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saúde mental. Dissertação de Mestrado (Programa de Mestrado Profissional em Saúde 
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ORIENTADORA: Profª Dra. Juliana Vieira de Araujo Sandri. 

 

RESUMO 

A Organização Mundial de Saúde destaca que não existe uma única definição de saúde 
mental porque diferenças culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas afetam 
o modo como ela é definida. A saúde mental não está pautada somente nos transtornos 
mentais. Ela pode ser entendida como o estado emocional e sentimental em que as 
pessoas se encontram, os quais interferem nas decisões de vida. Superar as barreiras do 
sofrimento psíquico nem sempre é possível sozinho, mas, quando há ajuda coletiva e 
reconhecimento da necessidade de apoio, isso se torna menos doloroso. Para esse fim 
existem grupos terapêuticos de ajuda mútua, dispositivos comunitários que prestam 
serviços a esses indivíduos. Compreende a um estudo piloto, o qual tem como objetivo 
construir e aplicar uma tecnologia de grupo que possibilite a interação/intervenção junto 
aos participantes da Oficina Terapêuticas em Saúde Mental na busca do viver e 
conviver com saúde mental. Para isso, têm-se como objetivos específicos: criar o Grupo 
Terapêutico em Saúde Mental; aplicar uma tecnologia de grupo específica; e 
reconhecer, na percepção do participante, como a tecnologia aplicada pode contribuir 
para que ele continuasse a viver e a conviver harmoniosamente consigo mesmo, com o 
próximo e com a natureza. A pesquisa está delineada como uma pesquisa-ação, de 
abordagem qualitativa, com a participação de oito sujeitos que vivenciaram a 
experiência de grupo de ajuda mútua e que, com os dois pesquisadores, constituíram os 
membros da Oficina Terapêutica na modalidade de Grupo Terapêutico em Saúde 
Mental. A coleta de dados ocorreu de setembro a dezembro de 2011, e incluiu três 
etapas: 1ª) Participação nas reuniões regulares do grupo dos Neuróticos Anônimos para 
conhecer a dinâmica de grupo, seus integrantes numa interação em busca de 
voluntários; 2ª) Instituição das Oficinas Terapêutica em Saúde Mental; 3ª) Construção e 
aplicação de uma metodologia de grupo na seguinte sequência: a) Acolhimento e 
recepção dos participantes; b) Momento de relaxamento, desenvolvido através de várias 
técnicas para favorecer o relaxamento do corpo e da mente para, em seguida, 
apresentar-se a temática do dia. c) Expressão de sentimentos - relato dos sentimentos e 
emoções que mais lhes causavam danos à saúde mental. d) Interação/intervenção 
individual e de grupo – que dependeram muito da expressão dos sentimentos e da 
interação entre os participantes; e) Confraternização. Foram realizados seis encontros 
com duração média de duas horas. Todos os preceitos éticos foram cumpridos, de 
acordo com a Resolução do CNS 196/96 que dispõe sobre pesquisas com seres 
humanos.  Os resultados foram organizados em duas partes: 1ª) Materialização das 
Oficinas Terapêutica em Saúde Mental com a descrição dos seis encontros, contendo as 
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dinâmicas e os relatos dos participantes durante a aplicação da tecnologia; 2ª) 
Reconhecimento da tecnologia de grupo, em que se discute e se avalia, sob o olhar dos 
participantes, a tecnologia construída e aplicada. A maioria concluiu que as Oficinas 
contribuíram para a sua reabilitação, porque possibilitou a interação coletiva, o 
reconhecimento das suas potencialidades e abriu novas possibilidades de superação dos 
problemas emocionais e ainda o conhecimento de outro método de grupo. Os 
participantes não sugeriram nenhuma modificação na dinâmica de grupo, mas 
apontaram que a abordagem fosse pautada nos Evangelhos. 

Palavras-chaves: Saúde mental; Grupo de ajuda mútua; Tecnologia. 

  



8 
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mental health. Master’s degree dissertation (Master’s degree Program in Health and 
Management of Work), University of  Vale do Itajaí, Itajaí, 2012.  
Supervisor: Prof. Dr. Juliana Vieira de Araujo Sandri.  

 

ABSTRACT  

The World Health Organization emphasizes that there is no single definition of mental 
health because cultural differences, subjective judgments, and related theories affect 
how it is defined. Mental health is not only based on mental disorders; it can be 
understood as the sentimental and emotional state in which people meet, which 
influences the decisions of life. Overcoming these barriers may not always be possible 
for the individual alone, but when there is collective help and recognition of the need for 
support, coping with the problem becomes less painful. This is the purpose of Therapy 
self-help groups; community devices that provide services to these individuals. This 
study comprises a pilot project, with the objective of building and applying a group 
technology that will enable interaction/action through participation in Therapy 
Workshops in Mental Health, in their attempts to live with mental health. For this 
purpose, the specific objectives were: to create Therapy Workshops in Mental health; to 
apply a specific group technology; and to recognize, from the participants’ perspective, 
how applied technology can contribute to enabling these individuals to live in harmony 
with themselves, with others, and with nature. The research is outlined as a research-
action, with a qualitative approach, with the participation of eight subjects who took 
part in the self-help group experience and who, together with two researchers, 
constituted the members of the Therapy Workshop, along the lines of a Therapy Group 
in Mental Health. Data were collected from September to December 2011, and included 
three stages: 1) Participation in regular sessions of the Neurotics Anonymous group, to 
learn more about the structure of the sessions, its members in an interaction in search of 
volunteers; 2) implementation of Therapy Worshops in Mental health; 3) Construction 
and application of a group methodology in the following sequence: a) reception and 
registration of participants; b) a time of relaxation, developed through various 
techniques to promote integral relaxation, before presenting the subject for the day; c) 
expression of feelings-report of the feelings and emotions that were causing harm to 
their mental health; d) individual and group interaction – depending on the expression 
of feelings and the interaction between the participants; and e) Fraternization. Six 
sessions were held, each lasting around two hours. All the ethical precepts are complied 
with, in accordance with CNS Resolution 196/96, which governs research on human 
beings. The results were organized in two parts: 1) the implementation of the Therapy 
Workshops in Mental Health with the description of the six sessions, including their 
structure, and the reports of the participants during the application of the technology; 2) 
recognition of the group technology, which discusses and assesses, from the 
participants’ perspectives, the technology built and applied. The majority concluded that 
the Workshops contributed to their rehabilitation, enabling collective interaction and 
recognition of their potential, and opening up new possibilities for overcoming 
emotional problems, as well as giving them knowledge of another group method. The 
participants did not suggest any changes to the group structure of the sessions, but one 
participant suggested that the approach be guided by the Gospels.  
Keywords: Mental health; Self-help group; Technology.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse em realizar este estudo começou a partir de atendimentos 

individualizados realizados no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, 

onde o pesquisador é Capelão desde 2007. Tal ofício é exercido por sacerdotes da Igreja 

Católica, visto que o Hospital é administrado por uma Congregação Religiosa Feminina, 

as Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Ressalta-se que a contratação do 

Capelão tem a finalidade de atender os pacientes internados no referido hospital bem 

como os funcionários que desejarem, dando-lhes bênçãos e realizando os sacramentos 

da Confissão e da Unção dos Enfermos aos Cristãos Católicos. Envolvido nesses 

afazeres religiosos, o pesquisador optou por estudar para melhor entender as dores da 

alma e da mente, pois os enfermos atendidos confidenciam-lhe o mais íntimo de suas 

vidas e, em alguns casos, não expressam somente as dores do corpo, mas também suas 

angústias espirituais e os sofrimentos psíquicos.  

Quando a mente não está boa o corpo todo padece, aliás, este é um ditado 

popular milenar. A expressão "mens sana" foi popularizada pelo provérbio latino "Mens 

Sana in Corpore Sano" o que significa simplesmente "Mente sã em corpo são". Este 

provérbio pretende chamar a atenção para a união e complementaridade existente ou 

que deve existir entre o corpo e a mente. Eis uma sabedoria de sempre: quando a cabeça 

não está bem o corpo inteiro sofre e nós mesmos, talvez, já tenhamos passado por esta 

experiência em algum momento de nossas vidas.  

Como sacerdote, diretor e terapeuta espiritual o pesquisador consegue entrar em 

contato com o íntimo das pessoas, é claro, quando elas assim o permitem. Para tal, é 

necessária uma relação de comprometimento e de confiança. Quantas pessoas carregam 

dentro si culpas, traumas, remorsos, sentimento de inferioridade, de rejeição, ódios, 

medos, ansiedades desmedidas e pensamentos negativos? Estes e muitos outros 

sentimentos diminuem a força vital do indivíduo e o impede de ser feliz e de fazer 

outras pessoas igualmente felizes. 

Em praticamente todos os atendimentos, o pesquisador percebeu que muitos dos 

problemas que as pessoas trazem consigo ou mesmo pensam que têm, tais como 
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estresse, insatisfação, solidão, ansiedade, timidez, insônia, ciúme, pânico ou outros 

sintomas têm como fundo a “doença mental e emocional”1 , que as levam a viver 

infelizes. Na verdade, esses problemas atrapalham tais pessoas no convívio pessoal, 

com os outros e com a natureza. Partindo desses atendimentos, surgiu a necessidade de 

aprender e compreender mais a respeito do que implica ter “saúde mental”.   

Este estudo parte do conceito de que a busca por saúde mental compreende em 

amenizar o sofrimento psíquico, o qual é inerente ao ser humano. O sofrimento psíquico 

pode desencadear doenças no corpo, principalmente naquelas pessoas que tem mais 

dificuldade em responder aos conflitos internos e externos.  Para Lowenkron (2003) o 

sofrimento psíquico, na atualidade, está pautado nas manifestações depressivas, 

sentimento de vazio existencial, pânico, baixa autoestima, falta de identidade, uso de 

drogas, entre outras. O que leva a desenvolver patologias que nem sempre são curadas 

com medicação ou terapia convencional.  

Todas as pessoas em algum momento de sua vida passam por situações que as 

levam a ter sofrimento psíquico, isso se justifica em função da sua própria natureza, a de 

ser uma pessoa em busca de realizações e felicidade no decorrer da sua vida. Para 

Bingermer e Feller (2002), a antropologia teológica, na pós-modernidade, afirma que o 

ser humano só encontrará a realização e a felicidade se sair do seu egocentrismo e partir 

para uma perspectiva relacional. Partindo dessa perspectiva relacional o ser humano não 

pode ser visto como um indivíduo, mas sim como um nó relacional, portanto só será 

humano e feliz se estiver em relação e essa, se dá em quatro modos: com Deus, consigo 

mesmo, com o outro e com a natureza, o qual se fortalece através da espiritualidade.    

A espiritualidade está relacionada a subjetividade do sujeito. E, por 

subjetividade pode-se perfeitamente entender:  

 

Tudo aquilo que é pertencente ou relativo ao sujeito ou ainda é 
o caráter ou a qualidade do sujeito. [...] é o contexto que 
engloba todas estas particularidades imanentes à condição de 

                                                           

1Para o Grupo de apoio de ajuda mútua, Neuróticos Anônimos, a doença mental e emocional é uma única doença, 
uma coisa só. Doença espiritual, sempre a mesma em todas as pessoas, variando apenas nos detalhes superficiais. 
Caracterizadas por sintomas penosos, progressiva se não for tratada. Causada pelo egoísmo inato, que impede a 
aquisição da capacidade de amar. Curada pela eliminação do egoísmo e aquisição da capacidade de amar. 
(NEURÓTICOS ANÔNIMOS(a) sd, p.1).  
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ser sujeito e muito mais. Ser sujeito extrapola os limites da 
corporiedade, que age, movimenta e cria fatos (MELO, 2010; p. 
33).   

 

A espiritualidade é diferente de religiosidade. A espiritualidade é entendida neste 

estudo como uma dimensão humana que possibilita a transformação intrínseca e quando 

fortalecida permite o enfrentamento positivo das adversidades da vida ocasionando um 

crescimento pessoal que leva a harmonia do Ser integral. A espiritualidade quando 

crescente fortifica a alma humana. A religiosidade compreende os rituais e dogmas a 

serem seguidos dentro de certa doutrina religiosa em uma determinada cultura e época. 

Contudo, ambas são importantes para compreensão do significado da vida e o 

relacionamento com o sagrado e/ou transcendente.   

O Ser humano age a partir do seu mundo, da sua história pessoal, de seus valores 

herdados, dos seus limites e das suas possibilidades, ou seja, da espiritualidade 

alcançada. Imaginemos por um instante um mosaico, com as múltiplas peças que o 

compõem. Pois bem, podemos comparar o sujeito como sendo um mosaico e nele há 

muitos desejos, temores, paixões, sentimentos, angústias, sentidos e mistérios. Somos 

diferentes uns dos outros, temos particularidade que necessita ser respeitada e 

preservada (MELO, 2010). 

 O ser humano é um ser em constante transformação e construção, todavia, em 

muitos momentos da vida este ser passa por situações de vulnerabilidade que exige 

atitudes mais racionais e menos emocionais, o que pode vir a ser um momento de 

enfrentamento com ele mesmo diante de decisões a serem tomadas. Talvez este seja o 

instante de maior conflito de sua estabilidade emocional por ter que vivenciar essa 

dualidade, gerando instabilidade na sua saúde mental. Embora muitas pessoas, ao longo 

de seu processo de viver, já tenham conseguido superar de forma positiva as 

adversidades que a vida impõe, enquanto outras nem sempre conseguem isso de modo 

individual, havendo a necessidade de um apoio coletivo. Esse apoio, muitas vezes, é 

alcançado por meio dos grupos de ajuda mútua.  

 Os grupos de ajuda mútua têm a finalidade de fornecer aos indivíduos que 

convivem em situações semelhantes uma oportunidade de expressar suas preocupações 

e considerar maneiras alternativas para modificar seu estilo de vida e a forma de cuidar 

de si e do outro. (MARCON; ELSEN; SILVA, 2004) 
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Em Itajaí, existe um grupo que se reúne sistematicamente e de modo aberto à 

comunidade, denominado Grupo Gaivotas 2 . Este grupo faz parte da irmandade de 

grupos de autoajuda Neuróticos Anônimos (NA). O NA é formado por pessoas que 

buscam dividir suas experiências e perspectivas para resolver seus problemas 

emocionais comuns e dessa forma se reabilitarem. 

Foi neste grupo que os subsídios para desenvolver este trabalho foram 

encontrados. Contudo, por ser um grupo com metodologia própria, sem condições de 

interação devido a metodologia instituída nos grupos de NA, optou-se por então, fazer 

dele um jeito de buscar as pessoas que se dispuseram a participar de outro grupo, porém 

com uma metodologia de grupos terapêuticos diferenciada do anterior, mas que 

permitisse a interação/intervenção entre seus participantes.  

Neste estudo, o termo adotado será grupo terapêutico, quando nos referirmos a 

grupos de ajuda mútua. Os grupos terapêuticos são instâncias de apoio aos indivíduos 

porque possibilitam compartilhar seus problemas e experiências, propicia escuta, 

orientação e construção de condutas condizentes com a necessidade da pessoa. É um 

meio para auxiliar as pessoas, mas não um fim em si mesmo.  (BENEVIDES; PINTO; 

CAVALCANTE et al., 2010; ROEHE, 2004) 

 A metodologia proposta corresponde à construção e aplicação de oficinas 

terapêuticas em saúde mental, nos moldes de grupo terapêutico (GTSM). Estas se 

instituem como um estudo piloto criado, especificamente, para a dissertação e com a 

finalidade única de aplicar e avaliar essa tecnologia de grupo. Portanto, tem início e fim. 

Todavia desde o primeiro contato com o NA deixou-se explícito que seria por um 

tempo limitado e que não haveria continuidade, pelo menos imediatamente. Mesmo 

assim, aceitaram participar.     

 Embora o pesquisador não seja profissional da área da saúde, mas sim teólogo e 

filósofo, tem uma vivencia direta no contexto dos problemas emocionais e sofrimento 

psíquico tanto na função de capelão no hospital quanto de pároco em uma comunidade, 

por conseguinte, tem experiência no desenvolvimento de cuidados como este, mas de 

                                                           

2 Os membros do NA solicitaram que divulgássemos o Grupo Gaivotas, portanto temos a aquiescência explícita 
obtida pela consciência coletiva para identificar essa irmandade.    



14 

 

modo informal usando a sua sensibilidade e bom senso de terapeuta espiritual, porém 

sem aplicação de um método específico.  

 Diante da necessidade de criar um método de terapia grupal tendo como foco a 

saúde mental é que se propõem a desenvolver este estudo, o qual visa a responder as 

seguintes questões: a) Como construir e aplicar uma tecnologia de grupo terapêutico em 

saúde mental que possibilite a interação/intervenção junto aos seus participantes na 

busca do viver e conviver com saúde mental? b) Qual o reconhecimento dos 

participantes com relação à tecnologia aplicada? 

 Destarte, este estudo teve como objetivo o de construir e aplicar uma tecnologia 

de grupo que possibilitasse a interação/intervenção junto aos participantes da oficina 

terapêutica em saúde mental na busca do viver e conviver com saúde mental. Para 

alcançar esse intuito, foi necessário delinear os objetivos específicos a seguir: a) Criar 

uma tecnologia para as oficinas terapêuticas em saúde mental nos moldes de grupo 

terapêutico; b) Aplicar uma tecnologia de grupo específica para o GTSM; c) 

Reconhecer, na percepção do participante, como a tecnologia aplicada pode contribuir 

para que ele continue a viver e a conviver harmoniosamente consigo mesmo, com o 

próximo e com a natureza. 

Este estudo traz o percurso metodológico para o alcance dos objetivos. Sendo 

que, o embasamento teórico está respaldado nas temáticas relacionadas à saúde mental 

integrada à espiritualidade, por se essa a dimensão humana que mais interface tem com 

as condições humanas, em especial, no aspecto emocional e do sofrimento psíquico. 

Juntamente com sua terapêutica por meio dos grupos de ajuda mútua, o qual 

compreende a uma ferramenta de auxílio coletivo possibilitando o exercício da 

habilidade humana da resiliência, por conseguinte, esta é elucidada como suporte de 

superação dos problemas emocionais, amenizando assim, o sofrimento psíquico. 

Contudo, foi necessário buscar subsídios teóricos sobre tecnologias aplicadas no 

cuidado humano.      

 A apresentação dos resultados com a sua análise está estruturada em dois 

momentos:  
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1) Materialização da tecnologia através das oficinas terapêuticas em saúde 

mental, nos moldes de  GTSM, com a descrição dos seis encontros, contendo as 

dinâmicas e os relatos dos participantes durante a aplicação da tecnologia. Portanto, 

objetivou-se apresentar a tecnologia arquitetada detalhando cada uma das oficinas 

produzidas, bem como destacar as falas e intervenções dos participantes, mas sem a 

intenção de analisar o ocorrido. Os temas escolhidos e a forma de conduzir o processo 

foram minuciosamente planejados com o intuito de fornecer subsídios de fortalecimento 

intrínseco aos participantes para a superação dos seus problemas emocionais e, que a 

partir das discussões e reflexões obtidas durante as oficinas terapêuticas em saúde 

mental, cada qual possam buscar meios de manter harmoniosamente a sua vida. 

