os 

usuários, durante o processo de cuidado e, também, com o uso cada vez mais 

frequente de inovações tecnológicas leves, vem permitindo o florescimento de uma 

cultura de cuidados na saúde, mais plural e humana. Seguindo este raciocínio, as 

redes formadas nos grupos podem ser entendidas como sistemas de troca e de 

reciprocidades que envolvem obrigatoriamente a pessoa mediante ações de 

acordo/desacordo ou de conflitos/alianças (dádivas) (LACERDA; MARTINS, 2013). 

         Além da rede formada entre os próprios ouvidores, também é importante 

salientar que o acolhimento oferecido para os novos ouvidores ou para os familiares 

torna essa relação profícua. Isto porque em sua grande maioria o grupo está sempre 

aberto a acolher e recepcionar os novos integrantes, oferecendo um lugar de apoio 

sem julgamentos, íntimo e confortável. O acolhimento para com os familiares 

presentes também é sempre feito com o intuito de solidariedade, buscando conduzir 

os relacionamentos extra grupo para relacionamentos amigáveis e compreensivos.  

         A empatia desenvolvida pelos participantes por outrem também faz com que o 

relacionamento com seu eu interior possua avanços positivos, já que, entender a 

realidade de um outro que possui angústias ou descontentamentos de maneira 

semelhante faz com que cada um possa olhar para si com mais cuidado, buscando 

além de entender o outro, se entender também.  

        Mesmo que as sensações sempre sejam particulares e nunca devam ser 

comparadas, é notório que o encontro com o semelhante cause, muitas vezes, 
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aconchego, já que, se enxergar no meio de um todo desenvolva minimamente, 

conforto.  

         A autoconfiança trazida pelo desempenho de diferentes papéis provenientes 

de um relacionamento intergrupal amigável é capaz de fazer com que a autonomia 

do ouvidor cresça. Esse conforto é capaz de fazer com que o membro do grupo 

enxergue e valorize cada vez mais seu papel ali, enquanto ouvinte, conselheiro, 

amigo, participante, ou ocupando o papel que faça mais sentido para si em 

determinado momento.  

 

4.3 Sobre o que as vozes dizem 

       

            As vozes presentes no grupo, vistas como mensageiras pela maioria dos 

membros, não são entendidas, em suma, com um cunho psicopatológico. Apesar de 

que não se negue a presença de um diagnóstico pelos que esses possuem, é 

perceptível que a experiência de ouvir vozes não seja atribuída a esse contexto. É 

importante salientar que, para os membros, lidar com as vozes enquanto respostas 

de acontecimentos vividos e não como resposta de uma patologia é imprescindível 

para que se torne menos árduo lidar com o conteúdo das mesmas. O que está 

intimamente relacionado à possibilidade de lidar com as vozes de maneira mais 

íntima, desmistificando a ideia de que precisem ser enquadradas em um 

diagnóstico.  

          O fato de que algumas pessoas ouvem vozes - o que não ocorre com os 

demais - não é algo novo. É possível buscar exemplos em registros históricos que 

datam de vários milênios, em que a audição de vozes foi muito associada à 

espiritualidade, criatividade, e insight filosófico, graças ao fato de ter acontecido com 

pessoas altamente reconhecidas pela sociedade, como Virginia Woolf e Ghandi 

(WOODS, 2013). 

          Contudo, com o advento da psiquiatria, o termo “ouvir vozes” ganhou status 

de sintoma e passou a ser utilizado para se referir a alucinações verbais auditivas 

(AVA), sendo considerado um dos principais sintomas característicos de diferentes 

doenças mentais, principalmente a esquizofrenia (RITSHER et al., 2004).  

       Atualmente, graças à relevância do tema e ao grande número de pesquisas 

acerca dele realizadas, já se sabe que, apesar do fato de que a maioria das pessoas 

que possuem esquizofrenia ouvem vozes, a maioria dos ouvidores não possui o 
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transtorno, sendo, muitas vezes, indivíduos saudáveis que não utilizam serviços de 

saúde mental e não apresentam qualquer tipo de diagnóstico (RITSHER et al., 

2004). 

        Com a possibilidade de que os membros lidem com as vozes enquanto 

experiência humana é possível que o uso de medicações a fim de diminuir a 

intensidade das vozes seja mais problematizado, assim como relatado por alguns 

participantes, o efeito colateral de algumas medicações que buscam lidar com as 

vozes são mais prejudiciais em relação do que benéficos. Já que as vozes não 

possuem cunho patológico para grande maioria, mesmo que não se negue a 

presença de um diagnóstico, o sentido da medicação exclusivamente para esse 

“sintoma” (se assim for entendido), passa a não fazer mais sentido.  

