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Introdução 

O presente trabalho intitulado “Grupo para mulheres – Um lugar de 

escuta clínica para mulheres em um Centro de Atenção Psicossocial” tem 

como tema de investigação o trabalho psicoterapêutico realizado em um centro 

de atenção psicossocial. A questão fundamental que norteou essa pesquisa 

clínica é: “Qual função de um espaço de escuta clínica especifico para 

mulheres em um centro de atenção psicossocial”? 

O método clínico constitui o embasamento desta pesquisa. Sendo 

assim, o trajeto percorrido principiou a partir da confecção do relato do caso. O 

processo de elaboração desta narrativa suscitou de forma mais clara os 

enigmas a serem desvendados. Em sequencia realizamos o trabalho de 

interpretação do caso.  

A princípio o grupo era denominado como “grupo das borders”.  O termo 

“border” usado para classificá-las, era empregado de forma generalista e 

consequentemente encobria as identidades singulares e impedia que se 

identificassem umas com as outras.  Este incômodo nos levou a uma reflexão 

acerca da categoria diagnóstica Transtorno de personalidade bordeline e seu 

papel para a psicopatologia atual. 

O grupo passou por diversas dificuldades como resistência das 

participantes, constante piora dos sintomas, depressivos, maníacos e 

psicóticos, agravamento de problemáticas sociais e familiares. Passamos por 

desestruturações e perdas de sentido. Tais fatores impossibilitavam a 

manutenção da unidade do grupo. Esta vivência nos colocava diante da 
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experiência do fracasso e da impotência, assim, nos fazia questionar os 

motivos de manter esse trabalho.  

A hipótese é que a importância deste grupo psicoterapêutico incide 

justamente em oferecer um lugar para o fracasso, escutá-lo e acolhê-lo, para 

então considerar as possibilidades de manejo e ressignificação.  

As histórias de vida destas mulheres e o modo como puderam significar 

suas experiências ganham espaço de compartilhamento neste grupo, 

amenizando assim o isolamento característico do adoecimento psíquico. O 

terapeuta também vivência suas dúvidas e angústias de modo solitário na 

prática clínica, sendo assim, a pesquisa teve como objetivo oferecer contorno 

as indagações do clínico e ir de encontro a outros clínicos, em outros serviços 

de saúde, tecendo uma rede de reflexões e conhecimento. 

O Grupo de Mulheres, a melancolia e a clínica no centro de atenção 

psicossocial. 

  A especificidade do grupo que tratamos é que as participantes se 

identificam pela experiência de perda do ideal e fracasso na capacidade de 

ressignificação. Esta percepção nos levou a compreensão de que tratávamos 

de um grupo de mulheres atravessadas pela melancolia. Realizamos, então, 

um aprofundamento reflexivo e teórico sobre esta estrutura clínica tão 

enigmática. “A melancolia pode ser compreendida como um luto pela perda da 

libido, e o efeito que produz é o de uma inibição psíquica com empobrecimento 

pulsional e dor.” (PERES, 1996, p.33).  Esta análise teve como fundamento a 

escuta cuidadosa de suas histórias de vida e o modo como puderam significá-

las. 

Além disso, o fato de realizar este trabalho em um Centro de Atenção 

Psicossocial nos levou a refletir sobre as possibilidades da clínica no âmbito da 

saúde mental. Observamos que a escuta clínica, por vezes, fica comprometida 

pelo excesso de demanda de trabalho, motivada pela necessidade de garantia 

de direitos e reinserção social.  



A complexidade está em conseguir fazer com que estas ações sejam 

uma construção clínica, em que a partir da escuta subjetiva, o sujeito possa se 

apropriar do seu sofrimento e se implicar na construção do seu projeto 

terapêutico. 

Conclusão 

Aprendemos com o fracasso a reconhecer o modo de ser melancólico 

desse grupo, ampliando assim, nossa compreensão acerca da estrutura clínica 

das pacientes participantes do grupo. Este processo conduziu o “grupo das 

borders” a se tornar o “Grupo Psicoterapêutico de Mulheres”, um trabalho 

terapêutico que tem como característica fundamental sua estrutura 

melancólica, evidenciado pelo apego dessas mulheres ao objeto perdido.  

Depressivas, maníacas, habitando o limite entre a neurose e a psicose, 

nossas pacientes sofrem pela impossibilidade de aceitar a perda, o fracasso, 

ou seja, pela incapacidade de realizar o trabalho do luto.  

Concluímos que a contribuição oferecida por este trabalho é propor uma 

discussão acerca do lugar da clínica na saúde mental. A nomeação “grupo das 

borders” demonstra que a escuta clínica, a escuta cuidadosa do pathos, tem 

ficado esquecida nos dispositivos de tratamento no âmbito da saúde pública. 

O caminho reflexivo-teórico proporcionado por esta pesquisa clínica nos 

permitiu compreender possíveis respostas para as indagações iniciais, deste 

modo, percebemos que o potencial terapêutico do grupo de mulheres consiste 

em proporcionar um lugar de contar e recontar suas histórias.  

Neste espaço elas podem compartilhar identificações e agregar com as 

diferenças. Permitem-se falar de suas perdas, dores, estigmas, da relação com 

o fracasso e quem sabe vislumbrar um recomeço. 
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