 2) O reconhecimento da tecnologia por meio das oficinas terapêuticas em saúde 

mental nos moldes de GTSM, momento em que se discute e se avalia, sob o olhar dos 

participantes, a tecnologia construída e aplicada. Esta parte dos resultados está 

apresentada no formato de artigo científico e foi estruturado contendo os seguintes itens 

de análise conforme o relato dos participantes: O que sentiu antes e durante a sua 

participação nas oficinas terapêuticas em saúde mental do GTSM; como se perceberam 

nas oficinas do GTSM e; o que mudaria na tecnologia aplicada durante as oficinas do 

GTSM. 

No final deste estudo, estão apresentadas as considerações finais, incluído as 

recomendações para pesquisa futura e as referências utilizadas, bem como os demais 

instrumentos pós-textuais (apêndices e anexos). 
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2  EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1 Promoção da Saúde mental  

 

Pessoas que apresentam a sua saúde mental comprometida são, ou podem ser 

particularmente vulneráveis a abuso e violação de direitos. Segundo a publicação da 

OMS (2005) sobre saúde mental, direitos humanos e legislação, a declaração universal 

de Direitos Humanos (1948), juntamente com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (PIDCP, 1966) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC, 1966), constituem, em conjunto, o que é conhecido como a 

“Declaração Internacional de Direitos”. O Artigo 1º da Declaração Universal de 

Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 1948, estabelece que todas as 

pessoas fossem livres e iguais em direitos e dignidade. Assim, as pessoas que 

apresentam a sua saúde mental comprometida, também, têm o direito ao desfrute e 

proteção de seus direitos humanos fundamentais.  

O direito fundamental à atenção à saúde, inclusive a atenção à saúde mental, é 

destacado em uma série de acordos e normas internacionais. Entretanto, os serviços de 

saúde mental em diversas partes do mundo se encontram parcamente custeados, são 

inadequados e é de difícil acessibilidade às pessoas necessitadas. Certos países mal 

chegam a ter quaisquer serviços, enquanto, em outros, os serviços são disponíveis. 

(OMS, 2005) 

A Constituinte de 1988 garante que a saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado (Art. 196), “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988; p. 277) 

Ponderando que a saúde mental, enquanto aspecto de saúde de modo geral, é um 

direito inalienável de todo cidadão e sua garantia um dever da sociedade e do Estado, a 

traduzir-se pela universalização e equidade do acesso aos serviços de assistência aos 

doentes mentais foi que em 2001, a Presidência da República promulga a Lei 
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10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. No seu Art. 1o 

está descrito que: 

 “os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, 
de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de 
discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, 
opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e 
ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou 
qualquer outra. [...] ser tratada com humanidade e respeito e no 
interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua 
recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; 
ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; ter 
garantia de sigilo nas informações prestadas; ser tratada em ambiente 
terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; ser tratada, 
preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental” 
(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2001; p.18). 

  

A necessidade de implantar uma Política Nacional de Saúde Mental que 

priorizasse o atendimento a população brasileira teve como movimento inicial a reforma 

psiquiátrica (1978 – 1991) o que ocorreu concomitantemente com a reforma sanitária. 

Ambas visavam a mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, 

defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços, e protagonismo dos 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de 

tecnologias de cuidado (BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Contudo, cada 

qual seguiu seu processo histórico de forma particular.  

A Lei n° 10.216/2001 que norteia a atenção em saúde mental no Brasil prevê que 

a assistência ao doente com transtorno mental deverá ser realizada por meio da rede de 

atenção à saúde mental, ou seja: pelos CAPS, Serviços de Residências Terapêuticas 

(SRT), Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental, Hospitais Gerais e pela 

Estratégia Saúde da Família, existentes na municipalidade (BRASIL - MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2005). 

 Embora existam ações especificas definidas na referida Lei, os problemas de 

saúde mental a cada ano vêm se ampliando. Conforme o Ministério da Saúde em seu 

relatório alusivo a saúde mental e atenção básica em saúde (Brasil – Ministério da 

Saúde, 2003; p.02), “3% da população (5 milhões de pessoas) necessita de cuidados 

contínuos (transtornos mentais severos e persistentes), e mais 9% (totalizando 12% da 
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população geral do país – 20 milhões de pessoas) precisam de atendimento eventual 

(transtornos menos graves)”.  

 Diante deste quadro epidemiológico houve necessidade de ampliar os serviços 

de atenção a saúde mental em todo o território nacional, especialmente, nos municípios 

de menor porte.  Em 2006 o quantitativo de Centro de Atenção Psico Social (CAPS) em 

municípios com menos de 50.000 habitantes era de 34,5%, já no final de 2010, passou 

para 40%. Ainda ao final de 2010, encontramos 58% dos CAPS localizados em 

municípios com menos de 100.000 habitantes. Os restantes 42% dos serviços estão em 

cidades com mais de 100.000 habitantes, onde residem cerca de 55% da população 

brasileira, segundo o Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, objetivando estimular sua integração social e familiar, apoiando na busca da 

autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e psicológico. Eles têm valor 

estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira, já que o surgimento deles demonstra 

a possibilidade de uma rede substitutiva ao sistema psiquiátrico (BRASIL – 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

  Desde os primórdios da história humana registra-se a existência do sofrimento 

psíquico, contudo este termo só está sendo utilizado recentemente. Há a descrição dessa 

situação como: doenças mentais, distúrbios mentais, transtornos mentais e até loucura, 

termos estes que rotulam e estigmatizam o portador de sofrimento psíquico. 

(CRIVELATTI; DURMAN; HOFSTATTER, 2006). 

Casassus (2009) comenta que no início do século XX, as pessoas se definiam 

como seres racionais, agora essa significação incorporou o ser emocional, desse modo, 

somos reconhecidos como racional e emocional, em que, um complementa o outro e 

não se opõem. O equilíbrio dessas duas dimensões humanas é imprescindível, haja vista 

que não podemos ser totalmente racionais e nem totalmente emocionais, a mescla 

dessas aponta para um ser em harmonia.  

As emoções são livres. É algo que não fabricamos, sentimos. O fato das 

emoções circularem livres, segundo Casassus (2009, p.40), “faz com que tenhamos que 

entrar num processo de harmonização com elas”. As emoções estão sempre vinculadas 
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ao outro. Pouco se sabe sobre as nossas reações emocionais porque culturalmente fomos 

criados para ser sujeito racional e não emocional. Elas eram temidas em virtude da 

dificuldade de trabalha-las no íntimo das pessoas. Todavia, é necessário nos educarmos 

para que possamos desenvolver o ser emocional que habita em nós. 

Somos feitos da mesma natureza humana, mas ao mesmo tempo somos 

diferentes, há diversidade entre nós, o que denota a nossa originalidade. Cada qual vive 

do seu jeito e expressa seus sentimentos e emoções da sua maneira, logo somos um ser 

complexo. “Nossa autenticidade tem a ver com a felicidade que temos em relação a 

nossa originalidade”, diz Casassus (2009, p.44). Mudamos a forma de agir, de pensar e 

de sentir ao longo da nossa vida, mas continuamos a nos reconhecer como a mesma 

pessoa e destarte, nos constituímos como humanos. 

O conhecimento da história de cada pessoa ajuda a levantar proposições sobre a 

possibilidade de uma tendência comportamental que determinam, de maneira especial, a 

particularidade de seu sofrimento. Flach; Grisci; Silva et al, (2009) descrevem que os 

elementos ligados ao sofrimento são diversos e possuem um caráter central aos modos 

de ser e de viver. O sofrimento psíquico faz parte do ato de viver. É algo inerente ao ser 

humano, portanto em algum momento de nossa vida vivenciaremos essa situação. Ele se 

configura como uma reação, uma manifestação da insistência em viver sob 

circunstâncias que, na maioria das vezes, não é favorável porque diante da exaustão de 

todos os recursos defensivos mobilizados, empurra a pessoa para um sentimento de 

incapacidade.  

O psiquismo compreende a estrutura mental de uma pessoa. Ele é fruto da 

experiência sócio-histórica humana, logo é determinado pelas condições sociais nas 

quais vivem reproduzindo características da realidade material e social com a qual essas 

pessoas interagem. A psique pode ser um agente de proteção humana quando esta 

seleciona o pensamento para lembranças positivas, não focando o negativo. (ROSSLER, 

2004) 

Segundo Ferrer (2007, p.41), o psiquismo pode não estar preparado para receber 

informações negativas tanto internamente quanto externamente, e desse modo, reage 

adoecendo psiquicamente. Ainda o autor afirma que, o sofrimento tem uma dimensão 

psicológica, mas, sobretudo existencial. O sofrimento é algo completamente subjetivo, 

pois o que se traduz sofrimento para um não é, necessariamente, para outro, mesmo se 
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submetidos às mesmas condições, ou seja, o que pode ser vivenciado como sofrimento, 

pode ser motivo de prazer para outro (vice-versa). Tendo em vista que, no próprio 

sofrimento é possível encontrar uma mescla de prazer e dor, simultaneamente. “As 

fronteiras entre sofrimento, não-sofrimento e sofrimento-prazer são imprecisas, vagas e 

se superpõem em camadas que não se discernem, muitas vezes impossíveis de exprimir 

com palavras”. 

Enfim, o sofrimento se configura como uma reação, uma manifestação da 

persistência em viver em um ambiente desfavorável. Diante dele, não é unicamente a 

mente que sofre, o corpo também manifesta reações das emoções presentes. O corpo é 

um instrumento de expressão e percepção. Portanto, a nossa mente é vinculada ao corpo 

físico, por conseguinte, ambos se revelam frente ao sofrimento. Quando temos 

consciência dessa relação temos a certeza que não é possível desconectar um do outro, 

quando a mente sofre o corpo padece e o contrário é verdadeiro. Saber que somos um 

único ser nos faz entender que precisamos buscar alternativas que nos possibilitem 

evoluir pessoalmente e coletivamente. A inconsciência dessa realidade pode nos levar a 

emoções carregadas de programações que nos fazem sofrer, e muitas vezes esta é a 

causa principal de nossas doenças. (CASASSUS, 2009) 

Em função de o sofrimento psíquico estar vinculado ao binômio mente e corpo, 

é importante estimular a promoção de saúde física e mental visando a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que sofrem. A promoção da saúde é vista como estratégia 

para enfrentar os múltiplos problemas de saúde populacional. Ela propõe a articulação 

de várias áreas técnicas trazendo o saber popular e a mobilização comunitária, além das 

entidades governamentais e não governamentais para a solução de seus problemas. 

Trabalha com a articulação múltipla tendo como foco o processo saúde-doença-cuidado. 

A saúde se promove dando condições decentes de vida nos diversos aspectos do viver, 

incluindo na saúde mental. (BUSS, 2000) 

Uma das formas de promover a saúde mental e consequentemente física está na 

participação de grupos terapêuticos porque ao compartilhar o seu sofrimento psíquico, 

as pessoas vão aprendendo a lidar e controlar suas emoções em beneficio próprio e do 

outro, buscando o equilíbrio emocional e, consequentemente, uma melhor consciência 

de si para o convívio social.  
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2.2 Tecnologia e grupos terapêuticos  

 

No contexto da saúde, os grupos terapêuticos pretendem compartilhar 

experiências comuns, habitualmente dolorosas e de consequência extensas, os quais 

percebem que não são as únicas pessoas que estão passando por essa situação, ou que 

estão em vias de encontrar soluções ou formas mais ajustadas de lidar com a 

problemática. A participação em grupos terapêuticos começou a ser valorizada como 

uma possibilidade de ganho maior e acrescido, em que nenhuma terapia individual 

poderia permitir. Nestes grupos há quase sempre um enorme sentimento de pertença, 

que é acentuado, pelo fato de haver uma problemática comum e estigmatizante, e por 

consequência maior coesão entre os participantes. (SILVA; LOUREIRO; SOUSA, 

2004) 

 A prática de grupos na área da saúde mental teve sua expansão a partir da 

Reforma Psiquiátrica, tendo em vista a desospitalização, fez-se necessário buscar 

alternativas de cuidado que vislumbrasse a dimensão da atenção ao sofrimento psíquico 

e emocional que levassem em consideração a subjetividade da condição humana e a 

inclusão social respeitando o direito à cidadania e da autonomia. “O grupo terapêutico 

potencializa as trocas dialógicas, o compartilhamento de experiências e a melhoria na 

adaptação ao modo de vida individual e coletiva” (BENEVIDES; PINTO; 

CAVALCANTE et al., 2010; p.128). 

Para Azevedo e Miranda (2011), as atividades realizadas nos grupos terapêuticos 

representam um instrumento importante de ressocialização e inserção individual em 

grupos, na medida em que o agir e o pensar coletivos, conferidos por uma lógica 

inerente ao paradigma psicossocial que é respeitar a diversidade, a subjetividade e a 

capacidade de cada sujeito, levando a uma troca de experiências e saberes que 

contribuem na superação das adversidades da vida. 

O trabalho em grupos terapêuticos deve ganhar espaços nos serviços e atenção à 

saúde, pois de acordo com Benevides; Pinto; Cavalcante et al. (2010), se trata de uma 

ação importante no planejamento de intervenção e de cuidado a saúde mental devido ao 

êxito das atividades grupais, já que nestes ambientes desenvolve laços de cuidado 

consigo mesmo e compartilha experiências com os demais. 
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Para Schier (2004, p.108), o grupo como espaço de discussão torna-se, também, 

um espaço terapêutico, porque permitem que todos exponham seus sentimentos, 

aflições, temores, problemas de saúde, enfim, tudo que faz parte das suas percepções e 

que estejam lhe incomodando. Percorrem caminhos de trocas de experiências, reflexões 

e tomada de consciência. Os grupos de ajuda mútua são dispositivos importantes na 

ajuda emocional e discussão das diferentes estratégias de lidar com os problemas que os 

cercam. Vasconcelos (2010) aponta que os encontros dos grupos de ajuda mútua são 

alicerçados em um forte processo de valorização da história pessoal de seus membros e 

de aprendizagem grupal, edificados diante das experiências de cada um.        

Contudo, a grande contribuição do trabalho em grupo está na reflexão, que vai 

além do momento grupal, “quando cada participante, como solo fértil, permite germinar 

e frutificar as novas tomadas de consciência no seu viver diário mais saudável” 

(SCHIER, 2004, p.108). Ou seja, a possibilidade de mobilizar o participante com 

problemas emocionais na mudança de comportamento e, portanto, de relações pessoais 

e interpessoais na busca da sua qualidade de vida.    

Um exemplo de grupo terapêutico que contribui para a saúde mental, mas que 

não está inserido na rede de atenção é o NA. O nascimento de NA ocorreu em 1964, nos 

Estados Unidos, quando Grover B., um alcoólatra recuperado no Grupo de Alcoólatras 

Anônimos (AA), tomou consciência que sua dependência pelo álcool era fruto de graves 

problemas emocionais anteriores. Com autorização do AA, ele promoveu uma 

adaptação do programa sugerido para aqueles cujas emoções descontroladas interferiam 

em seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer grau, segundo os próprios 

sujeitos o reconhecem, surgindo o Grupo dos NA. 

 No Brasil, o grupo iniciou suas atividades em abril de 1969, em São Paulo (SP), 

hoje há mais de 400 grupos de NA3. O NA é uma irmandade composta de grupos de 

pessoas que se reúnem com a finalidade de solucionarem seus problemas emocionais, 

com o propósito de ajudar as pessoas emocionalmente perturbadas a se recuperarem de 

sua doença mental e a permanecerem recuperadas. (NEURÓTICOS ANÔNIMOS, 

2009) 

                                                           

3 Em Itajaí (SC), o NA existe há 25 anos. 
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O NA segue os Doze Passos, segundo os Neuróticos Anônimos (2009), iniciam 

em admitir a impotência diante das emoções e a perda do domínio sobre as suas vidas. 

E, a partir da crença de um Poder Superior, que a sanidade foi-lhes devolvida. A decisão 

de entregar as suas vidas aos cuidados de Deus na forma como o concebíamos, foi 

determinante no processo de cura da doença mental e emocional.  Ao admitir, acreditar 

e decidir entregarem-se aos cuidados de Deus, então fez um minucioso e destemido 

inventário moral, que os ajudou a enxergarem a natureza exata de suas faltas.  

Prontamente deixaram que Deus removesse todos os defeitos de caráter e de forma 

humilde rogaram a Ele que os livrassem de suas imperfeições. Aconselha sempre a 

continuar fazendo o inventário moral e a prosseguir admitindo seus erros. Através da 

prece e da meditação, melhorar o contato com Deus, a fim de receberem forças para 

continuarem realizando a sua vontade. Enfim, graças a esses passos e do despertar 

espiritual, que os neuróticos em recuperação têm se mantido sóbrios para seguir em 

frente. 

Além dos Doze passos, o Grupo NA segue as Doze Tradições, segundo os 

Neuróticos Anônimos (2009). As Doze Tradições de NA consistem que a reabilitação 

individual depende da unidade com o grupo e para tal, bem-estar deve ser a prioridade. 

O Poder Superior é quem preside NA. Os líderes são apenas servidores usados por Ele. 

Há uma exigência feita para fazer parte da irmandade: o desejo de se recuperar da 

doença emocional. 

 Os grupos são autônomos, a não ser em assuntos que digam respeito a outros 

grupos, mantendo assim a unidade. Cada grupo de NA tem o objetivo primordial de 

transmitir a sua mensagem ao neurótico que ainda sofre. Jamais um grupo de NA pode 

emprestar o seu nome a outra sociedade parecida à irmandade, a fim de que problemas 

com dinheiro, propriedade e prestígio não venham a afastá-los de seu objetivo principal. 

Devem se manter financeiramente, rejeitando desta forma ajuda alheia. Os centros de 

serviços de NA podem contratar funcionários, porém devem-se manter não 

profissionais. Jamais deverá organizar-se como uma organização ou entidade; podendo, 

porém, criar juntas ou comitês de serviços diretamente responsáveis perante aqueles a 

quem prestam serviços. Não opina sobre questões alheias à Irmandade, a fim de que seu 

nome jamais apareça em assuntos que causam contestações. Enfim, baseia-se na atração 

ao invés da promoção, por isso, mantém ou preserva o anonimato, tendo este como 
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alicerce espiritual das suas Tradições, lembrando-os que os Princípios, devem ser 

colocados acima das personalidades. (NEURÓTICOS ANÔNIMOS(b), s/d) 

 Cada um desses passos e tradições é estudado e/ou apresentado durante as 

reuniões e seus membros devem se apropriar, ou melhor, devem tomar posse desses 

conhecimentos para manterem-se reabilitados da doença mental ou emocional. Durante 

as reuniões os participantes são chamados de companheiros. No final de cada 

depoimento, o companheiro agradece a atenção e deseja: só mais 24 horas de paz e de 

serenidade para todos! E, em coro todos respondem: obrigado companheiro! 

(NEURÓTICOS ANÔNIMOS(b), s/d; p.120). 

  Roeche (2004, p.02) destaca que o NA tem uma metodologia específica na sua 

operacionalidade durante os encontros e a descreve da seguinte forma: os participantes 

colocam-se, preferencialmente, em círculo, favorecendo a visualização e locução entre 

os participantes; cada grupo tem um coordenador, geralmente um integrante (antigo) de 

NA; não são permitidos diálogos e interpelação; os integrantes que pedem a palavra ou 

que são convidados a dar o seu depoimento podem fazê-lo por um período de até 10 

minutos e, geralmente, falam sobre os motivos que a levaram ao grupo, sua situação 

atual ou experiências com o programa, contudo os integrantes que atingiram uma 

situação pessoal confortável contam suas experiências de forma a demonstrar a eficácia 

do programa aos demais, que ainda buscam progressos. Apesar de não haver diálogo, 

"(...) o que se verifica, na realidade, é uma permuta de experiências e identificação de 

problemas semelhantes, indiretamente proporcionando as respostas que possam estar 

sendo procuradas". 