            Em contrapartida, o que passa a fazer mais sentido além da medicação é 

que outras alternativas sejam adotadas para lidar em essa experiência, lugar em 

que, para muitos, entra o papel do grupo de ouvidores de vozes.  

       Nesse sentido, as vozes são entendidas de maneira individual, de forma que se 

entenda que as experiências preceptores também são individuais e inerentes a cada 

um. Seguindo esse pressuposto a forma de lidar e o sentido atribuído é o que faz 

mais sentido para cada membro, discorrendo sobre o que para si mais é difícil e/ou 

importante.  

        Além do contato direto feito entre as vozes e a medicação, um importante 

aspecto para alguns membros é a relação das vozes com a espiritualidade, não 

fazendo menção a religião, mas sim como cada um entende uma força maior e sua 

relação com o mundo. Muitas vezes entendidas como mensageiras, alguns 

ouvidores atribuem suas vozes, assim como o conteúdo delas, a uma resposta ou 

mensagem que advém de uma força espiritual, que não pode ser explicada no plano 

em que estamos inseridos. Esse fato faz com que muitos ouvidores consigam 

atribuir um valor significativo para suas vozes e, desta forma, consigam também lidar 

com elas de modo mais íntimo, entendendo-as como mensageiras de algo inerente 

ao divino.  

        A relação entre religiosidade e o sentido conferido às vozes é outro fator que 

vem recebendo bastante atenção. Ao investigar como essa poderia facilitar ou 

dificultar a experiência de ouvir vozes, McCarthy-Jones, Waegeli e Watkins (2013) 

concluíram, após entrevistarem ouvidores, que a religiosidade poderia ajudar a dar 

sentido às vozes quando nenhuma outra explicação pareceu suficientemente 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642018000300012#B28
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convincente para o ouvidor. De forma semelhante, Cottam et al., (2011) investigaram 

se crenças religiosas tornariam a experiência de ouvir vozes menos angustiante. 

Porém, ao contrário do estudo anterior, os autores constataram que o fato de o 

ouvidor ser usuário de serviços de saúde mental ou não teria maior influência na 

experiência de ouvir vozes do que o fato de o ouvidor possuir alguma crença 

religiosa ou não. 

      A relação feita entre a audição de vozes e a espiritualidade faz com que muitos 

ouvidores tenham mudado sua relação com as mesmas e, também, com o mundo. A 

despatologização feita faz com que a forma de lidar com essa experiência se torne 

algo ligado à sua vivência e não ao seu diagnóstico. Todavia, essa relação com a 

espiritualidade muitas vezes é relata como parte de um sofrimento psíquico, já que, 

o conteúdo de cunho negativo presente em algumas vozes é capaz de causar uma 

desorganização que não seja produtiva, causando malefícios à qualidade de vida 

caso a rede de apoio não esteja presente ou que o próprio ouvidor ainda não tenha 

seu manejo próprio em determinados episódios.  

       Em relação ao conteúdo das vozes, é importante salientar que para que façam 

parte da experiência humana e sejam manejadas pelo ouvidor, as mesmas não 

possuem a obrigatoriedade de trazer apenas conteúdos positivos, já que, a vida é 

composta de momentos positivos e negativos, e as vozes entendidas como 

mensageiras destes acontecimentos são capazes de trazer conteúdos de ambos 

aspectos.  

       No estudo de Jones, Guy e Ornrod (2003), investigou-se qual motivo os 

ouvidores atribuem ao fato de ouvirem vozes e como eles dão sentido a essa 

experiência. Os resultados mostraram que os ouvidores que faziam uso dos serviços 

de saúde mental eram mais propensos a perceber as vozes como assustadoras e 

negativas do que os não usuários. 

          Com a realidade de que o ouvidor lide com vozes de diferentes aspectos, o 

mesmo é incentivado pela sua rede de apoio a desvencilhar diferentes manejos para 

cada uma delas ou para cada conteúdo e a forma com que isso afeta cada um. Com 

a aproximação do ouvidor com as vozes, o mesmo passa a ocupar papel principal 

no manejo da mesma. Com a aproximação criada entre o ouvidor e suas vozes, o 

mesmo passa a conhecê-las em seu íntimo, criando com as mesmas acordos que 

façam sentido para ambos, tornando esse relacionamento cada vez mais parte de 

uma rotina e não algo fora de sua realidade.  