 Roehe (2004) relata que a principal referência teórica de NA é o livro - As Leis 

da Doença Mental e Emocional (1ª Edição 1996), denominado entre os membros como 

o livro vermelho. Consiste numa coletânea de artigos publicados no Journal of Mental 

Health (EUA), entre 1965 e 1970. Os 30 textos mais o prefácio foram escritos, quase 

todos, na primeira pessoa do plural, em nome de NA, com exceção de quatro, cujos 

autores são indicados: dois textos de Grover B, um de um psiquiatra e um de um padre. 

Além disso, o grupo tem publicado alguns livretos e folhetos e um Boletim Informativo 

mensal que auxilia na direção dos participantes no grupo de NA.    

Neurótica é "(...) qualquer pessoa cujas emoções descontroladas interferem em 

seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o 
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reconhece." Conforme o entendimento de NA (1969/1996) existe oito leis que definem 

a doença mental e emocional: 1) uma única doença, uma coisa só; 2) doença espiritual; 

3) sempre a mesma em todas as pessoas, variando apenas nos detalhes superficiais; 4) 

caracterizada por sintomas penosos, não sendo sempre os mesmos, porém, os que se 

manifestam; 5) progressiva se não for tratada; 6) de tratamento imediatamente aplicável; 

7) causada pelo egoísmo inato, que impede a aquisição da capacidade de amar e; 8) 

curada pela eliminação do egoísmo e aquisição da capacidade de amar. Como o próprio 

grupo reconhece, a ideia de doença espiritual pode gerar uma compreensão errônea, 

sobrenatural, da neurose. NA propõe a seguinte definição para espiritual: "Relativo a 

pensamentos e emoções". E acrescenta: "(...) 'espírito' está sendo aí considerado a soma 

das emoções, pensamentos, atitudes, crenças, modo de sentir, tudo, enfim, que leva o 

ser humano a agir da maneira que o faz". (NEURÓTICOS ANÔNIMOS(a), S/d; p. 13 e 

15)  

 A neurose é doença espiritual na medida em que não há comprovação médica de 

problemas físicos ou mentais. E, se é doença espiritual, pode ser curada com ajuda 

espiritual, por meio da crença num ‘Poder Superior’.  Para a pessoa doente é unicamente 

necessário que ela creia nesse Poder, que poderá conceber como queira, como sendo à 

força da gravidade ou o movimento dos átomos, a evolução, o amor entre os seres 

humanos, qualquer coisa, não importa qual seja. É preciso que admita a existência desse 

Poder, isto é, a existência de Algo superior a si mesma. Isso irá ajudá-la a eliminar o 

egocentrismo, a fim de que possa vir a se tornar um ser humano no exato sentido da 

palavra. O NA chama esse ‘Poder Superior’ de Deus, mas com a ressalva: "(...) segundo 

a concepção de cada um." (Ibidem, p.15). 

 Portanto, o NA é um grupo que trabalha com o foco na doença emocional, a qual 

também leva ao sofrimento psíquico. Embora no NA não haja uma interação 

interventiva, mas há uma socialização e reconhecimento dos problemas relatados como 

algo comum entre os participantes. O trabalho grupal, no pensamento de Pichón-

Rivière, imprime uma relação de mútua reciprocidade, isto é, as ações de um 

influenciam as ações dos outros. E, neste processo grupal os vínculos são instituídos e 

fortalecidos gerando o sentimento de “pertenência”. A “pertenência” é o sentimento de 

pertencimento e integração ao grupo identificando-se com a sua história e com as suas 

vicissitudes. (ANDALÓ, 2006) 
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 Nos grupos de ajuda mútua há este sentimento de “pertenência”, o que favorece 

o apoio na ajuda coletiva, o que significa em oferecer o suporte para ajudar pessoas 

durante um determinado período de mudanças seja no momento do tratamento de crises 

ou na manutenção e adaptação a novas situações. Neste sentido, pessoas que 

compartilham do mesmo sofrimento facilitam a identificação, a revelação de 

particularidades e intimidades, “o oferecimento de apoio ao semelhante, o 

desenvolvimento de objetivo comum, e a resolução das dificuldades e dos desafios que 

se assemelham”. (BECHELLI; SANTOS, 2004; p.7) 

 

Ainda, os autores, afirmam que todos os grupos contêm, em princípio, os 

mesmos elementos, os quais podem ser aplicados em distintas combinações. Portanto, 

novos modelos de grupo têm sido propostos reunindo-se para trocar informações e 

oferecer apoio mútuo. Embora no grupo de ajuda mútua não tenha a necessidade de ter 

um profissional da saúde na coordenação ou na operacionalidade das atividades, mas é 

indispensável que se tenha uma proposta tecnológica de condução das ações 

desenvolvidas. De acordo com Brasil – Ministério da Saúde (2005), no campo da saúde 

para a realização do processo de trabalho em saúde, tanto se desenvolve tecnologias 

‘materiais’ quanto as ‘não-materiais’. Todavia, o trabalho humano na Saúde é 

absolutamente fundamental e insubstituível. 

Merhy (2002), ao explicar sobre a produção do cuidado em saúde, apresenta três 

categorias para tecnologias de trabalho em saúde: “duras” – as inscritas nas máquinas e 

instrumentos; “leve-duras” – conhecimento técnico que necessita do trabalhador para 

aplicar a técnica; e “leves” – dizem respeito às relações necessárias para a produção do 

cuidado, referindo-se a uma maneira própria do trabalhador em direcionar o seu 

trabalho vivo em ato, possibilitando que o trabalhador desenvolva a sua criatividade no 

trabalho. Essa criatividade permite mais aproximação com o usuário, fazendo com que 

ele possa “interagir e inserir o usuário no processo de produção da sua própria saúde, 

fazendo-o sujeito, isto é, o protagonista de seu processo saúde-doença” (BRASIL – 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; p.73). 

A tecnologia em saúde pode se transformar em elemento de mudanças, 

democrático, equitativo e agente de cidadania, diz Mont; Barros; Lorge et al. (2010), 

porque traz benefícios de bens comuns. 
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Para Jorge, Pinto, Quinderé  et al. (2009, p.3052), nas práticas de saúde deve-se 

priorizar as tecnologias leves para alcançar a integralidade e a humanização do cuidado. 

O que pode ser “fundamentada no acolhimento, no diálogo, no vínculo e na 

corresponsabilidade e na escuta ativa entre o profissional e o usuário do serviço de 

saúde”. Os vínculos podem ser vistos nos laços afetivos entre os trabalhadores e 

usuários, na comunicação efetiva entre eles e na resolutividade dos problemas. Os 

processos de escuta e acolhimento são estabelecidos pela qualidade dos serviços 

oferecidos, pautados no diálogo, na confiança e amizade entre todos os atores 

envolvidos (profissional e usuário).  

Portanto, as tecnologias leves em saúde constituem-se espaços de relações 

terapêuticas, a exemplo dos grupos de ajuda mútua. E na ideia de Merhy (2002), o 

trabalho desenvolvido nos grupos terapêuticos de ajuda mútua em saúde mental pode 

ser considerado uma tecnologia leve, pois comporta o trabalho vivo do saber fazer, 

correspondendo uma prática de acolher o participante, formar vínculos e favorecê-lo na 

percepção e na compreensão da aceitação do seu problema emocional para que ocorra 

de modo sequencial e espontâneo a busca do viver em harmonia consigo mesmo, com o 

outro e com a natureza. 

Oliveira; Medeiros; Barbosa et al. (2010) descrevem um trabalho de grupo 

realizado no hospital para o atendimento de familiares de com  pacientes internados nas 

UTIs, visando o suporte quanto ao acolhimento e cuidados de enfermagem prestados. 

Relatam que o grupo era aberto aos familiares e visitantes, com duração de sessenta 

minutos por sessão, coordenado por duas enfermeiras do setor. As sessões ocorreram 

em três etapas básicas e subsequentes: 1) acolhida/apresentação dos participantes; 2) 

informações e orientações; e 3) encerramento/avaliação do encontro. Em todos os 

encontros houve a apresentação de dinâmicas de relaxamentos favorecendo a 

compreensão das informações. Todos os participantes tinham liberdade de falar dos 

assuntos de seu interesse relativos a situação vivida, evidenciar seus sentimentos e 

emoções, respeitando os limites dos demais participantes. 

 Em um trabalho de grupo para tabagista desenvolvido em uma Unidade Básica 

de Saúde foi adotada a seguinte condução metodológica, tendo uma duração de até 

noventa minutos: 1) recepção e orientação aos inscritos; 2) apresentação e discussão de 

temáticas relacionadas ao uso do tabagismo; 3) socialização dos participantes quanto as 
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suas dificuldades e avanços para o abandono do tabagismo; 4) avaliação das atividades 

e encerramento. Este grupo se caracteriza por grupo operativo, com função terapêutica, 

haja vista que os auxilia a encontrar condições próprias de resolver e/ou enfrentar seus 

problemas. (BUENO; SIBERT, 2008).   

O trabalho grupal em qualquer modalidade de atuação são espaços valorosos 

para desenvolver a promoção da saúde, desde que, possibilite a escuta para as 

necessidades das pessoas. Para Bueno e Sibert (2008), os grupos devem configurar-se 

como recintos onde as pessoas possam falar sobre seus problemas e buscar soluções, 

conjuntamente com os profissionais (ou não), de forma que a informação circule, da 

experiência técnica à vivência prática das pessoas que adoecem. 

 O método utilizado nas dinâmicas de grupos contribui para o que deles 

participam passem a enfrentar os problemas de forma positiva das inúmeras adaptações 

originados pelas adversidades da vida, as quais podem ocasionar a desarmonia da saúde. 

Buscar ajuda em um grupo terapêutico pode ser o primeiro passo na busca da resiliência 

psicológica. Carmello (2004) aponta que a palavra resiliência é oriunda do latim e que 

significa voltar ao estado natural. Na física este termo é utilizado para explicar a 

capacidade dos metais de retornarem a sua forma original depois de serem alterados na 

presença de um estressor. 

  Machado (2010) descreve que a psicologia tomou emprestada da física o 

conceito de resiliência, definindo-a como a capacidade de que algumas pessoas têm de 

responder de forma consistente e satisfatória os desafios e obstáculos que emergem no 

decorrer de sua vida, sem ter a sua saúde ou desenvolvimento abalado. Se for 

transportado este conceito para o comportamento humano pode-se dizer que é a 

capacidade de se adaptar com equilíbrio, ceder sem extremos (sem ferir princípios 

básicos e essências), reagir às dificuldades, a partir de força interior, encontrando meios 

para superá-las.  

Na área das ciências humanas e da saúde o termo resiliência é relativamente 

novo, sendo os primeiros estudos no Brasil, segundo Paludo e Koller (2005), realizados 

em meados da década de 80. É uma expressão utilizada para referenciar a capacidade 

dos indivíduos superarem adversidades geradas por perdas, doenças, dentre outros. 



29 

 

A resiliência se produz em processos sociais e intrapsíquicos, relatam Melillo; 

Estamati; Cuesta (2005), não se nasce resiliente e nem se adquire a resiliência 

naturalmente no decorrer do desenvolvimento humano, ser resiliente depende de certas 

qualidades do processo interativo com outros sujeitos. É na interação com o outro que 

se constroem e fortalece o sistema psíquico. Portanto, a resiliência não nasce com o 

indivíduo, mas se faz em seu desenvolvimento interativo, dialético, na interface da 

construção humana e do agente estressor. Carmello (2004) e Antunes (2003) destacam 

que indivíduos resilientes têm como características pessoais a flexibilidade e o 

otimismo. 

 A saúde e o desenvolvimento humano estão imersos em condições de risco e 

vulnerabilidades. A condição humana impõe conviver com um cotidiano marcado de 

riscos que incluem transtornos mentais, violência, drogas, conflitos, miséria, política, 

insegurança, desemprego, entre outros. Machado (2010) descreve que muitas pessoas 

vivem nesta situação, embora não manifestam sequelas ou danos no seu 

desenvolvimento. Provavelmente, são pessoas que conseguem lidar no seu cotidiano 

com adversidades e, contam com apoio e proteção de seus recursos ambientais e da sua 

própria potencialidade para seguir sua trajetória de vida. 

Os espaços associativos e grupais contribuem para que as pessoas desenvolvam 

um nível de empoderamento psicológico (individual) capaz de melhorar, aprimorar e 

fortalecer a autoestima e a resiliência, para que os sujeitos se percebam portadores de 

poder e de recursos capazes de influenciar e modificar a sua vida.  Já o empoderamento 

comunitário é um processo longo, e consiste em discutir e construir possibilidades de 

ações na obtenção dos propósitos de uma coletividade. Todavia, somente é alcançado 

diante de longas discussões e conflito de ideias. Portanto, o empoderamento 

compreende o poder e autonomia do sujeito e/ou de um grupo social como agente vivo 

do processo “tornando-se voz ativa na mudança de contexto de discriminação, opressão 

social e desenvolvimento político democrático” (RIBEIRO, 2011; p.17; CARVALHO, 

2004; PEREIRA, 2009 apud RIBEIRO, 2011). 

Segundo Kleba e Wendhausen (2009, p.742), “o empoderamento pessoal 

possibilita a emancipação dos indivíduos, com aumento da autonomia e liberdade. [...] 

O empoderamento grupal promove o sentimento de pertencimento, práticas solidárias e 
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de reciprocidade”. Ambos são importantes para a obtenção e fortalecimento da 

capacidade de superação de seus problemas emocionais. 

O empoderamento na saúde mental pode ser entendido como:  

Uma perspectiva ativa de fortalecimento do poder, participação e 
organização dos usuários e familiares no próprio âmbito da produção 
de cuidado em saúde mental, em serviços formais e em dispositivos 
autônomos de cuidado e suporte, bem como em estratégias de defesa 
de direitos, de mudança da cultura relativa à doença e saúde mental 
difusa na sociedade civil, de exercício do controle social no sistema de 
saúde e de militância social. (VASCONCELOS, 2008; p.60)  

 

 Para Schmitz (2008, p.21), “é inegável que não somente o indivíduo acometido 

por uma processo de doença ou perda é passivo de alterações no seu senso de 

enfrentamento”, como por exemplo, os indivíduos que tem a sua saúde mental 

comprometida. Este comprometimento pode intervir na forma de como a pessoa 

enfrenta ou assume seu processo de saúde e doença. Estar com a saúde mental afetada 

pode levar a um descompasso de toda a homeostase, gerando outras patologias 

orgânicas agudas ou crônicas. O mesmo autor acrescenta que: “[...] os indivíduos que 

convivem com o alguma forma de adversidade seja para si, seja para seus próximos, 

tendem a refletir sensações de desgastes pela possibilidade de perda ou mesmo pela 

necessidade de mudanças abruptas em seu cotidiano”.  

Portanto, a saúde mental consiste em não sentir fadiga, ter bom apetite, 

adormecer e acordar com facilidade, ter boa memória, ter bom humor, ser preciso no 

raciocínio e nas ações, ser sincero, humilde, grato e amoroso (HAY, 2001). Sendo 

assim, a saúde mental interfere diretamente na integralidade do sujeito em todas as suas 

dimensões existenciais. 

 

2.1 Saúde mental e espiritualidade 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005) destaca que não existe uma 

única definição de saúde mental porque diferenças culturais, julgamentos subjetivos, e 
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teorias relacionadas afetam o modo como a saúde mental é definida. A saúde mental 

pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio 

entre as suas atividades e seus os esforços para atingir a resiliência. 

Saúde mental é estar de bem consigo mesmo e com os outros. É a manutenção 

do equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências 

externas.  É aceitar as adversidades da vida, é saber lidar com a própria vida e emoções 

dentro de um amplo espectro de variações sem, contudo perder o valor da realidade, é 

ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações. Além de reconhecer seus limites 

buscando ajuda quando necessário. Admite-se, entretanto, que o conceito de saúde 

mental é mais amplo que a ausência de doença/transtornos mentais/ sofrimento psíquico 

(ALLEYNE, 2001). 

A saúde mental e a saúde física são inseparáveis e podemos afirmar que não há 

saúde sem uma boa saúde mental, que está intimamente relacionada com algumas das 

nossas capacidades básicas; a capacidade de pensar, de estabelecer relacionamentos de 

interdependência com outros, de criar e de encontrar significação para a vida. Ela está 

intrinsecamente relacionada com a nossa capacidade de adaptação a mudanças, de 

enfrentar crises e de ser criativos (OMS/OPAS, 2001). 

Entretanto, a capacidade de manter a saúde mental em harmonia está relacionada 

com a competência individual de resolução de problemas intrínsecos e extrínsecos e 

estes dependem de como o individuo visualiza o mundo. Para Nicolescu (2001) todo o 

ser humano é livre para se abrir, através de seu próprio caminho e de sua 

autotransformação libertadora, para o autoconhecimento do destino espiritual. A 

espiritualidade é uma das dimensões humanas que quando fortalecidas contribuem para 

o enfrentamento das adversidades da vida e, consequentemente, ajuda na saúde mental.   

Charles Chaplin já afirmava: Não sois máquinas, homens é que sois! Sendo 

homem somos seres humanos. O Ser humano é tridimensional, somos três em um, 

comportamos uma dimensão biológica, outra psicológica e mais uma social. Morin 

(2003) afirma que muitas vezes fica difícil compreender que um pode ser múltiplo e este 

múltiplo é susceptível de unidade. Porém, no contexto destas três dimensões humanas 

está incluída a espiritualidade.  



32 

 

Boff (2001, p.16) relata que uma vez questionaram Dalai-Lama acerca da 

espiritualidade, perguntando-lhe – O que é espiritualidade? A resposta obtida foi 

simples e ao mesmo tempo complexa porque disse: “Espiritualidade é tudo aquilo que 

produz no ser humano uma mudança interior”, ou seja, “aquilo que produz dentro de 

nós uma mudança”. Espiritualidade está relacionada com qualidades do espírito 

humano: amor e compaixão, paciência e tolerância, perdão. Para Boff (2001), o ser 

humano é um ser de mudanças, pois nunca está pronto, é um ser em construção, mas 

finito.  

Morin (2003) diz que o homem não nasceu humano, mas se tornou humano num 

constante processo de aprendizado, marcado por evoluções, adaptações e construção 

cultural. Por termos a capacidade de produção simbólica, de construção cultural, de 

pensamento e consciência, de planejamento da vida, nos faz distanciar dos demais 

animais. Entretanto, nossa animalidade também faz parte de nossa constituição, sem ela, 

não somos, não existimos. Somos parte da natureza. 

A visão multifacetada que se tem do ser humano deverá ser abandonada. Diz que 

ele é racional (Homo sapiens), é trabalhador (Homo faber), tem atividades utilitárias 

(Homo economicus), bem como pelas necessidades obrigatórias (Homo prosaicus). Mas 

poderá ser também, delirante (Homo demens), poderá ser lúdico (Homo ludens) e viver 

de sonhos e imaginário (Homo mythogicus), portanto diversos caracteres antagonistas 

estão presentes na construção do ser humano. O ser humano é uno e diverso ao mesmo 

tempo, em sua individualidade e em sociedade (MORIN, 2000). 

 O ser humano é um ser transcendente. Monteiro (2004, p. 159) afirma que o ser 

humano é destinado a buscar sentido, e neste questionamento de sua busca do sentido da 

existência humana transpõem a transcendência humana, que é a dimensão espiritual. “A 

dimensão espiritual é a dimensão que corresponde à abertura da consciência ao 

significado e à totalidade da vida, e que possibilita uma revisão qualitativa do seu 

processo vital.” 

O termo espiritualidade tem sua origem na palavra spiritus, que quer dizer o 

sopro da vida que anima a matéria. E, é nessa perspectiva que se dá a abertura para o 

transcedental, “que permite ao homem a possibilidade de ter uma visão do mundo, da 

origem e do rumo da vida humana” (DOLL; PY, 2005; p.278).  
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Nicolescu (2001, p.81) afirma que “temos a escolha de evoluir ou desaparecer”. 

Porque nossa evolução é uma autotranscendência. E, nada e nem ninguém pode nos 

obrigar a evoluir. “A evolução individual e a evolução social condicionam-se 

mutuamente. O ser humano alimenta o ser da humanidade e o ser da humanidade 

alimenta o ser do homem.” Se a evolução individual é idealizada mesmo na ausência de 

uma evolução social, por outro lado, a evolução social é impensável sem a evolução 

individual. Portanto, é neste contexto individual e social que o ser humano busca a sua 

identidade e liberdade para viver. Contudo, vivemos em um mundo moderno, 

mecanizado, o qual se mantém aquele que produz. 

 O ser humano faz parte de uma engrenagem produtiva, gerando massificação, 

homogeneização e verticalização, levando a alienação. A modernidade tornou-se 

problema e fracassa, segundo Gianetti (2005), entre as crenças que povoavam a 

imaginação e a visão do futuro iluminista, uma em particular revelou-se problemática, a 

noção de que o avanço da ciência, da técnica e da razão teria o dom não só de melhorar 

as condições objetivas de vida, mas atenderiam os anseios da felicidade, do bem estar 

subjetivo e da realização existencial dos homens. Sob este aspecto, seria difícil sustentar 

que o tempo presente esteja à altura do amanhã prometido pelo ontem.  

 Portanto, a modernidade prometeu, porém não cumpriu.  É necessário entregar 

ao homem moderno um suplemento para alma, que o permita evitar ser esmagado pelas 

suas próprias produções e encontrar a si mesmo de modo autentico! Tornando-se desta 

forma urgentíssimo o homem retornar para o metafísico, para Deus da forma como o 

concebe, realizando-se e tornando o mundo ao seu derredor, mais humano e fraterno 

(FIORES, 2010).  

 A humanidade encontra-se no tempo dramático: há uma urgência da busca da 

espiritualidade - da busca do próprio “ser”. Em tempos dramáticos o ser humano 

mergulha na profundidade do próprio ser e questiona-se: Afinal o que estamos fazendo 

neste mundo? Qual é o nosso lugar no conjunto dos seres? Para onde vou? Muitas das 

nossas inquietações são mostradas nos questionamentos fundamentais de nossa vida. 

Doll e Py (2005) descrevem que certo momento da vida nos tornou mais sensíveis à 

questão do por que da existência humana. Quando tocamos os limites da nossa finitude 

ou quando vivemos eventos de doenças ou perdas familiares, a pergunta sobre o sentido 
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da vida vem nos incomodar. Estamos sempre buscando um sentido para a nossa vida, 

além da própria vida. 

 Monteiro (2004, p. 163) aponta que cada vez mais se evidencia a importância da 

espiritualidade no processo de viver humano e como os fatores articulados à dimensão 

espiritual influenciam diferentes situações existenciais do viver. “O aumento da 

espiritualidade é fonte relevante de suporte emocional, tanto na área da saúde física 

como da saúde mental”. Desse modo, é fundamental compreender que a espiritualidade 

existe para além de qualquer religião, o que ela se constitui é antes de tudo, a própria 

essência do homem, ou seja, ela é intrínseca a natureza humana.   

 Portanto, religião é considerada um conjunto de crenças, leis, doutrinas e ritos 

que visam um poder que o ser humano julga supremo, do qual se avalia dependente, e 

que pode entrar em relação pessoal e pelo mesmo obtém favores. Ela trata a origem do 

cosmos, da vida, da morte, do sofrimento e do além. A religião é uma expressão da 

espiritualidade, contudo é possível ter espiritualidade sem religião, ou seja, pessoas 

mais espiritualizadas podem não se identificar com uma religião. A espiritualidade 

compreende um sentimento pessoal, que estimula um interesse pelo outro e por si, um 

sentimento de sentido de vida capaz de superar sentimentos debilitantes que levam ao 

sofrimento psíquico. (MURAKAMI; CAMPOS, 2102; ELIOPOULOS, 2011) 

 Eliopoulos (2011) afirma que todas as pessoas têm necessidades espirituais, 

mesmo que não percebam ou admitam. É importante acreditar e ter uma relação 

harmoniosa e positiva com o ‘Ser Superior’ contribuiu para que as pessoas se sintam 

unidos com outros indivíduos, com a natureza e com o ambiente. Em que, os 

sofrimentos adquirem sentidos e são enfrentados com mais força. Haja vista que crenças 

espirituais fortes facilitam à saúde e a cura de muitas doenças, trazendo benefícios 

terapêuticos as pessoas que estão em busca de tratamento.  

Portanto, no processo de viver saudável, nas horas de crise, nas doenças, o 

enfrentamento baseado na dimensão espiritual tem sido realmente comprovado como de 

importância e significado vital para a manutenção de uma saúde física e mental 

(MONTEIRO, 2004). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Utilizou-se a pesquisa-ação como forma de conduzir a investigação tendo em 

vista que os pesquisadores durante todo o processo de coleta de dados participaram de 

modo intensivo aliando a teoria com a prática. Correspondeu a um processo de 

aprendizagem entre todos os participantes envolvidos no estudo. 

A pesquisa-ação procura identificar o problema específico em uma situação 

peculiar com a finalidade de alcançar uma intenção comum. Segundo Barbier (2004) na 

pesquisa-ação o problema nasce de um contexto preciso de um grupo em crise. Sendo 

que, o pesquisador não provoca, mas tenta ajudar a comunidade a determinar os 

problemas cruciais por uma tomada de consciência dos atores numa ação coletiva. 

Desse modo, corresponde a um mediador do processo coletivo de conhecimento da 

realidade investigada pelo conjunto de sujeitos que nela vivem, para instrumentalizá-los 

no processo de ação política e social transformadora. A pesquisa-ação-participativa 

fundamentada nos princípios da pesquisa qualitativa refuta o princípio da neutralidade 

substituindo-o pelo princípio da mediação no papel do pesquisador.  

Ainda, o autor destaca que a coleta de dados na pesquisa-ação, as questões estão 

relacionadas a coletividade inteira e não em uma representação amostral. Os 

instrumentos utilizados podem ser semelhantes a de uma pesquisa clássica, entretanto, 

utiliza-se instrumentos mais participativos e interativos, como por exemplo, discussão 

em grupo e conversas aprofundadas. Os dados são transmitidos aos seus participantes, a 

fim de saber a sua percepção da realidade e também de permitir uma avaliação de todo o 

processo. Já interpretação e análise, na pesquisa-ação, é o produto de discussão de 

grupo, o que exige um vocabulário acessível a todos. 

 Tripp (2005) destaca que em uma pesquisa-ação deve-se ter como metas: tópicos 

de interesse mútuo; compromisso compartilhado de realização da pesquisa; que todos os 

envolvidos participem do modo que desejarem; controle sobre os processos de pesquisa 

o quanto possível de maneira igualitária; relação de custo-benefício igualmente benéfica 

para todos; procedimentos de inclusão para a decisão sobre questões de justiça entre os 

participantes.      
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 A escolha desse método deu-se porque a pesquisa-ação possibilita a interação e 

participação efetiva com os envolvidos, sem a distinção de papéis (pesquisador ou 

pesquisado), viabilizando a mudança de atitudes dos mesmos, ainda, durante todo o 

percurso investigativo. 

 Outra ponderação desta escolha é pelo fato dos participantes das oficinas 

terapêuticas em saúde mental do GTSM vivenciarem por muitos anos uma realidade de 

grupos de ajuda mútua diferente do que propomos. Nunca houve a intenção de 

desconstruir aquilo que eles já fazem, mas procuramos apresentar outra maneira de 

conduzir o grupo de forma integrativa e relacional. E, a pesquisa-ação viabiliza essa 

atitude por ser dinâmica relacionando o conhecimento com a ação no ato vivo do 

trabalho grupal.   

  Definido o método investigativo foi-se em busca das pessoas para participar 

das oficinas terapêuticas em saúde mental do GTSM. Sendo que, o único critério de 

inclusão foi o de ter uma vivência assídua no mínimo de 12 meses no NA. Isso se 

justifica porque se espera que já tenham se apropriado dos doze passos e tradições 

(NEURÓTICOS ANÔNIMOS, 2009), os quais são instrumentos básicos para a 

aceitação e retorno da sua saúde mental e emocional. Era importante que eles viessem 

para a Oficina do GTSM com a aceitação e entendimento do seu problema emocional.  

 Os sujeitos da pesquisa corresponderam a 08 (oito) participantes do grupo de 

ajuda mútua de Neuróticos Anônimos (NA), denominado de Grupo Gaivotas os quais 

foram nominados de P (participante) e/ou RP, o que significa - relato do participante -

, seguido da numeração serial conforme a sequência da sua apresentação, no primeiro 

encontro, por exemplo: RP1, RP2, RP3, RP4, e assim sucessivamente.  

 Vale salientar que os pesquisadores4 participaram de modo efetivo no grupo, 

logo, totalizaram 10 (dez) participantes. Os quais foram constituídos por cinco homens 

e cinco mulheres; solteiro, casados, separada e viúva; com escolaridade de ensino médio 

a superior; idade entre 40 a 65 anos; trabalhadores nas diversas áreas ocupacionais e 

alguns são aposentados; somente um não tem filhos; daqueles que são membros do NA, 

frequentam o grupo de 10 a 27 anos e tem em comum os problemas emocionais. 

                                                           

4 Os pesquisadores corresponderam ao mestrando e a orientadora que auxiliou nesta etapa da dissertação.   
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O estudo teve dois cenários de atuação: Grupo Gaivotas (NA) e as Oficinas 

terapêuticas em saúde mental do GTSM.  

 O Grupo Gaivotas (NA) acontece em uma sala do prédio da Paróquia do 

Santíssimo Sacramento da Igreja Matriz de Itajaí (SC) e seguem os doze passos e 

tradições do NA.  

Já os encontros das Oficinas terapêuticas em saúde mental do GTSM ocorreram 

nas dependências da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Fazenda, que 

disponibilizou um espaço para as atividades programadas, proporcionando um ambiente 

de fácil acesso, arejado e aconchegante, o que favoreceu o desenvolvimento da técnica 

de grupo, beneficiando a integração entre os participantes. 

 A coleta de dados foi realizada em três etapas, quais foram: 

Primeira Etapa - Participação nas reuniões regulares no NA: utilizou-se a 

observação, em que o pesquisador foi apenas um observador durante as atividades do 

grupo, com o único objetivo o de conhecer a dinâmica do NA e apresentar a proposta de 

pesquisa, buscando voluntários.  

Compartilharam-se quatro reuniões, sendo que na última foi apresentado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 01) e entregue cópias para 

aqueles que se pronunciaram interessados. O termo de anuência foi lido e o grupo optou 

por fazer a consciência coletiva, ou seja, a decisão foi consensuada (Apêndice 02).  

A programação das oficinas foi apresentada para que tivesse conhecimento do 

planejamento, incluindo o local, horário e a temática. A intenção era que contribuíssem 

com sugestões (Apêndice 03).  

Procurou-se fazer as reuniões em datas, horários e local diferentes do NA para 

que não houvesse dificuldade na participação, ou melhor, que não interferisse nas 

reuniões deles. O cronograma foi cumprido de forma pontual. 

Foi utilizado o diário de campo a fim de relatar as reuniões e impressões dos 

pesquisadores. O diário de campo é um instrumento de pesquisa que se destina a 

descrever o cotidiano da pesquisa juntamente com a impressão do pesquisador durante o 

processo de coleta de dados. Cabe incluir aquilo que não foi possível registrar durante a 

coleta de dados, inclusive as emoções observadas, facilidades e dificuldades no campo 
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de investigação. Contribuiu para a análise de dados, haja vista que era descrito após 

cada reunião do NA e após as Oficinas os fatos ocorridos e a impressão dos 

pesquisadores sobre a atividade desenvolvida.                                                                                                                                               

Segunda etapa – instituição das oficinas terapêuticas em saúde mental nos 

moldes de GTSM – construiu-se e aplicou-se uma tecnologia, na seguinte ordem:  

1) Acolhimento: Ocorreu de forma individualizada e coletiva, portanto, todos foram 

acolhidos pelos pesquisadores e pelos membros participantes. O acolhimento como ato 

ou efeito de acolher expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um 

estar com e um estar perto de, ou seja, uma atitude de inclusão. O acolhimento está 

presente em todas as relações e encontros que fazemos na vida, mesmo quando pouco 

nos atemos a ele em nossas práticas cotidianas. Essa atitude implica, por sua vez, estar 

em relação com algo ou alguém. É exatamente nesse sentido, de ação, de estar com ou 

estar perto de, que queremos afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior 

relevância ética, estética e política. Ética, no que se refere ao compromisso com o 

reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas 

alegrias, seus modos de viver, sentir e estar na vida. Estética, porque traz para as 

relações e os encontros do dia-a-dia a invenção de estratégias que contribuem para a 

dignifiçação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria 

humanidade. Política, porque implica o compromisso coletivo de se envolver neste estar 

com, potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros (BRASIL – 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

2) Momento de relaxamento: As dinâmicas desenvolvidas tinham o objetivo de 

proporcionar o relaxamento do ser integralmente. Foram utilizadas diversas técnicas que 

possibilitaram a descontração, suavizando os sinais e sintomas de tensão e ansiedade. 

Utilizaram-se CDs de Loiuse Hay; Brian Weiss; Luis Fonsi e Eunice Ferrari. No 

primeiro encontro não houve essa atividade. No segundo, a técnica constituiu em 

‘eliminar o estresse’. No encontro seguinte, a técnica intencionou ‘promover o 

relaxamento integral’.  No dia seguinte, foi pautada na ‘mentalização do equilíbrio do 

corpo e da mente, no cuidado de si, da saúde e da vida’. E no outro, com ‘meditação 

para reconhecimento interior’. Finalmente, no último encontro, a pedido do grupo, foi 

aplicada novamente uma técnica de relaxamento, trazendo a ‘libertação do estresse 
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físico, mental e espiritual’. A intenção de realizar esta atividade foi para que 

pudéssemos ter um grupo de pessoas mais descontraídas e abertas ao diálogo.  

3) Expressão de sentimentos: Este foi o momento mais difícil das Oficinas porque 

exigiu do participante expor  seus sentimentos e emoções  que mais lhe causavam danos 

a saúde mental. Foi a abertura de si mesmo, considerado um momento de muita reflexão 

e desapego, correspondeu ao ápice de desvelamento emocional, porque demandou 

mostrar a pessoa que era e como estava naquele momento. Todos tiveram a 

oportunidade de se expressar. Todavia, quando não se sentissem em condições para tal, 

sua decisão era respeitada pelos demais. Em momento algum, houve o desrespeito para 

com o outro. Criou-se um sentimento de solidariedade e de pertencimento em que todos 

se sentiram incluídos no processo grupal. 

4) Interação/ intervenção  individual e de grupo: Essa etapa culminou com a 

anterior, não houve uma separação de ações, porque à medida que se expressavam, a 

interação/intervenção acontecia, e todas ocorreram de modo coletivo. Portanto, não 

houve a necessidade de atendimento individualizado.  

 5) Confraternização: Foi proporcionado um lanche integrativo, um momento de 

descontração em que os membros trocaram ideias e teceram comentários. Geralmente 

acontecia no meio do encontro.  

Terceira etapa - avaliação da técnica de grupo aplicada nas oficinas: utilizou-se um 

instrumento com perguntas abertas (Apêndice 04), a fim de reconhecer, na percepção do 

participante, se a técnica aplicada contribuiu para que continuassem a viver e conviver 

harmoniosamente consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Além disso, 

avaliaram as fragilidades e potencialidades da técnica, bem como apresentaram 

sugestões de mudanças. A intenção inicial era fazer de modo individual. Contudo, por 

decisão do grupo, foi feita coletivamente. Essa avaliação foi estruturada em três 

momentos: o que sentiu antes e depois de participar das Oficinas, como se perceberam 

ter participado e, por fim, o que mudaria na técnica aplicada.   

Realizaram-se seis encontros, os quais foram gravados e transcritos ipsis litteris para 

posterior análise. A intenção da gravação é para registrar emoções ou expressões 

momentâneas, as quais poderiam se perder na memória. Embora a gravação possa 
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constranger os respondentes, geralmente eles esquecem a presença do gravador após 

alguns minutos do início das atividades (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004).  

A análise do material recolhido tenta atingir três objetivos, segundo Minayo (2010), 

ultrapassar a incerteza do que o pesquisador percebe estar realmente contido na 

mensagem; compreensão dos significados; e integração de dados brutos em descobertas 

finais, indo além das aparências. 

Todos os aspectos éticos da pesquisa em seres humanos foram atendidos, conforme 

as recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo 

aprovação da Comissão de Ética da Univali, sob o nº 335, em 5/9/2011.  Quais sejam:  

(a) Solicitação da autorização junto ao Grupo de Neuróticos Anônimos (NA) 

para a realização da pesquisa (Apêndice 02).  

(b) Solicitação a cada participante da assinatura de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 01).  

(c) Oferecer a liberdade aos participantes da pesquisa de se recusarem a 

participar, se assim o desejarem, sem que isso implique em qualquer prejuízo na sua 

participação no NA.  

(d) Durante todo o processo de pesquisa, manter os dados em sigilo e seu 

manuseio deverá ser feito somente por envolvidos no projeto. Os participantes 

receberão pseudônimos (P1, P2 e/ou RP1, RP2...). 

 (e) O resultado desta pesquisa deverá ser apresentado ao Curso de Mestrado em 

Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade do Vale do Itajaí e aos membros do NA 

que foram convidados para assistir a defesa dessa dissertação. 

(f) Após ter passado pela aprovação da banca examinadora e de todos os trâmites 

internos na Univali, será entregue uma cópia do trabalho para o NA, e se eles 

permitirem, apresentá-lo ao grupo.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 A materialização das oficinas terapêuticas em saúde mental  

 

 Neste momento, será apresentada a construção das oficinas terapêuticas em saúde 

mental nos moldes de GTSM e o modo como foi aplicado a tecnologia para desenvolver 

a atividade grupal. 

  Inicia-se com a descrição de todas as Oficinas, incluindo a abordagem da temática 

programada para o dia, conforme cronograma informado, o diálogo dos participantes 

sobre a temática, e o posicionamento deles com relação à expressão dos sentimentos, 

além do compartilhamento de experiências e atitudes frente a eles, correspondendo à 

interação individual e grupal. 