48 
 

        Com a criação dessa intimidade, torna-se possível que muitos ouvidores 

estabeleçam suas próprias regras de convivência, estabelecendo horários para falar 

com as vozes e dar atenção à elas, entender como não seguir vozes de comando 

negativo, nomeando as vozes e dando à elas seu devido significado decorrente do 

conteúdo trazido e demais aspectos que façam sentido individualmente para cada 

ouvidor e para cada voz. 

           Em relação à percepção destas vozes durante os encontros, a expressão ou 

não das mesmas ocorre da forma que faça sentido para cada um. Assim, os 

encontros não possuem a obrigatoriedade de que o ouvidor fale sobre suas vozes 

em si, mas sim do que mais o afeta naquele momento, podendo ser qualquer parte 

de sua relação com o mundo e com o outro.    

         Os temas emergentes durante as reuniões são escolhidos livremente, 

conforme a fala que cada um traz consigo a cada encontro, estando atrelado ao 

cotidiano dos ouvidores, ao trabalho, a família, as relações interpessoais, e a 

qualquer assunto que esteja sendo motivo de descontentamento ou felicidade, assim 

como motivo do aparecimento de qualquer outro sentimento. 

          Os assuntos predominantes são variados, sendo distintos em cada encontro e 

até nos mesmos, já que, cada um é livre para expressar o que sente em seu 

momento de fala, não havendo necessidade que essa fala seja relacionada ao que 

foi falado anteriormente, se assim para ele fizer sentido. O que acontece, por muitas 

vezes, é que o assunto trazido por algum participante no início do encontro acabe 

sendo pauta para o dia pela necessidade que o grupo encontra em se 

complementar, podendo e buscando oferecer suporte ao outro e ao assunto que 

está sendo tratado. 

               As falas do grupo são expostas de acordo com o que mais causa incômodo 

para cada um no momento, podendo ser algo positivo ou não. Sendo predominante 

o fato de que alguns acontecimentos fazem parte da experiência humana no geral e 

outros ocorrem de modos mais particulares, atentando para a percepção de que 

cada um lide com isso a sua maneira e não cobrando comportamentos 

padronizados, homogêneos ou repetidos entre si, já que os comportamentos estão 

relacionados com as singularidades de cada um. 

               As relações familiares, por exemplo, são quase que majoritariamente, 

trazidas em todo encontro, possuindo cunho positivo ou negativo. Essas relações 

são expostas como manejo para que o membro do grupo lide com suas vozes e com 
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suas experiências de forma mais leve, com auxílio de família e amigos, ou de forma 

mais árdua se estiverem inseridos em contextos desfavoráveis, como em 

relacionamentos desestruturados, o que pode causar importante desorganização na 

maneira que o ouvidor lida com suas vozes e com as outras relações interpessoais. 

A importância do apoio familiar e de como a falta dele pode afetar os sentimentos 

dos membros torna-se nítido nas falas, assim como o impacto causado na rotina do 

ouvidor decorrente de um manejo positivo ou negativo de suas relações familiares 

com a presença das vozes, além da possibilidade de que essas relações sejam 

alteradas em decorrência do relacionamento que o ouvidor tem com suas próprias 

vozes.   

         O relacionamento do ouvidor com suas vozes é trazido como algo particular, 

possuindo divergências de pessoa para pessoa. Assim como o conteúdo, a forma 

como cada um lida também é baseada em suas experiências, em seu nicho familiar, 

em sua rede de apoio e em seu cotidiano. Fatores financeiros, por exemplo, que 

possam ser fonte de problema para uns e não para outros, podem ser precursores 

de um sofrimento inerente à vida humana, implicando diretamente em uma possível 

desorganização. A miserabilidade presente na realidade de grande parte da 

população pode ser então entendida como fonte de um problema causador de 

sofrimento, o que novamente é algo particular e individual, já que não é a realidade 

de todos.  

           A intensidade das vozes, que aparece como fator importante na forma de 

lidar com as mesmas, também é algo com que o ouvidor precisar lidar. Essa 

intensidade, sendo positiva ou negativa, pede do membro que o mesmo 

desempenhe uma habilidade de manejo semelhante ao manejo de conteúdo, 

buscando filtrar quando necessário e absorver quando preciso. O aumento ou 

diminuição do aparecimento das vozes mostra-se intimamente relacionado ao 

cotidiano de cada um. O período de pandemia, por exemplo, é pautada como grande 

incentivador do aumento das vozes, já que para alguns membros, o ócio faz com 

que as vozes se tornem mais presentes, possuindo mais intensidade.  

              Observa-se um número cada vez maior de estudos mostrando que a 

relação com as vozes pode mudar. O primeiro investigou a descrição em primeira 

pessoa da relação entre os ouvidores e suas vozes, e concluiu que essa relação é 

“dinâmica e pode ser influenciada e modificada através do engajamento do ouvidor 

no processo de conversação com as vozes e negociação com as mesmas” (ROSEN 
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et al. 2015). De forma semelhante, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com cinco ouvidores usuários de serviço de saúde mental e sete não usuários, 

sendo que todos passaram por experiências positivas com a audição de vozes. 

Assim, como no estudo anterior, os autores concluíram que relacionar-se ativamente 

com as vozes para entender seu significado subjetivo pode trazer benefícios para o 

ouvidor. Ademais, afirmam que a moderação do medo pode ter grandes impactos na 

relação com as vozes (JACKSON et al., 2011). 

          O acolhimento do ouvidor que chega ao grupo com suas próprias vozes 

também é expresso como fator importante para a emersão das mesmas no 

momento do encontro do grupo, relacionando o acolhimento das vozes como algo 

interligado a sua intensidade e conteúdo. Desta forma, é importante que o manejo, 

dito anteriormente, seja fonte de conhecimento do próprio ouvidor, para que a 

intimidade com suas vozes possa oferecer o acolhimento necessário para evitar 

algum tipo de sofrimento.  

      Em suma, as vozes aparecem para a maioria dos membros como mensageiras 

ou são atribuídas a algum papel conotativo que faça sentido para cada um.  

A autonomia de lidar com as vozes faz com que a imposição externa de que os 

ouvidores precisem se adequar aos padrões de normalidade criados pela sociedade 

sejam quebrados com o passar do tempo, atribuindo as vozes seu real valor e 

buscando o empoderamento necessário para entender o lugar das vozes no mundo, 

mesmo que seja em seu mundo particular. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo atendeu ao seu objetivo por tornar possível que a dinâmica 

terapêutica em saúde mental dos grupos de ouvidores de vozes fosse analisada. 

Além disso, pôde observar as potencialidades e desafios do manejo deste grupo na 

nova modalidade virtual. Foi possível que os objetivos específicos fossem traçados e 

alcançados a partir do momento em que este trabalho identificou os temas 

emergentes no grupo e avaliou o perfil de dialogicidade dos membros.  

        Em seus resultados, o estudo demonstrou que o Modus Operandi grupal possui 

suas particularidades entre os diferentes encontros, entretanto, traz regras de 

convivência que podem ser comuns. Na busca pela melhor funcionalidade possível, 

o grupo traz acordos como, por exemplo, horários, respeito aos momentos de fala, 

empatia e sensibilidade por parte dos membros, acordos de sigilo sobre o que ali é 

compartilhado, entre outros.  

      Sobre o relacionamento desenvolvido entre os participantes, pôde-se observar 

uma convivência produtiva, estabelecendo uma troca eficaz e terapêutica, 

respeitando os momentos de escuta e oferecendo suporte mútuo. Além de boa 

relação com os moderadores, que são entendidos ali de forma horizontal, sem 

ocupar lugar de detentor do saber, e ali se tornando parte do todo, com igualdade 

ímpar.  

          Acerca das análises feitas sobre as vozes presentes nos encontros, foi 

observado a forma prioritária com que os membros buscam entender suas vozes 

enquanto mensageiras de vida, na busca de reduzir o cunho psicopatológico que 

lhes é imposto muitas vezes. Essa relação é capaz de tornar mais sadio e efetivo o 

manejo das vozes pelo ouvidor, estabelecendo com as suas vozes os acordos que 

fazem sentido para si. A liberdade de lidar com a vozes do modo que cada um achar 

mais satisfatório também faz com que essa relação ouvidor-vozes se torne mais 

íntima, e a partir dessa intimidade tornando também essa relação mais estável. 

         Este estudo tem como limitação o fato da abordagem virtual ter sido 

empregada sem a possibilidade de treinamento prévio junto aos grupos, cujos 

membros em sua maioria não tinham experiência com vídeo-conferência online. Um 

treinamento prévio não foi possível porque a pandemia causada pelo Coronavírus19 

não era esperada e o momento de isolamento social ocorreu abruptamente. Por 

essa questão não foi possível que se realizasse uma movimentação a fim de que se 
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equipassem os participantes previamente para estarem nesta nova plataforma, 

tendo ficado sob as responsabilidades dos mesmos o manejo com a tecnologia 

digital para estarem presentes nos encontros online.  