 Finaliza-se com a avaliação da técnica aplicada nas oficinas, conforme a percepção 

dos participantes, incluindo questionamento relativo ao que sentiu antes e depois de 

participar das Oficinas terapêuticas em saúde mental do GTSM; o que sensibilizou em 

sua vida e o que precisa modificar na técnica aplicada.  

 

4.1.1 Primeira oficina: apresentação de si mesmo  

 

 Na primeira oficina foi oportunizado para que todos se apresentassem e falassem 

um pouco de si, comentando a sua expectativa com relação ao trabalho. Não houve uma 

restrição de tempo e nem uma ordem de apresentação. Deixou-se livre para que as 

pessoas se manifestassem da forma que desejassem. A participação foi espontânea e 

envolveu sentimentos e emoções, como relatados a seguir. 

P1 lembrou-se de sua descendência e dos seus estudos. Disse que, no momento, 

estava passando por problemas de saúde na sua família, pois um dos seus membros está 

internado em uma unidade psiquiátrica. Problema que o acompanhava há muito tempo, 

porém, nestes meses, agravou-se, mas nunca imaginou que passaria por tais momentos. 
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 P2 iniciou a sua fala relatando que é natural de Itajaí, filho de estivador. Com 17 

anos fez um concurso para a Marinha do Brasil, por isso morou um ano em 

Florianópolis e com 18 anos foi para o Rio de Janeiro, local em que começou uma 

carreira militar. Segundo ele: lugar em que construiu a sua vida e que adquiriu muitas 

neuroses. Casado há 36 anos, tem um casal de filhos. Destacou sua base familiar, pois 

sua família zela pela unidade e tem uma boa convivência, mas carrega pequenos 

problemas emocionais. Lembrou-se dos problemas da sociedade, sobretudo os acidentes 

de trânsito ocasionados por causa do uso de drogas e do alcoolismo que assola a vida de 

muitas pessoas. Destacou que gostava de beber e que sempre em festa passava da conta, 

dirigia com toda a família no carro. Era teimoso, mas tinha cuidado, pois tinha 

consciência que seus reflexos diminuíam quando ele fazia uso de bebida alcoólica. 

Mesmo assim, afirmou que não desenvolveu a doença do alcoolismo, mas: 

 “colocava a sua vida em perigo juntamente com sua família.” (RP2)  

P3, ao se apresentar, disse o contrário do anterior, o seu problema foi 

exatamente a doença do alcoolismo. Filho mais velho de família de 14 irmãos, foi 

alcoólatra dos 18 aos 40 anos. O seu primeiro episódio de alcoolismo chegou quase ao 

coma alcoólico. Destaca que desde os cinco anos de idade já apresentava a “síndrome do 

pânico”, e considera ser ela a causadora de sua doença emocional. Como tinha muito 

medo e insegurança, usava a bebida como fuga. Trazia em si um vazio existencial, 

pensava constantemente em cometer suicídio e se não fosse a sua religião pregar que os 

suicidas iriam para o “inferno”, teria cometido suicídio. Afirma que: 

 “Minha doença era mental, emocional e espiritual.” (RP3)  

Ressaltou a importância da “santa esposa” em sua vida. Foi ela quem o levou 

para o NA há 27 anos.  

Relata que: “Quanto mais tempo tenho de irmandade muito mais me sinto responsável 

para dar testemunho de vida! Necessito do NA e da minha religião para voltar a viver a 

conviver na sociedade.” (RP3)    

Lembrou-se dos seus amigos da época do alcoolismo, oito deles já morreram.  

Eu também já poderia estar morto, mas Deus tirou-me da estrada.  

“Relato o passado e não me envergonho, mas vivo o presente com muita 

espiritualidade e projeto-me para o futuro!” (RP3) 
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P4 disse que é de uma família numerosa, são 10 irmãos. Com nove anos 

começou a trabalhar fora. Embora sendo de uma família pobre, nunca teve vício algum.  

“Formado pela faculdade da vida!” (RP4) 

Afirma que a sua família é unida, porém com problemas de ordem espiritual e 

emocional. Considera o NA sua família e agradeceu por ter conhecido o programa que o 

ensinou que ele não era tão perfeito quanto pensava ser. Foi a sua esposa que o levou ao 

NA. Finalizou a sua apresentação dizendo que a palavra que o NA prega chama-se: 

“AMOR!” 

P5 comenta que seu problema não era vício de álcool:  

 “Sua ressaca era seca ou ainda uma ressaca emocional.” (RP5)   

De uma família de oito filhos, sua família se mudava de lugar para lugar, 

vivendo com se fossem ciganos. O pai sempre doente e a mãe como uma guerreira-

heroína. Mulher de fé e de muita oração. Com apenas 12 anos de vida começou a sentir 

muito ódio e culpa. Sentimentos como vazio existencial, angústia, tristeza, sofrimento 

contínuo e medo da morte a acompanharam por muito tempo. Tinha poucos amigos no 

colégio e quando tinha alguém se tornava possessiva.  

O NA gerou nela o autoconhecimento. Muito complexo de inferioridade e baixa 

autoestima a afastaram do seu trabalho, pois sempre trabalhava como auxiliar de 

médicos ou dentistas, por isso também a convivência com autoridades sempre foi 

difícil.  

Descobriu que a pessoa da mãe a incomodava tendo por vezes raiva e ódio da 

mãe, pois até a voz da sua mãe a fazia mal.  

 “Tinha repugnância pela voz da minha mãe.” (RP5)   

Hoje a sua mãe está idosa e doente e os filhos estão se revezamento para cuidar 

dela. 

P6 disse-nos que também é de uma família numerosa. É o mais moço dos 10 

filhos.  Nunca teve um bom relacionando com o seu pai, chegando a rejeitá-lo.  

 

“Somente entendeu a ausência dele quando percebeu que o pai não sabia sê-lo por que 

nunca tinha tido pai!” (RP6) 
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 Falou dos muitos problemas de sua família, sobretudo do problema do 

alcoolismo. Tem três irmãos alcoólatras, resultado de muitas festas em casa, oferecidas 

pelo pai aos “amigos”, regada de muito chopp, uísque e outras bebidas. Dos três irmãos, 

um está em recuperação no AA a mais ou menos 20 anos. Disse-nos que era: 

 “Muito perfeccionista, exigente e mesmo insuportável.” (RP6)   

Traz em si muitos problemas e que serão quem sabe revelados ao longo dos 

encontros do GTSM. 

P7 também é a mais nova da família, embora tenha um irmão adotivo. Trata-se 

de um primo que a sua mãe adotou com apenas 40 dias de vida. Embora sendo a mais 

moça, sempre se rebelava e impunha a sua vontade sobre os demais, por ter uma  

personalidade muito forte. Casou-se e ficou viúva com apenas 39 anos de idade. 

 “Sempre fui dona de mim e agora viúva então [...].” (RP7)   

Teve sempre uma guarida familiar muito boa e depois que conheceu o programa 

de NA, iniciou também um amparo espiritual.  

“A prática do NA e da religião gerou em mim certo equilíbrio. Hoje continuo tendo 

metas, porém recuo com mais tranquilidade, pois antes era imbatível! Sempre andei na 

contramão da vida. Tudo dava certo, porém eu que complicava!” (RP7) 

P8, ao se apresentar, disse-nos que foi feliz até aos 36 anos, anestesiada pelo 

álcool. Começou a trabalhar aos 17 anos num banco local onde fez carreira.  

 “Toda a equipe do banco bebia e festavam todas as sextas-feiras.” (RP8) 

 Filha de pai ausente, pois era militar e passava meses em viagens. Nutria um 

amor pelo pai. Porém, com apenas cinco anos de idade, juntamente com a sua mãe, 

flagrou o pai com uma amante. Isto lhe causou muita dor e começou a enfrentar o pai e 

deixou de admirá-lo. Foi na família que aprendeu a beber e a fazer muita farra 

 “[...] desde pequena convivi com muitas festas, bebedeiras, centro de umbandas, 

espíritas. Por conta disto desenvolvi muitas fobias, muito pânico.” (RP8) 

 Tinha transtornos do sono com sonhos horríveis. Chegava a tomar bebidas 

colocadas em despachos de umbanda na cidade do Rio de Janeiro, local em que 

moraram muitos anos. O seu marido teve um filho fora do casamento e ela tomou a 

guarda do menino. Teve cinco filhos e hoje mora sozinha.  
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 “Minhas posses foram perdidas. Sinto-me muito frustrada com o mundo, uma grande 

decepção com as pessoas e comigo mesma.” (RP8)   

Quando o marido a deixou, seu mundo caiu. Então, conheceu o NA, que para ela 

é a sua vida e a sua religião. Aprendeu a viver feliz hoje com as coisas que têm, não dá 

mais valor as coisas materiais.  

 “O NA ensinou-me a ter um amor desinteressado pelas pessoas.” (RP8) 

 

 

4.1.2 Segunda oficina: espiritualidade 

 

A segunda oficina foi mais introvertida, principalmente após a explanação do 

tema sobre a espiritualidade que mexeu muito com o interior dos pesquisados no sentido 

de buscar mais compreensão sobre seu processo de viver.  

O tema da espiritualidade foi apresentado com base em slides projetados. 

Primeiramente, fez-se um momento chamado de ‘Oração de amorização’, com a 

intenção de fazer todos se amarem e amarem tudo o que estava ao seu redor.  A brisa da 

noite e a chuva torrencial que caia levaram-nos a uma oração profunda e a busca da 

serenidade necessária. Chamou-se a atenção para a necessidade do perdão, pois 

sabemos que a falta dele leva-nos a doenças emocionais, inclusive físicas. E, ao aguçar 

a busca do perdão levou os integrantes a reconhecer as qualidades do próximo, pois a 

Psicologia ensina que exaltando as qualidades dos outros e de si próprio ajuda no 

processo de reabilitação da saúde. O amor é um remédio para todos os males e feridas 

que temos em nós.  

A espiritualidade foi abordada como sendo uma necessidade vital e um caminho 

que nos transforma. Acredita-se que, quanto maior a nossa espiritualidade, maior será a 

nossa transformação para o bem. Segundo Boff (2001, p.10), “a humanidade está 

vivendo um tempo dramático”. O egoísmo e a valorização dos bens materiais estão em 

evidência, esquecendo-se da solidariedade e da empatia para com o outro. 

Ao buscar a espiritualidade, o ser humano encontra a sua essência e olha para 

dentro de si, para o mais profundo do seu ser. Surgindo muitos questionamentos: afinal, 
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o que estamos fazendo neste mundo? Qual é o nosso lugar no conjunto de todos os 

seres, nessa casa comum de todos nós? Como agiremos para garantir um futuro que 

traga esperança para todos os seres humanos? O que esperamos além desta vida? 

Trazemos em nós uma centelha de esperança que nos projeta para além desta vida? A 

espiritualidade nos enche de esperança e nos encoraja. Entende-se a espiritualidade 

como uma fonte geradora de esperança e de vida que nos capacita para a 

autotranscendência, isto é, aquilo que está acima de nós. A espiritualidade está ligada à 

qualidades do espírito humano. Há necessidade da busca e da prática da espiritualidade, 

porém a complexidade da condição humana complica esta prática. Neste sentido, a 

espiritualidade entra em crise, pois falta o compromisso com o próximo.  Que futuro 

terá a humanidade sem a espiritualidade e a afetividade?  (BOFF, 2001) 

Somos um projeto e estamos sempre em construção, voltados para o infinito. 

Buscamos a solidariedade, procuramos ser compassivos com o próximo. Muitos de nós 

trazemos um vazio existencial por falta de espiritualidade, gerando crises. 

“Espiritualidade é tudo aquilo que gera mudança interior”. (Idem, p.16)  

 Finalizou-se a temática com um breve relaxamento com cura interior, utilizando-se 

o CD de Braiam Weiss – Eliminando o estresse, e logo após partiu-se para o momento 

da expressão dos sentimentos juntamente com a interação/intervenção, conforme o 

registro dos relatos dos participantes. 

P3 faz um questionamento com relação ao que foi explanado sobre a 

espiritualidade:  

“Buda foi destacado como primeiro mestre da espiritualidade, porque ele antecedeu 

Cristo. Mas, eu colocaria Cristo em primeiro lugar, mesmo ele não tendo antecedido a Buda, 

porque ele é o ícone da espiritualidade.” (RP3)  

P2 também questiona a necessidade de espiritualidade que todos nós temos:  

 “O que está faltando para a humanidade começar a trajetória para a espiritualidade? 

Acho que há muita hipocrisia na humanidade, porque todos desejam a paz, mas pouco se faz 

para isso.” (RP2) 

E continua perguntando:  

  “O que realmente nós queremos? A espiritualidade nos transforma? A transformação 

necessária para me tornar um ser melhor pra mim e para sociedade.” (RP2)   
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A partir dessas indagações, iniciou-se um diálogo entre os integrantes com 

muitas reflexões e considerações a respeito da temática, o que gerou inquietações e 

reconhecimento sobre a importância da espiritualidade no equilíbrio emocional.  

 P3 destaca que as pessoas “precisam refletir um pouco mais antes de agir porque 

tomam as decisões por impulso. Muitas pessoas vivem um dia após o outro e seja lá o que for, 

falta reflexão sobre o sentido da vida.” (RP3) 

P6 sugere que: “precisamos começar esse movimento por nossas casas, na educação 

dos filhos, dos netos. Deixar as crianças serem crianças. Estimular as brincadeiras e menos 

equipamentos eletrônicos. Saber viver cada etapa de sua vida. Ter contato com a natureza, 

cuidar da nossa cidade.” (RP6) 

 O questionamento de P2 é extremamente profundo. Sabemos que a 

espiritualidade é importante e necessária para todos em qualquer contexto da vida. O 

que nos falta então? Somos seres humanos, e por natureza a condição humana é dúbia, 

de difícil relação. Tanto temos amor no coração como temos ódio. Não é verdade? Os 

traficantes tem espiritualidade?  Eles acabam com a vida de muitas pessoas, mas com 

certeza preservam a vida da família.  Então, que espiritualidade é essa, que não tem 

fraternidade com o outro, que não tem o cuidado com o outro?  

“A espiritualidade é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. As pessoas estão se 

tornando egoístas.” (RP1) 

A espiritualidade é uma preocupação de bispos, pastores e outros religiosos, que 

fazem a mesma pergunta: Como e o que falta fazer para estimular e conquistar os jovens 

para serem líderes espirituais? A nossa vida é uma construção daquilo que construímos, 

uma reprodução do que vivemos. Se estivermos ensinando as crianças dessa maneira, 

que futuro se espera delas? Que afetividade terá para repassar futuramente aos seus 

filhos e seus próprios amigos?  

“Então temos que repensar: que humanidade é essa que está sendo criada?” (RP1) 

Um versículo bíblico que talvez as pessoas possam recordar é este:  

“Muitas vezes, nós não fazemos o bem que tanto desejamos e fazemos o mal que não 

queríamos fazer.” (RP2)  

Isso é de São Paulo Apóstolo e já têm muitos anos, o que quer dizer que São 

Paulo já tinha este conflito dentro dele.  
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“De não fazer o bem que tanto desejava, mas acabava fazendo o mal que não queria 

fazer.” (RP6)  

“Eu gosto muito desse trecho.” (RP8)  

“Eu também porque eu me identifico com ele.” (RP6) 

“Pelo jeito todo mundo se identifica.” (RP1)  

“A partir do momento que as pessoas começarem a se identificar com esse trecho 

talvez [...].” (RP2)  

“Talvez comecem a buscar a mudança.” (RP6) 

“Falando em fazer o errado, eu estava aqui refletindo, que estamos acostumados a 

fazer o errado mesmo, a gente não quer sofrer e continua a fazer errado, não consegue fazer o 

certo.” (RP8)  

“As coisas boas estão aí pra serem feitas.” (RP1)  

“Com certeza! A gente tem que fazer o bem, mas ficaria monótono, só o bem. Os 

homens são ávidos de espiritualidade, mesmo sem saber. Às vezes sentem ás vezes não. Eu acho 

que isso é do homem. As coisas vão acontecendo! Às vezes meus filhos dizem - mãe se eu tivesse 

a sua idade talvez eu pensasse igual.” (RP7)  

P8 comenta que se não tivesse vivenciado um pouco da espiritualidade não 

conseguiria relaxar durante esta dinâmica  

“[...] partindo da minha humilde condição humana em tudo que há de mais simples, 

para mim seria difícil ficar este tempo silenciada, se eu não tivesse tido a oportunidade de ter 

vivenciado um pouco de espiritualidade. Não vou dizer que esse exercício é uma constante na 

minha vida, porque não é, mas eu consigo. Durante o exercício de relaxamento consegui 

visualizar uma cor azul e o meu jardim tinha violetas, e coincidentemente quando eu voltei 

tinha um cartãozinho azul ali.” (RP8) 

 Continua relatando sobre as sensações que sentiu durante o relaxamento: 

“Então, eu acho que isso é uma dádiva a gente ter essa sensação. Você vai num jardim, 

depois um líder espiritual vem, e te leva para outro espaço, você deita num banco de mármore, 

muita luz, uma luz natural, depois uma luz que cura, e depois uma tela que mostra momentos da 

vida, na adolescência, na infância, na vida adulta ou atual.” (RP8)  

 P8 diz que a espiritualidade é obra do poder superior e quem a tem, torna-se 

mais sereno, com paz de espírito e aceita melhor as adversidades:  
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“[...] esta espiritualidade eu tenho certeza absoluta, que nós somos instrumentos desse 

poder superior, e nesse silêncio durante o relaxamento isso se confirmou. É muito forte o que 

eu senti dentro de mim. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu me sinto uma 

pessoa privilegiada de ter esse sentimento de espiritualidade. [...] Não sabe a profundidade que 

é essa espiritualidade aqui dentro de mim, essa paz de espírito porque eu estava doente e 

acredito que a humanidade inteira está doente e não sabe que está doente”. (RP8) 

O mesmo considera um privilégio ter compreendido que o seu sofrimento não 

era de uma doença física, mas sim uma doença da alma. Somente após entender isso é 

que foi possível melhorar a sua relação consigo mesma e com o outro, porque aprendeu 

aceitar mais as coisas como elas são e a aceitar as limitações do outro.  

“Eu tive o privilégio de saber que era uma doença, uma doença da alma porque não 

sabia amar. Estou desenvolvendo essa capacidade de amar. Antes tinha dificuldades para me 

relacionar com o outro. Agora estou sentindo um amor diferente pelos meus companheiros de 

trabalho porque antes eu tinha era muita raiva deles. Mas é de mim que eu sinto raiva, de não 

ter a capacidade de aceitar eles como eles são. Se abrir a boca eu não aceito, o gesto deles eu 

não aceito, nada eu aceitava que vinha deles. Agora eu aceito e essa aceitação eu sei que é o 

amor, eu tenho que aceitar o outro também. Então eu acho que essa espiritualidade me ajudou 

muito, com ela eu vejo um mundo melhor. [...] Tudo que eu passei, que eu passo Sou eu mesmo 

que procuro.” (RP8) 

P1 acrescenta que essa espiritualidade: “te ajudou a lhe transformar na pessoa que 

é hoje.”  