A contribuição deste estudo para a Saúde Mental se encontra com a proposta de 

que se instituam diferentes estratégias terapêuticas que não estejam pautadas 

centralizadamente na patologização. Nesse sentido, como exposto nos resultados 

do estudo, faz-se possível que a instalação de grupos terapêuticos, incluindo os 

grupos de Ouvidores de Vozes, torne-se um lugar significativo para seus membros, 

sendo um local livre, que oferte acolhimento e escuta na perspectiva 

despatologizante. Além da necessidade de que essas novas estratégias também 

sejam desenvolvidas frente à realidade atual de isolamento social causada pela 

pandemia do Covid-19.  

 O grupo online faz com que seja possível que os encontros continuem 

acontecendo, já que, com a Pandemia da COVID19, tornou-se inviável a 

aglomeração de pessoas em outros espaços. Com isso, as novas conformações 

possuem potencialidades importantes, que devem ser mantidas e desenvolvidas 

daqui em diante, levando em consideração a aptidão que muitos participantes 

encontraram nesta nova modalidade.   

Para a Enfermagem, a contribuição deste estudo está relacionada com as novas 

abordagens de cuidado em Saúde Mental, desenvolvendo a possibilidade de que o 

usuário possa ser visto de forma holística e, mais do que isso, que seja visto além 

de seu diagnóstico, caso haja algum como prioridade nas abordagens tradicionais 

para ele até então. Com isso, observa-se a forma com que o grupo Ouvidores de 

Vozes pode atribuir pontos significativos na busca pela desinstitucionalização dos 

espaços e das ações de saúde mental, criando novos espaços terapêuticos de 

cuidado, que não precisam necessariamente estar relacionados a alguma instituição, 

fazendo parte da rede viva de cuidado.  

Essa perspectiva trazida pela Reforma Psiquiátrica, é capaz de fazer com que os 

grupos terapêuticos ocupem fortes posições no cuidado, tecendo redes que são 

capazes de oferecer espaços que buscam a independência e o respeito à cidadania 

do usuário enxergando-o como principal detentor do saber no auto cuidado, 

estimulando viéses que defendam a individualidade do manejo e colocando o 

membro como figura central de sua própria história.  
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       Como recomendação para estudos futuros, aponta-se a importância de que 

dêem continuidade à força motriz que a Antipsiquiatria instaura na atualidade, 

buscando frentes teórico-práticas em saúde mental que defendam o direito do 

cidadão, a manutenção dos direitos humanos como obrigatoriedade dentro dos 

serviços, a despatologização como centralidade, almejando que o sofrimento do 

usuário esteja veiculado a formas de cuidado e atenção que não promovam, antes 

de tudo, a medicalização, ou que não relativize a necessidade de seu uso a partir de 

uma minuciosa e acolhedora escuta.  

           Este tipo de abordagem propõe que se enxergue o sujeito em sofrimento 

psíquico como ser único e detentor do conhecimento sobre seu corpo, mente, 

historicidade e rotina, não o excluindo das perspectivas adotadas para uma melhor 

qualidade de vida. 

       Visto isso, existe a contribuição para estudos que contemplem aspectos 

relacionados à individualidade, enxergando o membro do grupo para além da 

abordagem coletiva, fazendo com que a singularidade esteja no centro da produção 

do cuidado, promovendo a qualificação dos planos terapêuticos.  

          Em suma, os elementos da abordagem Ouvidores de Vozes evidenciados 

nesta pesquisa propiciam a produção de espaços terapêuticos, vinculados ou não a 

um serviço de saúde mental, mas que seja responsável e eficaz na disseminação do 

cuidado científico. Tece-se, desta forma, uma rede que priorize o usuário, sua 

individualidade, singularidade, empoderamento e cidadania. Esta abordagem 

fomentando a protagonização desse indivíduo nos espaços em que circula e 

também nos espaços que promovem seu cuidado e auxiliam em sua qualidade de 

vida, fazendo com que o mesmo seja capaz de atribuir sentido à vida a sua própria 

maneira, nunca minimizando seu sofrimento e sempre tendo a capacidade de 

potencializar a sua independência.  
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6 APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

ROTEIRO PARA A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

• Como se dá o funcionamento grupal?  

• Quem compõe o grupo (profissionais, familiares, população em geral, e/ou 

usuários de um serviço de saúde mental, público acadêmico)?  

• Como se dá a moderação/ coordenação do grupo?  

• Quanto tempo duram os encontros?  

• Como é o relacionamento intergrupal entre os membros?  

• Sobre o quê os membros dos grupos de Ouvidores de Vozes falam durante 

as reuniões? Quais são os temas predominantes nas reuniões? 

• Qual é a visão do Grupo sobre a experiência de ouvir vozes: é com base na 

experiência humana ou é de cunho psicopatológico?  

• Quais aspectos do método online auxiliaram ou prejudicaram o 

funcionamento do grupo? 

 

 

 

 

 