 “Sim, vivo só por hoje e a minha espiritualidade só vai crescendo. Hoje já respeito o 

outro. E, os outros já começam a me respeitar também. [...] Então para mim a espiritualidade é 

isso. É o nascer é o viver é o morrer”. (RP8) 

P5 comentou sobre o período que fazia terapia com uma psicóloga, onde ela 

aplicava a técnica de relaxamento, porém nunca conseguia responder o que era 

solicitado porque não sabia relaxar de fato: 

“A psicóloga pedia para fazer isso, mas eu nunca saia do lugar, não conseguia me 

concentrar no que era pedido na técnica. Passei um bom tempo sem conseguir nada, e isso me 

angustiava e o meu problema emocional aumentava. Com o relaxamento de hoje recordei 

daquele tempo.” (RP5) 

P5 continua recordando desse momento em sua vida que foi marcante, porque 

teve que encarar seu problema emocional. 
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 “Quando ela disse que tinha que procurar um psiquiatra porque ela não estava 

conseguindo me atender fiquei apavorada”. (RP5) 

Hoje, ela acredita que já está melhor, porque consegue se concentrar mais 

naquilo que lhe pedem.  Já consegue fazer o relaxamento e relaciona isso com a melhora 

da sua espiritualidade, 

 “Só que agora consigo relaxar e sentir cada coisa que solicitada na técnica. A 

experiência de hoje foi fácil de eu conseguir, de visualizar. Acredito que só consegui porque 

adquiri uma maior espiritualidade na minha vida. Foi difícil quando falou das escadas, parecia 

que tinha um buraco, um abismo para esse lado bonito. Eu conseguia visualizar esse lado 

bonito e a pessoa”. (RP5) 

P5 destaca que durante o relaxamento muitas coisas de seu passado vieram à 

tona, principalmente no momento em que foi solicitado que memorizasse uma pessoa a 

quem gostaria de pedir perdão. Ao fazer esse exercício, uma mistura de sentimentos foi 

surgindo como: culpa, medo, revolta, ansiedade e ódio, mas, ao mesmo tempo, 

vivenciou uma sensação de aceitação e de mudança interior conquistada através da 

espiritualidade.  

“Quando pediram para pensar em uma pessoa para pedir perdão, eu me via. [...] 

Tenho muita coisa que preciso modificar e sei que não tenho que viver o passado, mas são 

coisas que ainda estou ligada e preciso desfazer. Tenho muitas pessoas para perdoar e pedir 

perdão, mas hoje percebi que preciso ser perdoada, por tudo que eu fiz. Tenho sentimento de 

culpa. Fui uma pessoa que tive muito ódio de mim, não queria ter nascido mulher. Não me 

aceitava como era e isso me fez muito mal. Busco melhorar e tento sair dessa ansiedade. Pedi a 

cura porque não queria mais tomar medicação, ela estava me deixando mal e decidi abandonar 

o tratamento. Só que a crise de depressão e ansiedade se manifestou, foi quando voltei a tomar 

os medicamentos. Sei que não preciso ter medo porque não estou sozinha. Tinha muito medo da 

morte, a minha mãe também tem. Então esse relaxamento me fez ver, para que ter medo? O 

medo faz mal é irracional, tinha medo de tudo. Hoje procuro me libertar dos medos para poder 

viver em paz. Hoje eu vivo muito bem, mas ainda tem muita coisa para ser acertado. Eu me 

senti muito bem com isso que eu fiz aqui e me fez lembrar a psicóloga e do quanto ela se 

esforçou para me ajudar, mas estava fechada nos meus problemas.  Por que não consegui nada 

com ela? [...] Hoje eu sei a resposta: era porque não tinha este caminho de espiritualidade que 

se falou aqui.”  (RP5) 
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P3 comenta que a espiritualidade transformou a sua vida e que sem ela não 

conseguiria mais conduzir o seu caminho:  

“[...] a espiritualidade me levou a transformação da minha personalidade. Mas eu 

entendo que a espiritualidade vai um pouquinho mais longe. A espiritualidade é o remédio da 

minha alma, é o remédio dos meus sentimentos, é o remédio dos meus desejos. Essa é a minha 

visão hoje, amanhã eu posso vir aqui e dizer, ao contrário. Nós vivemos num conflito espiritual, 

a guerra que se faz hoje da humanidade é a guerra da espiritualidade, aliás, a guerra da falta 

de espiritualidade. Concretizada no que? Na falta de respeito ao próximo. Então entendo que 

os males da humanidade se resumem justamente a falta de espiritualidade ou a uma 

espiritualidade falsa, o que é pior ainda do que a falta de espiritualidade”. (RP3) 

Acrescenta que, nós humanos, somos uma unidade e que a maior doença é a 

falta da espiritualidade, 

“o Ser humano é composto de corpo, alma e mente. A doença da alma é a falta da 

espiritualidade. Não posso ser um incoerente, falar de espiritualidade e viver com a alma 

doente”. (RP3) 

E, exemplifica essa afirmação: “ofendi uma pessoa há 24 anos, além da ofensa, a 

menosprezei, fui irracional. E, um dia desses a encontrei, por acaso, cheguei e bati nas costas 

dele, solicitei autorização para pedir perdão. Falei - você me permite falar 1 segundo com 

você? - Ele me olhou assustado porque pensou que iria brigar novamente, pensou esse animal 

me agrediu a 23 anos atrás, capaz de me agredir agora - Você me permite te pedir perdão por 

tudo aquilo que eu te fiz há 23 anos?” (RP3)   

Afirmou que essa atitude foi benéfica, aliviou sua alma, porque conseguiu pedir 

perdão a uma pessoa que há muito tempo havia ofendido sem motivos: “a minha doença 

emocional me levava a fazer essas coisas.” (RP3) 

“Tirei um peso enorme da minha alma, aquela pessoa ficou tão radiante. Ela pensava 

que seria agredida e recebeu um pedido de perdão. O perdão é outra forma de espiritualidade, 

aliás, eu acho que o perdão é a maior forma, a maior expressão de espiritualidade. Se não 

como é que vai ter espiritualidade sem o perdão? Essa pessoa quando me viu pedir perdão, 

ficou numa alegria enorme, e me senti aliviado.” (RP3) 

P4 considera que a espiritualidade está nas pequenas coisas e o perdão é uma 

atitude que precisa ser exercitada dia-a-dia sem receio. Destaca que os encontros de 

grupo têm contribuído muito para aceitar isso. 
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“Essa espiritualidade que a gente tanto busca muitas vezes está nos pequenos atos do 

dia a dia. Saber ser coerente menos impulsivo. E, quando foi falado sobre a amorização, 

relembrei-me de muitas pessoas que passaram em minha vida que preciso pedir perdão. Hoje 

agradeço a oportunidade de poder estar aqui no GTSM e de viver o grupo NA, do contrário 

poderia estar no álcool, na droga [...].” (RP4) 

P2 concorda que o perdão é uma prática da espiritualidade, mas a pessoa precisa 

ter humildade para praticá-lo e para não se sentir magoado ou ofendido à toa. 

“Concordo que o perdão é uma prática da espiritualidade. É uma dádiva de Deus que 

só é possível quando a pessoa for humilde. Se a pessoa tiver um mínimo de espiritualidade, 

ainda que seja pequena, tem maior capacidade de perdão e de não se sentir magoado ou 

ofendido por qualquer coisa.” (RP2)  

 No final da oficina, agradeceram-se a presença, as colocações, os depoimentos 

tão sinceros que enriqueceu o momento, favorecendo a troca de experiências. E, 

solicitou-se que todos se abraçassem ou se sentissem abraçados. Antes de encerrar 

totalmente as atividades e de confirmar o chamado para o próximo encontro, todos 

foram convidados e agraciados com um lanche, proporcionando momentos de 

integração e descontração entre todos os participantes.  

 

 

4.1.3 Terceira oficina: qualidade de vida 

 

 A terceira oficina foi mais descontraída em virtude da temática sobre qualidade 

de vida corresponder à vivência do dia-a-dia. Contudo, antes de iniciar as atividades, foi 

feita a acolhida ao grupo, em especial, agradecer a presença de mais dois membros que 

ingressaram. Relatou-se aos ingressantes a técnica aplicada e o que tinha se 

desenvolvido até então.    

 Dada as devidas explicações, prosseguiu-se com as atividades, aplicando um 

exercício de relaxamento que teve como intuito o de promover o relaxamento físico e 

mental, deixando-os mais descontraídos para explanar seus sentimentos. Ao finalizar o 

relaxamento foi clamada a presença de Deus em uma só voz através da ‘oração da 
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serenidade5’. Oração essa que faz parte da rotina dos grupos terapêuticos de ajuda 

mútua.  

 Como parte da dinâmica, foram entregues tarjas de papel e canetas para que  

expressassem o significado de qualidade de vida, já que o tema é muito subjetivo. 

Explicou-se que podia ser através de uma frase ou desenho, desde que demonstrasse o 

seu significado. Todos participaram de modo intensivo, inclusive com mais de uma 

contribuição. As tarjas foram afixadas no quadro para depois serem comentadas. 

 Com os textos e desenhos constituídos e fixados, passou-se para a discussão da 

temática, tendo como base o livro de Cury (2007)(a) sobre qualidade de vida. O autor 

chama a atenção com as seguintes interrogações:  

Onde estão às pessoas tranquilas? Onde estão? Cujas mentes são 

serenas e lúcidas, onde estão? Onde estão os pensadores sábios, 

criativos e sensíveis? Onde estão às pessoas felizes que não sofrem 

por antecipação, que fazem de cada dia um novo dia, e de cada 

dificuldade uma bela página na sua história? Onde estão essas 

pessoas? Tranquilas, serenas, lúcidas? (CURY, 2007(a); capa) 

 Comenta que, embora a psiquiatria tenha avançado de modo intenso, ainda não 

se conseguiu fazer com que a humanidade fique menos estressada, ansiosa, fatigada, 

agitada no anfiteatro de suas mentes - dentro de si mesma. A solidão está aumentando, o 

diálogo está morrendo, as relações sociais estão empobrecendo e estamos adoecendo, 

coletivamente. Portanto, é vital a necessidade de um plano de qualidade de vida, diante 

desta situação social. 

 Cury (2007)(a) descreve em sua obra doze leis para alcançar e melhorar a 

qualidade de vida e, com base nestas leis, desenvolveram-se as temáticas: Primeira lei: 

A pessoa tem que ser autor da sua própria história, resgatar a liderança do Eu, liderar a 

si mesmo. Segunda lei: Contemplar o belo.  Terceira lei: Libertar a criatividade, ser 

mais criativo, libertar aquilo que está lá dentro de cada um de nós. Quarta lei: Ter um 

sono restaurador. Quinta lei: Gerenciar os pensamentos. Sexta lei: Administrar a 

emoção.  Sétima lei: Trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. 

                                                           

5  “Concedei-nos Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. 
Coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras”. 
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Oitava lei: A arte de ouvir e a arte de dialogar.  Nona lei: A arte do autodiálogo, a mesa 

redonda do “Eu”. Décima lei: Ser empreendedor, trabalhar perdas e frustrações. 

Décima primeira lei: Inteligência espiritual, superando conflitos existenciais. Décima 

segunda lei: Fazer da vida uma festa, uma grande aventura. 

 Com a leitura e reflexão das leis propostas por Cury (2007)(a), iniciou-se o 

diálogo entre os participantes com a expressão de seus sentimentos no contexto da obra 

ao lado da interação/ intervenção do grupo.  

O diálogo iniciou com a importância de contemplar o belo, como por exemplo, a 

natureza. Precisamos perceber a beleza que existe nela, ver e reconhecer o quanto ela é 

importante para a nossa vida, pois não tiramos tempo para apreciar o que é natural. Ver 

o belo é ver a vida brotando de outra vida; é enxergar as coisas de um ângulo mais 

positivo; é buscar paz nos mínimos movimentos da natureza; é buscar qualidades 

humanas naquilo que antes não se conseguia perceber porque a minha natureza não me 

permitia.  

“Contemplar o belo é ver as coisas positivamente porque algo pode não ser belo, mas 

enxergo a beleza. A contemplação é a maneira de enxergar a vida. Mesmo em momentos 

difíceis e turbulentos consigo ver algo positivo, contudo isso nem sempre é possível, mas eu 

aprendo a enxergar, vejo coisas positivas. E tenho certeza que aquilo que não é bom, vai 

passar. Saber que aquilo vai passar de alguma forma já é bom [...].” (RP7)  

“E, saber filtrar as coisas, também, é importante.” (RP1)  

Educar o belo, educar a nossa emoção para fazer das coisas pequenas um espetáculo. 

Por exemplo: uma borboleta voando, um beija-flor procurando o néctar numa flor, é um 

espetáculo!” (RP6)  

 “Contemplar os ovinhos descascando e surgindo os pintinhos me deixou 

maravilhada.” (RP5)  

“É a natureza se fazendo presente.” (RP1)  

“Quando saio contemplando a natureza, esqueço-me de tudo, aquela turbulência do dia 

a dia do trabalho, alcanço uma paz interior que vocês nem imaginam.” (RP4)  

“Aprendi a valorizar as pequenas coisas e gestos porque consigo observar detalhes nas 

ocorrências por menor que sejam. Durmo com o barulho do mar e agradeço a Deus todos os 

dias por isso. Estou procurando ver a qualidade nas pessoas. Antes não via nada. Tinha raiva 

do meu ex-marido, por ter me trocado por uma pessoa mais jovem. Até que alguém me falou 
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para buscar uma qualidade nele que meu ódio passaria. Procuro fazer isso todos os dias 

quando estou com raiva de uma pessoa procuro ver uma qualidade nela, que a raiva passa.” 

(RP8)  

“Você falou bem, vê bem quem enxerga com o coração. O coração tem razões que a 

própria razão desconhece, é olhar com o coração.” (RP6)  

Após dialogar sobre o que cerca a natureza, seja na dimensão ambiental seja na 

dimensão humana, e o quanto isso interfere nas relações e no comportamento das 

pessoas na busca de uma qualidade de vida, os participantes foram incisivos ao 

constatar que precisam de pouco para viver, sendo que o material é necessário, mas se 

não tivermos Deus conosco de nada adianta.   

“Ao falar sobre qualidade de vida me faz refletir que, hoje, preciso de tão pouco para 

viver. Preciso estar em sintonia com Deus, sem Ele não conseguiria nada.” (RP9) 

 “Aprender a ser rico, sem ter grande soma de dinheiro, ser alegre mesmo sem grandes 

motivos.” (RP6)  

“Deus me deu o que eu precisava e isso era difícil de entender porque meus objetivos 

eram outros, sempre queria mais. Comecei a enxergar as coisas de outra forma. Deus estava 

me olhando, estava sendo beneficiado, mas dentro do meu orgulho queria coisas de mais.” 

(RP9) 

P5 diz que falta proximidade, contato entre as pessoas, o mundo virtual tirou 

isso, as relações estão mais impessoais.    

“Lembrei agora do que assisti numa propaganda da TV que demonstrava como o 

mundo anda. Era um casal de idosos se comunicando pela internet dentro da própria casa. Não 

que seja ruim usar a internet, mas falta a aproximação, convivência e diálogo entre as pessoas 

no relacionamento. Diferente do que ocorria com os nossos pais.” (RP5)  

“Passa a ser uma relação desumanizada.” (RP1)  

“Falta de calor humano. Sei que existem as reuniões online e que tem muita gente que 

participa, mas falam que não é igual como estar em um grupo, esse calor humano das pessoas 

faz falta.” (RP5) 

“O fator econômico é importante para a qualidade de vida. Porém não basta. É preciso 

ter espiritualidade, buscar a Deus e, ter equilíbrio emocional, físico e econômico. Então é 

necessário ter equilíbrios nestas várias dimensões da vida.” (RP2)  
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“Não podemos ser hipócritas em dizer que o dinheiro também não faz parte, porque 

faz.” (RP1)  

“Não podemos morar numa choupana [...] Precisamos ter o mínimo necessário para 

viver.” (RP2)  

“Viver de brisa, também, ninguém vive.” (RP1). 

Cury (2007)(a)  afirma na sua obra que nunca existiram tantos mendigos morando 

em mansões e tantas pessoas felizes morando em casebres. Ele, em seus atendimentos, 

percebeu isso, “e é verdade eu acho [...].” RP6 acrescenta a este pensamento dizendo que: 

“O mais profundo de todos os meus sonhos pode até não se realizar, porém estarei em 

paz e terei qualidade de vida se souber compartilhar e partilhar. E, se estiver certo, posso ter 

tudo ou não ter nada, mas se eu tiver tudo e não partilhar com ninguém, isso interfere na minha 

qualidade de vida. É isso?” (RP6) 

   Isso já foi partilhado quando P7 fala em mansidão.  

“E, o que seria isso?” (RP1)  

“Mansidão entendo assim: viver nesse planeta, conseguir conviver, com paz de 

espírito, com audácia, aceitando as coisas, contestando as coisas, mas com tranquilidade.” 

(RP7)  

“Ser leve...”. (RP6)  

 “Não significa ser passivo. Se você é passivo você não tem nada [...], é ter paciência. 

Saber esperar e aceitar as coisas.” (RP1)  

“Não, não é ser passivo, é ser manso [...].” (RP6)  

“É ser manso, ir com calma, ter sabedoria para decidir, saber [...].” (RP1) 

 Ao ler as frases postas referente ao que consideraram qualidade de vida, tem-se 

como destaque: 

 “É aceitar as pessoas como elas são. Gosto sempre quando eu posso ir para um sítio, 

ficar perto da natureza, ouvir o canto dos pássaros, respirar ar puro, escutar o barulho das 

águas passando sobre as pedras e relaxar.” (RP4)   

“Qualidade de vida pra mim é entender que preciso de tão pouco pra viver e não me 

preocupar muito com o futuro.” (RP9)  
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“Qualidade de vida, primeiro se eu amar e me entregar a Deus, certamente terei 

qualidade de vida. Se eu aceitar o outro como ele é, também terei qualidade de vida. E, se eu 

aceitar as coisas que não possam modificar, também, terei qualidade de vida.” (RP10)  

“Qualidade de vida: Paz interior, relacionamento harmonioso com as pessoas, viver e 

deixar viver, desejar verdadeiramente o bem do outro de coração e alma. Saúde mental, física, 

espiritual e equilíbrio.” (RP5) 

 “Viver o dia a dia na simplicidade agradecer por mais um dia, ter um lar, um 

trabalho, um serviço, poder relaxar e descansar, ler um bom livro, se integrar nas notícias do 

mundo. Fazer parte de um todo, não viver isolada. Ter uma religião [...]. Viver só por hoje, 

aceitar as pessoas como ela é.” (RP8)   

“Qualidade de vida pra mim é o exercício da espiritualidade, é a vida a serviço de Deus 

e das pessoas, é a vida liberta do egoísmo e do egocentrismo, concretizada na liberdade 

espiritual.” (RP3)  

“Bonito, muito bom! Como vocês escrevem bem!” (RP6) 

As doze leis comentadas não são diferentes dos doze passos do NA. Não está 

nada longe. A nona lei: A arte do autodiálogo – a mesa redonda do ‘EU’. É o que se 

coloca já no primeiro encontro – conhecer-se, reconhecer, entender, saber. Praticamente 

todo o programa do NA destaca a questão do autoconhecimento.  

“Quer dizer: dentro das minhas limitações eu preciso me enquadrar no mundo, 

preciso-me autoconhecer para poder viver adequadamente.” (RP7). 

 “E me aceitar também.” (RP1) 

 “Aceitar-me e aceitar as pessoas [...].” (RP7) 

P8 faz questionamentos importantes quanto à dificuldade que as pessoas têm em 

procura grupos de autoajuda, uns por orgulho, outros por não acharem importante, 

contudo se soubessem o quanto eles contribuem para a vida das pessoas, procuravam 

sem receio. Foi o que ela fez:   

“Porque as pessoas não procuram a autoajuda? Por que não se entregam? Está 

sofrendo tanto, por que não se entrega? O orgulho impede as pessoas porque elas não querem 

mostrar para os outros, quem elas são. Eu me achava que era uma belezura, boazinha, 

dedicada, uma boa mãe, uma boa filha, boa esposa, boa em tudo, mas quando fiz a minha mesa 

redonda, verifiquei que não era nada disso. E foi o trabalho de grupo que me ajudou a entender 
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isso. Um dá coragem paro outro, é partilha. A gente vai perdendo o medo, a vergonha e o 

orgulho de mostrar quem realmente é.” (RP8) 

P1, P2 e P8 complementam: 

“É muito difícil às pessoas assumirem as suas fragilidades, seus problemas ou que 

precisam de ajuda [...].” (RP1) 

 “É um preconceito muito grande ir num programa de NA.” (RP8)  

“A mesa redonda é um exercício que precisamos colocar em prática.” (RP1)  

“As pessoas foram educadas ouvindo: Seja forte, vença! E, depois são reconhecidas 

assim.” (RP2) 

P3 fez uma retrospectiva sobre o que foi refletido no encontro anterior e o de 

hoje: a espiritualidade e qualidade de vida. E, em cada ponto trouxe as suas indagações 

e considerações.     

“Fiquei a semana inteira pensando e refletindo sobre o tema, por isso destaquei o 

exercício de espiritualidade na obtenção de qualidade de vida. Comentei, se todos lembram que 

o mundo estava em grande conflito espiritual. Agora trazendo as leis ditas por Cury (2007): Ser 

autor da sua própria história - não teria condições de ser o autor da minha própria história, 

porque a minha história era de doença. Contemplar o belo – como seria possível se a minha 

alma estava doente? Eu enxergava tudo negro, eu vivia na escuridão da doença e não na luz. 

Hoje já me sinto diferente. Libertar a criatividade - como que eu poderia libertar minha 

criatividade se a minha mente estava presa pelos preconceitos? Ter liberdade de criatividade 

seria ter mente aberta. Ter um sono restaurador - tinha sonos deprimentes que eu caia em 

precipícios a noite toda. Gerenciar os pensamentos - não tinha como gerenciar, os pensamentos 

eram negativos. Administrar a emoção - administrar porque quando eu via já tinha feito. 

Papéis de memória: editar o filme do inconsciente – não tenho como responder que não me 

recordo. A arte de ouvir e a arte de dialogar - não ouvia as pessoas, eu escutava, mas não 

ouvia porque a minha doença não me permitia ouvir. Eu escutava, mas o meu cérebro não 

processava a mensagem daquilo que eu ouvia, a minha mente era fechada. A arte do diálogo e 

a mesa redonda do eu - meu Deus do céu, se eu fizesse isso eu era a melhor pessoa do mundo, o 

melhor marido, o melhor pai, o melhor tudo e não era o melhor. Ser empreendedor - trabalhar 

as perdas e as frustrações se nunca admiti perder, só ganhar, em todos os meus negócios só 

tinha a pretensão de ganhar. Inteligência espiritual - nem imaginaria o que seria uma 

inteligência espiritual, superando os conflitos existenciais. E, fazer da vida uma festa, uma 
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grande aventura - fazia quando estava bêbado no clube, fazia uma festa no sábado a tarde era 

dia de festa pra mim e o resto era uma tristeza profunda, vivia no mundo da escuridão”. (RP3) 

E, complementa: 

“Hoje posso dizer que todas essas leis são válidas para mim porque vejo sob a visão 

espiritual e não sob a visão da doença mental, emocional, espiritual que era o meu estado até 

os 40 anos.” (RP3) 

P1 acrescenta que P3 comentou pontos importantes referentes à sua situação. 

Uma pessoa com o problema de alcoolismo não consegue ter qualidade de vida.  

“Como é que vai poder seguir uma qualidade de vida se não está em condições nem de 

seguir a sua própria vida? Quem dirá com qualidade. Talvez só a última lei enxergasse, mas de 

modo negativo diferente do que Cury propõem. A festa que a gente quer festejar é a vida. Não é 

rodada de bebidas e orgias.” (RP1)  

“Não, na minha doença era só isso!” (RP3) 

Para conquistar as doze leis, primeiramente precisa-se encontrar a forma de 

alcançar. Porque nós sabemos que a humanidade está doente, buscando sempre algo e 

não sabem o quê. Estão em busca da espiritualidade, do amor, estão em busca das coisas 

que a sociedade impõe. 

“Tem também essa sexta lei - administrar a emoção, como é difícil isso, no dia a dia. 

Afinal somos seres que vivem de emoções!” (RP1) 

“Controlar as emoções não acontece naturalmente. Vou precisar exercitar isso durante 

muito tempo, e vai chegar o dia que vai fazer parte naturalmente da minha pessoa.” (RP2)  

“Quantas respirações profundas a gente tem que ter antes da resposta, quantas coisas 

a gente tem que fazer [...].” (RP1)  

“Exatamente, para tentar administrar aquela situação. Mas se nós começarmos a 

buscar esse autoconhecimento vai existir momentos que reagiríamos naturalmente com 

equilíbrio. As pessoas religiosas têm atingido esse nível de espiritualidade conciliando a paz e 

a tranquilidade com as suas emoções”. (RP2) 

Essas leis são para serem aplicadas em doze semanas. Cada semana uma lei, e 

pode ser considerado como um programa de inteligência e qualidade de vida. O trabalho 

em grupo é destacado nesse livro como objetivo principal da execução das leis, porque é 

mais rico, completo, permite a interação social, a troca de experiências. O que gera um 
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caldeirão de emoções e de ideias que melhorarão a assimilação e a prática dessas leis. 

Então, o próprio psicanalista diz que essas doze leis devem ser praticadas e vividas em 

grupo terapêutico, e não é um livro para ler, é um livro para ser experimentado e 

partilhado em grupo.  

“Comenta-se que a cura da doença emocional é o amor. Por que nós não trabalhamos 

em cima desse amor? E nós rodeamos tanta coisa para chegar a uma palavra tão pequena que 

é “amor”, ao final de tudo, tudo se resume ao amor, palavra tão pequena.” (RP9)  

“É, a palavra é pequena, mas o significado é grande. Para mim amor era relação 

sexual.” (RP2) 

Precisamos desenvolver sempre mais essa inteligência espiritual, este é o 

caminho. Superar conflitos existenciais e, por conseguinte, melhorar a qualidade de 

vida. Não é uma mágica, mas é necessário. 

 “Tem-se a quarta lei - ter um sono restaurador. Não entendia como isso era possível 

porque não me concentrava em nada. Li vários livros eu era compulsiva por leituras. Poucos 

foram os que me ajudaram. Minha consciência e alma estavam doentes. O grupo me ajudou 

muito. Esperava que as coisas viessem e que a cura surgisse de fora, mas nunca veio. Todavia, 

se não tivesse encontrado a espiritualidade não teria o crescimento que tenho hoje. Aprendi a 

ouvir os outros, ser disciplinada e partilhar isso com todos é mostrar a tranquilidade que trago 

no meu coração.” (RP5)  

“Ouvindo este depoimento percebi que também melhorei muito. Tive que melhorar e 

aceitar muitas coisas da minha vida e não foi nada fácil admitir isso.” (RP4) 

“Eu também melhorei. Antes tudo me incomodava, o barulho me irritava, me tirava o 

controle. E participar do grupo me ajudou a controlar isso, a respeitar o limite dos outros. 

Antes eu era barraqueira para qualquer coisa já ligava para polícia. Hoje o barulho não me 

incomoda mais, eu me desligo totalmente.” (RP8) 

“O grupo do NA me ajudou muito. Minha história dentro da irmandade é longa. Estava 

fechada para o meu mundo era orgulhosa porque não queria demonstrar que estava 

procurando e que precisava de ajuda. Só procurava a minha religião, e nela buscava participar 

de todas as coisas para me sentir feliz, mas continuava infeliz. Quando procurei a irmandade 

estava bloqueada com minha mente fechada. Só depois de um tempo participando do grupo 

consegui entender e viver a minha religião. Compreendi o quanto era orgulhosa. Quando 

chorava dizia estar gripada. Enfim, me escondia dentro da minha doença. As leis comentadas, 

hoje, me fizeram entender a minha recuperação. Agora posso dizer que tenho qualidade de 
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vida. Antes, se tinha minhas desavenças com o marido ou outro problema, saia e comprava um 

vestido, ou uma bolsa, ou um sapato novo e achava que isso me deixaria feliz. E, quando 

regressava para a casa, tudo voltava.” (RP10)  

        “Agradeço a minha irmandade (NA) por ter me dado, entre muitas qualidades de vida, a 

qualidade da vida espiritual através do Evangelho. Antes não conseguia ler um trechinho do 

Evangelho, era negro, era condenatório.” (RP3)  

         “Quando se falou da inteligência espiritual, superando conflitos existenciais fiquei 

refletindo sobre tudo que se passou na minha vida. Problemas sempre se têm, mas a maneira 

como os vemos pode ser diferente. Antes minhas emoções eram extremas, passava da 

autopiedade para a raiva e ódio, tudo era muito e nada era moderado tornando-se doentio. 

Imagine ficava até rouco de tanta felicidade, não tinha controle emocional de nada.” (RP9) 

          Todos escutaram atentamente as expressões de sentimentos relatados na oficina 

do GTSM e fizeram as suas interferências, quando acharam necessário, do contrário, só 

ouviam.  Após a finalização dos relatos, encerraram-se as atividades com agradecimento 

pela participação e solidariedade manifestada entre os participantes e, também, a Deus, 

porque passamos essas horas juntos permitindo conhecer um pouco mais cada um, 

enquanto expressavam seus sentimentos. A oração da serenidade foi recitada mais uma 

vez para que nos conduzisse aos nossos lares para descansar num sono restaurador. 

 

 

4.1.4 Quarta oficina: cuidado de si 

 

 A quarta oficina foi participativa e descontraída. Era visível que o período de 

introversão passou agora para um estado de liberdade, confiança, companheirismo, 

respeito e partilha dos seus sentimentos de modo mais espontâneo e leve. 

Iniciou-se com a explanação do tema a ser refletido, trabalhando a autoestima e 

a ‘oração do cuidado’ 6  como pontos norteadores para o cuidado de si. Durante a 

dinâmica de apresentação, foi solicitado que mentalizassem a imagem de uma mão 

(grande) que cuida, sendo tocada por outras mãos (pequenas) que recebem o cuidado. 

                                                           

6 Ver Anexo 02. 
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Esta mão que cuida (grande) simboliza a mão de Deus, do Criador, que está cuidando, 

amparando as nossas mãos (pequenas), a cada um de nós. Feito essa representação, todos 

rezaram a ‘oração do cuidado’. 

 Ao término da alocução, foram convidados e estimulados para destacar uma 

expressão que mais chamou atenção ou que lhes tocou na ‘oração do cuidado’. 

P6 destacou a frase: “Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz - a 

paz de Deus.” (RP6) 

P1 comenta, o colo acalenta, nos deixa mais tranquilos, abrigados e protegidos.   

“No colo da tua bondade encontro descanso verdadeiro”. (RP1)  

 “Ao sentir-me fragilizado, ajuda-me a ter esperança”. (RP4) 

 Finalizando os destaques, partiu-se para o momento do relaxamento com a luz 

apagada e em um ambiente acolhedor. A técnica utilizada iniciou com a respiração 

profunda seguida de suave, e à medida que se respirava, era solicitado que uma parte do 

corpo relaxasse de modo sistemático e contínuo. Lembrando sempre da respiração, eram 

chamados para entrar em si e se reconhecer para buscar o equilíbrio e o cuidado de si, 

observando seus sentimentos, deixando seus medos de lado, soltando-se, confiando e 

entregando-se. Ao finalizar o relaxamento, foram convidados a retornar lentamente ao 

seu estado normal, mentalizando o equilíbrio do corpo e da mente, no cuidado de si, da 

saúde e da vida. 

 Estando todos ainda em processo de relaxamento, partiu-se para o momento da 

explanação sobre o tema – cuidando de si.  Hay (2001) descreve dez passos necessários 

para aprender a gostar de si, sendo que o 5º e 6º passo referem-se a prática do 

relaxamento e da meditação, respectivamente. Os demais estão pautados na melhoria e 

manutenção da autoestima.  

A autora afirma que a conjugação desses passos favorece a percepção das 

qualidades humanas ao cuidado de si. Mas para que tal agudeza aconteça é necessário 

que olhemos para dentro de nós. Precisamos reconhecer nossas falhas e qualidades, 

contudo é mister exaltar as qualidades e não as fragilidades. Que tal começar a se 

elogiar e a se gostar? Pense com bondade a seu respeito. Dê apoio para si, não deixe que 

sentimentos negativos tomem conta de sua vida, apoie seus projetos. Amplie a sua 

autoestima, seja confiante naquilo que faz e deseja. No entanto, para gostar de si é 
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necessário aceitar-se como é e não como gostaria de ser. Olhe-se mais no espelho e 

procure reconhecer na imagem refletida a pessoa humana que você é: com virtudes e 

defeitos. 

Temos a tendência de cuidar dos outros e acabamos esquecendo nós mesmos. 

Todavia, para cuidar dos outros, antes, precisamos nos cuidar. Cuide e preserve seu 

corpo e sua mente, eles são sua morada. Dito isso, a luz foi acessa. Ao deparar-se com a 

claridade, ficou evidenciado o quanto a dinâmica foi positiva, porque proporcionou uma 

imersão em si mesmo, gerando reflexão sobre o significado de cuidar e ser cuidado.  

 Mas o que é cuidar? Cuidar não é somente na situação de doença, mas também 

nos atos de carinho, de gestos e de palavras. É saber reconhecer e aceitar as falhas 

humanas. Quando olhamos no espelho ou enxergamos as pessoas, não basta ver só a 

estética, é importante reconhecer nos traços das rugas, do cabelo branco, da expressão 

do olhar e da boca o seu significado, porque a nossa corporeidade reflete o curso de uma 

vida e traduz nosso espírito. Se estivermos alegres parecemos radiantes, mas se estamos 

tristes nos fechamos. Somos uma construção que nunca se completa porque estamos 

sempre buscando algo.  

“O Cuidado é isso. É ter zelo, respeito e empatia pelo outro.” (RP1)  

À medida que o tema era abordado, as pessoas se manifestavam com relação ao 

que têm feito para cuidar de si.     

 P2 fala sobre o que sentiu a respeito do relaxamento:  

“Sobre a questão de o relaxamento constituir um dos passos a serem executados para o 

alcance do cuidado de si, queria dizer que na privacidade tenho facilidade para relaxar, mas 

no coletivo não. Sempre fui desconfiado quando alguém vinha com este artifício de fechar os 

olhos. Achava que seríamos roubados ou coisa parecida, mas aqui percebi o quanto estava 

errado. O relaxamento nos ajuda a encontrar o eixo do equilíbrio emocional, portanto têm a 

sua importância no cuidado de si”. (RP2) 

E, ao falar sobre o cuidado de si, comenta que o mar é o lugar onde busca 

carregar seu espírito e se energiza, pois adora nadar. Acredita que é fácil ser feliz 

quando se tem espiritualidade. 

“[...] cuidar de si significa cuidar do espírito. O mar é o local que carrego meu espírito 

e energia para enfrentar as coisas que me cercam. Acredito ser fácil ser feliz quando temos a 
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espiritualidade equilibrada. Experimentamos a felicidade nas pequenas coisas do cotidiano e 

às vezes não conseguimos distinguir estes momentos”. (RP2) 

 Assume que nunca fez o exercício do espelho, porque quando o utiliza é para 

ver seu corpo e não seu espírito interior. 

“Nunca exercitei a prática de me olhar no espelho, além da imagem estética e as 

poucas vezes que me analisei foram para comprovar que meus cabelos brancos não 

combinavam com meu corpo.” (RP2) 

  Já P7 relaciona o cuidado de si em aceitar e acolher. E que precisamos viver 

cada dia como se fosse único.  

“Com relação ao cuidado e autoestima fiquei refletindo o seu significado. Cuidar 

significa aceitar e acolher. Sempre aceitei aquilo que vinha para mim. Fiquei refletindo essa 

frase - Usufrua os pequenos milagres que cada dia lhe oferece. Precisamos viver cada dia 

como se fosse o único, o que se pode fazer hoje não se deixa para depois. Por exemplo: quando 

se perde uma pessoa de nossas relações nos questionamos e nos cobramos porque não fizemos 

mais por ela e porque não aproveitamos mais a sua companhia?” (RP7) 

O cuidado de si inclui equilibrar as diversas atividades que executamos no 

cotidiano. Outro ponto comentado por P6 é a prática do amor como meio de cura. Já P2 

diz que a sesta é praticada como estratégia de cuidado de si.    

“De fato esquecemo-nos de valorizar as coisas a nossa volta. Contudo, se temos o amor 

temos tudo! A prática do amor gera cura e corresponde a mais poderosa forma de cura interior 

e exterior, transfigurando-se no cuidando de si. Tenho praticado o amor cuidando de mim 

procurando aliar o trabalho, estudo e descanso. Busco equilibrar as minhas atividades 

profissionais com momentos de lazer seja através da leitura ou de um simples não fazer nada. 

Acredito que essa atitude origine a saúde mental.” (RP6) 

“Também tenho buscado a saúde mental procuro descansar todos os dias depois do 

almoço e isso é fundamental para minha qualidade de vida.” (RP2) 

Por outro lado P3 assume que não cuidou dele por 40 anos, ao contrário, só se 

destruiu:  

“Eu cuidei muito pouco de mim até aos 40 anos, praticamente me destruí”. (RP3) 

Diz que o tempo e a família foram imprescindíveis para fazê-lo compreender 

que havia necessidade de mudar seu modo de viver. 
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“Só o tempo e a família me fez compreender que devemos nos amar, amar a vida, amar 

os meus semelhantes, e amar o mundo em que vivo”. (RP3) 

Hoje, P3 considera que cuida mais de si. Ele pratica caminhadas diárias e 

durante elas procura apreciar a natureza e fazer contatos com as pessoas que transitam 

pelo seu caminho. Mas considera importante manter as relações familiares e de trabalho 

de modo harmonioso.  

“Hoje me cuido, pratico caminhadas diárias e no percurso faço as minhas preces e 

meditação. Na caminhada encontro várias pessoas e sempre que possível falo com elas e até já 

criamos laços de amizade. Outro ponto importante para o cuidado é a relação familiar, 

procuro preservar o diálogo e o companheirismo. No trabalho cuido para não entrar em 

conflitos, evito estresse.” (RP3) 

Faz uma autoavaliação de seus hábitos como meio de cuidar de si:  

“Sou metódico nos hábitos de rotina em minha vida e não gosto de mudá-los. Toda a 

semana eu vou à missa, a religião é meu refúgio. O contato com ela restaura a minha 

espiritualidade – Deus é meu baita amigasso! Procuro viver uma vida simples, mas com muita 

fé em Deus porque afastado Dele a vida é muito complicada. A vivência no NA possibilitou o 

aprendizado de cuidar do meu espírito e da minha alma, da minha mente e do meu corpo, da 

minha vida, que não é minha, é Dele”. (RP3) 

Todavia, P4 traz uma experiência de vida diferente de P3, porque sempre cuidou 

de seu físico, nunca usou drogas e praticava esportes, ao contrário de seus amigos que 

faziam o oposto dele, sendo que muitos já morreram devido aos seus hábitos 

inadequados.  

“Sempre cuidei da saúde e do meu físico. Nunca bebi e nunca usei drogas de espécie 

nenhuma. Gostava de futebol tinha um preparo que era invejável, enquanto alguns de meus 

colegas estavam na maconha e seguiram um caminho sem volta no mundo das drogas e da 

AIDS, outros foram para o crack e até se suicidaram”. (RP4) 

Embora tenha tido uma vida saudável, P4 destaca que escapou das drogas e da 

AIDS, mas não conseguiu se livrar dos problemas emocionais e de seu temperamento 

impulsivo. 

“Passei pelas drogas e AIDS, porém não consegui passar pelo descontrole emocional. 

Vejo que o meu problema não é físico, mas sim emocional. Sempre agi por impulso – comigo 

bateu, levou”. (RP4) 
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Considera que superou muito dos seus problemas emocionais, porque já 

consegue se controlar mais quando instigado, porém é um exercício diário. 

“Hoje busco controlar minhas investidas, quando as coisas estão explodindo espero 

tudo acalmar e no momento certo procuro resolver os conflitos de modo solidário e pacífico. 

Vivi um bom tempo da minha vida em que achava que sabia tudo, ajudava todo mundo, 

aceitava tudo, tudo era perfeito. Eu vivi bem dizer vinte e poucos anos, totalmente errado, só 

depois de muito tempo aprendi a viver. Mas é uma construção diária.” (RP4) 

A superação dos problemas emocionais e conflitos internos são relatados por P8 

como algo conquistado e aprendido dentro do grupo de ajuda mútua, mas que só foi 

possível, porque reconheceu seu problema, amortizou o egoísmo e a soberba. Diz que 

está só começando a viver.  

“Quando entrei na irmandade (NA) aprendi que para obter a verdadeira felicidade, 

alegria, amor, eu tinha que dar o primeiro passo, porém isso era muito difícil de aceitar – dar o 

primeiro passo [...], o orgulho era enorme e nada dissolvia essa empáfia. Hoje vivo na 

realidade. Procuro ter esperança, sou vaidosa, gosto de me cuidar, mas faço tudo sem exagero 

e vivo com o que tenho. Tento ter um bom relacionamento no trabalho agora sou mais humilde 

para com meus colegas, antes só eu sabia e tinha razão. Mas como sempre estou começando, 

eu não desisto fácil [...].” (RP8) 

P8 reconhece que nem sempre foi assim. Teve uma vida com muitos privilégios 

materiais, o que só fez contribuir para que se tornasse uma pessoa orgulhosa e pedante.      

“Eu, já vivi praticamente anestesiada e feliz da minha maneira durante 37 anos, Na 

infância tinha boas condições financeiras e tudo que queria e desejava conseguia sempre da 

melhor qualidade. Depois de casada era a mesma coisa. Era presenteada pelo marido com as 

melhores coisas. Na época acreditava que as pessoas tinham obrigação de me servir e achava 

que não precisava fazer nada”. (RP3) 

Os relatos apresentados mostram-se diferentes no seu contexto, porém a 

similaridade nas histórias proferidas está na dificuldade que eles têm em trabalhar os 

seus problemas emocionais, os quais, quando não amenizados, interferem 

significativamente na qualidade de vida e no cuidado de si.  

Desse modo, antes de terminar a oficina, solicitou-se que escrevessem cinco 

qualidades verdadeiras que reconhecem em si. Com as qualidades definidas, fez-se a 

dinâmica do espelho, ou seja: passou-se com um espelho na roda em frente dos 
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participantes e à medida que a imagem era refletida, eles se olhavam e relatavam suas 

qualidades. Todavia, essa dinâmica consistia na participação voluntária e aqueles que 

não se julgavam preparados se abstiveram. As qualidades proferidas durante a 

visualização no espelho mostraram-se diversificadas. 

“Ser família, honesto, amoroso; não gosto de mentira, gosto de ser verdadeiro e 

trabalhador.” (RP4)  

“Compreensivo, amigo, tolerante honesto (às vezes) e bom pai.” (RP3)  

“Gosto de sorrir, sou carinhosa, tenho paciência, gosto de cozinhar e de inventar as 

coisas e gosto de me ver no espelho.” (RP8)  

“Sou empreendedor, idealista, honesto, amoroso e trabalhador.” (RP9)  

“Honesta nos meus sentimentos e com as pessoas, com o meu trabalho, com a minha 

vida; sou bondosa e caridosa, sou serena e solidária.” (RP7)  

O exercício do espelho foi para enfatizar a importância de olhar para si e se 

reconhecer, conhecer a seu interior ressaltando as virtudes, ampliando a autoestima, o 

cuidado de si e do outro, objetivando alcançar uma saúde mental com qualidade. 

Finalizou-se com a recitação da ‘oração da serenidade’ agradecendo a participação de 

todos. 

 

 

4.1.5 Quinta oficina: relações interpessoais e intrapessoais 

 

 A quinta oficina, com o tema as relações interpessoais e intrapessoais, iniciou 

com uma breve apresentação do que iria ocorrer, objetivando fazer com que os 

participantes entendessem cada uma das dinâmicas a serem realizadas. Refletimos sobre 

as nossas relações, tanto no âmbito pessoal (comigo mesmo), quanto no coletivo (com o 

próximo e a natureza). Muitos sentimentos foram desvelados, trazendo à tona a 

compaixão e o zelo para com o outro e o cuidado com a natureza. Durante as dinâmicas, 

houve a participação maciça. 

 Todos foram convidados para rezar a ‘oração da serenidade’. Em seguida, foi 

feito o momento do relaxamento. Para iniciá-lo, todos deveriam estar em uma posição 



68 

 

confortável na qual pudessem respirar e soltar a sua mente. O exercício orientava não 

aprisionar, não controlar e não julgar os pensamentos e não esperar por nenhum 

resultado. Deixar o pensamento fluir para onde quiser, mas sem perder a consciência. 

Era preciso ser um expectador da sua mente, não tirar os olhos dela e lhe dar toda a 

liberdade. Deixar vir à tona os seus segredos, sem medo, somente podemos mudar 

aquilo que conhecemos.  

Olhem para o rio e joguem tudo o que lhes aprisiona, suas culpas emocionais 

que provocam seus medos e ansiedades. Aos poucos, voltem suas mentes para o estado 

exterior e percebam os benefícios adquiridos com o relaxamento, certifiquem-se da paz 

e do bem-estar descobertos em si e nos que os cercam, solicitava o coordenador do 

encontro.  

O relaxamento foi interessante, sobretudo na técnica da respiração: inspirar e 

expirar. A respiração correta ajuda a relaxar. Já nos momentos de tensão - respirar fundo 

e contar até dez - sempre ajuda a manter a tranquilidade. Cury (2007)(b), em seu livro “A 

sabedoria nossa de cada dia”, destaca que temos que olhar para dentro de nós com o 

olhar de admiração e contemplação. E, através do segredo da ‘oração do Pai Nosso’ 

descrito neste livro, ele sugere como superar os conflitos humanos. Nesta obra há um 

capítulo intitulado “O Eu neurótico e o Eu saudável”, onde explica que o autoabandono 

do Eu gera necessidades neuróticas. Contudo, temos inúmeras necessidades saudáveis 

que são fundamentais para a nossa existência, como necessidades de amar, alegrar-se, 

ter tranquilidade, autoconhecimento, autocrítica, autoestima, sonhar, elaborar projetos, 

tolerar, solidarizar-se, ter compaixão. Quando essas necessidades não são atendidas, 

geram comportamentos neuróticos.  

Precisamos saber que o sentimento de culpa caracterizado pela atitude frequente 

de se punir e se desvalorizar também é uma das necessidades doentias que levam aos 

conflitos de relações pessoais e interpessoais, em especial, quando a humildade não é 

praticada. Na frase contida na oração do Pai Nosso – livrai-nos do mal significa na 

interpretação de Cury (2007, p.145)(b) que - Não me deixes ser controlado, mas livra 

meu Eu do mal.  

“O mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca 

sai do coração. Quantos de nós não conseguimos expressar os sentimentos para com os outros, 
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o que sentimos é pouco verbalizado e expressado. Se falássemos ou se nos abraçássemos com 

mais frequência muitos males e dores seriam resolvidas e o nosso ‘Eu’ estaria íntegro.” (RP6)  

Em seguida, cada participante leu e o grupo discutiu as necessidades neuróticas 

apontadas na obra de Cury (2007, p.146 -155)(b):   

A necessidade neurótica de aprovação dos outros é originada pela 
preocupação excessiva com a imagem social, é um desvio do curso da 
formação da personalidade, e supervalorizando os outros, 
consequentemente, se diminui. Essa necessidade gera um desgaste 
psíquico e emocional, pois o custo emocional para satisfazer os outros 
conspira contra a espontaneidade, e onde não há espontaneidade há 
insegurança, e tudo é feito de forma tensa. Por isso, as pessoas 
dominadas por essa necessidade vivem fadigadas. O desejo obsessivo 
de obter aprovação dos outros destrói o prazer de viver devido às 
expectativas não correspondidas, em especial por parte dos íntimos. 

  

A necessidade de aprovação gera expectativa dentro de si que, às vezes, não é 

correspondida, ocasionando doenças.  

“Um Eu que se preocupa demais é um Eu doente.” (RP1)  

“É importante ter aprovação dos outros, mas o que mais importa é ser aprovado pela 

própria consciência.” (RP6)  

Doar-se, entregar-se sem medo a quem amamos é fundamental, mas é 

igualmente fundamental não deixar que nossa felicidade seja controlada pela cabeça dos 

outros.  

“Quanto menos retorno esperarmos mais nosso Eu será seguro e mais o retorno irá 

aparecer espontaneamente.” (RP1) 

P8 exemplifica essa necessidade de aprovação dos outros com fatos de sua vida, 

na qual ela, por muito tempo, se preocupou mais com a opinião dos outros do que dela 

própria. Vivia para agradar as pessoas que chegou ao ponto de perder a identidade do 

seu Eu. 

“Eu era Maria vai com as outras. Perdi a minha identidade. Perdi o valor do meu Eu, 

tinha ódio de mim. Chegou um tempo que questionei: Por que me destruir tanto?” (RP8) 

Considera que melhorou quando teve a aproximação do 4º passo do NA, que é 

quando fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 
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“Eu comecei o autoconhecimento no 4º passo do NA e foi a partir desse momento que 

me dei conta o quanto estava doente emocionalmente. Hoje vivo bem comigo e com os outros, 

mas nem sempre foi assim.” (RP8) 

Segundo Cury, outro problema que interfere nas relações diz respeito a:  

Necessidade de se fixar em preocupações. O Eu dos que têm essa 
necessidade chafurda na lama das tensões, dos problemas existenciais, 
das situações futuras. Embora possam ser pessoas encantadoras vivem 
sem encanto. São especialistas em ruminar as perdas, mas não em 
usufruir das conquistas, em apontar o que não tem, mas não a exaltar o 
que possuem, e ver dificuldades em vez de oportunidades, e valorizar 
o trabalho, mas não o descanso e o lazer. Não desfrutam dos prazeres 
do presente, pois se perturbam com os possíveis tormentos que às 
esperam. O futuro para elas não é uma fonte de desafios prazerosos, 
mas de incertezas. Não possuem um Eu seguro, capaz de cuidar de sua 
qualidade de vida e de estabelecer prioridades. Usam a criatividade 
para criar problemas, são peritas em criá-los, mas famintas de 
tranquilidade. Essas pessoas não sabem viver em tempo de paz, 
somente em guerra. São excelentes máquinas de trabalho, ótimas para 
o sistema, péssimas para si mesmas. Dizem que gostam de si mesmas, 
mas não desenvolvem um romance com sua própria história. (CURY, 

2007, p.147, 148)(b)  

 

P1 destaca que pessoas com essa necessidade neurótica “encontram problemas 

onde não tem e não consegue ser feliz, às vezes não tem problema e acha.” (RP1) 

“Existe um chavão que sintetiza esse - procurar chifre em cabeça de cavalo”. (RP2) 

“Quem procura acha.” (RP1) 

P9 comenta que vivia a vida da família e não a sua. Demorou muito para 

perceber isso, falava dos outros e nunca de si. Quando começou a perceber, sentiu que 

poderia mudar.  

“Eu vivia a vida da minha família e não a minha. Demorei muito para compreender e 

mudar isso. Quando entrei no NA só falava deles e nunca de mim. Custei para compreender 

que precisava falar de mim. Mas quando comecei a verbalizar e a reconhecer quem eu sou senti 

que podia melhorar”. (RP9) 

Relata que o grupo do NA ajudou muito a compreender o que se passava com 

ele. Passou acreditar em Deus. Isso o fez mudar muito o seu pensamento e 

comportamento. Teve que se reconstruir. 
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“O trabalho de grupo me proporcionou a aceitar que a minha doença era na alma e na 

mente, mas era o corpo quem respondia. Aprendi a acreditar em um Ser Superior [Deus]. Hoje 

sei que não preciso me preocupar com o mundo todo. Não posso fazer nada pelo outro, se não 

estou bem, então preciso antes me cuidar para poder manter relações saudáveis com as pessoas 

de meu relacionamento. As pessoas pensam que fiquei insensível porque abandonei todo 

mundo, mas não é verdade precisei me afastar para me cuidar. Estou aprendendo a nascer de 

novo.” (RP9)  

Para Cury, outra necessidade que prejudica as relações pessoais e interpessoais 

corresponde a: 

Necessidade de ser o centro da atenção social, porque deseja estar 
sempre em evidência, de ser o centro das atenções perdendo a 
espontaneidade. Geralmente eles são muito sedutores também. 
Detestam passar despercebidas, não conseguem encontrar grandeza 
nas coisas anônimas e nem beleza nas coisas singelas, sua emoção é 
borbulhante, exaltada, mas falta-lhe profundidade, são falantes, 
teatrais, exageradas, pois estão sempre buscando cativar a admiração 
dos outros. No fundo pagam um alto preço para estarem em evidência, 
pois não sabem filtrar os destinos estressantes, e são facilmente 
invadidos. Algumas têm forte tendência em dramatizar os problemas e 
aumentá-los. Seu Eu não se concentra para resolver seus problemas, 
tangência a solução, dá importância excessiva a questões colaterais e 
coisas diminutas ignorando as grandes causas geradoras, pessoas 
dominadas por essa neurose costumam ser prestativas e ajudam os 
outros a resolver suas dificuldades, mas não resolvem as suas próprias. 
Algumas possuem uma preocupação excessiva com a aparência e com 
atividade física. Apesar de se autoexaltar, na realidade se desprezam. 

(CURY, 2007, p. 148, 149)(b)  

 

Optou-se por ler as outras necessidades neuróticas, por entender que elas se 

complementam. Portanto, dentro da mesma obra Cury afirma que: 

A necessidade neurótica de poder, o Eu dos que tem essa necessidade 
é controlador e dominador, um Eu forte exteriormente, mas frágil 
interiormente.  As pessoas com necessidade de poder não suportam 
ser contrariados são centralizadores e individualistas. Quando essas 
pessoas assumem um cargo os monstros do seu inconsciente entram 
em cena produzindo comportamentos autoritários e destrutivos. O 
poder acaba se tornando mais importante do que a vida. Tolhem a 
liberdade dos outros, não respeitam os seus espaços. Sentem-se 
ameaçadas por pessoas inteligentes e tem medo da competição, pois a 
perda do poder as asfixia. A necessidade neurótica de estar sempre 
certa, o Eu dos que tem essa necessidade é perfeccionista não admite 
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suas falhas, não reconhece seus defeitos, evita entrar em contato com 
a própria realidade. São pessoas péssimas para se desculpar-se, mas 
ótimas para se defender. Têm fome de humildade. Escondem-se atrás 
dos seus argumentos não sabem o quanto é agradável e reconfortante 
admitir as próprias definições. A compulsão neurótica de estar sempre 
certo se torna estressante e insustentável. Essas pessoas nem sempre 
são agressivas no tom de voz e nas palavras, mas na maneira de ser. 
Para defender neuroticamente seus comportamentos desvalorizam os 
argumentos dos filhos, dos cônjuges, alunos, colegas de trabalho, 
deixando um rastro de dor por onde transitam. (CURY, 2007, p.149, 

151)(b)  

 

“É, aquela situação que só elas sabem, só elas entendem, mas não sabem nada.” (RP1) 

“O orgulho leva-nos sempre a autojustificação para esconder o medo e o sentimento de 

culpa.” (RP3)  

 P8 relembra que tinha necessidade de ser o centro das atenções e avalia que fez 

progresso porque está mais receptiva com os outros e só deseja viver em paz, com 

tranquilidade e harmonia.  

 “Tinha a necessidade de ser o centro das atenções sociais. Tenho feito progresso 

comigo. Estou mais receptiva com meus colegas. Já as aceito como são. Estou me policiando. 

Antes a última a falar era eu porque queria brilhar sempre. Agora desejo a paz da minha 

consciência, quero viver na mansidão, no equilíbrio emocional, na harmonia com minhas 

colegas de trabalho. Essa descoberta é fantástica e atualmente, me dou nota 10.” (RP8) 

P1 fala das relações interpessoais, quando lembra que as pessoas não mais se 

aproximam, há um distanciamento e que, inclusive, não mais se tocam.  

“A gente muitas vezes se distancia das pessoas porque tem medo de se aproximar, as 

nossas relações são mais de distanciamento do que de aproximação. O toque e o abraço são 

gestos tão simples e ao mesmo tempo complexos porque denotam aproximação e intimidade, 

contudo eles podem ser terapêuticos”. (RP1) 

 “Existem pessoas que a gente vai abraçar e se distancia, não conseguem abraçar.” 

(RP8) 

 “Outras não conseguem nem apertar a mão.” (RP6)  

Acredita-se que essas pessoas têm dificuldade de afeto, porque foram criados 

dessa forma. Aprenderam que o contato físico é algo que não deve ser feito de modo a 

demonstrar o afeto e zelo.  
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P1 acrescenta: “só é permitido numa situação carnal, e não é verdade, o contato físico 

é afetividade, é relação, é terapêutico.” (RP1) 

“Não me lembro de meu pai me abraçando.” (RP9)  

 “Às vezes era medo de dar carinho para um, e deixar o outro. A dosagem de carinho 

também é uma forma de cuidado.” (RP1).  

“Todas essas necessidades são importantes para a nossa vida, contudo quando elas 

passam a ser obsessivas acabam não fazendo o bem.” (RP7) 

Após explanação da temática e da expressão dos seus sentimentos, foi realizada 

a dinâmica da rede por meio do uso de um novelo, que consiste em jogar a linha para 

um dos participantes. E, ao jogar a linha, era feito uma breve apresentação da pessoa 

escolhida.   

A intenção era mostrar que nós fizemos parte de uma relação, e que essa relação 

é importante. Formamos uma rede de relações, quando eu me relaciono com você, você 

comigo e cada um consigo e com o outro. São as redes construídas ao longo da vida. 

Foram convidados para ficar de pé, formando um círculo. A dinâmica 

transcorreu tranquilamente e com a participação de todos, mas o que chamou atenção 

foi o quanto eles se conheciam, mesmo aqueles que estavam se relacionando 

recentemente.   

Concluímos a oficina, formando uma rede com o novelo jogado, fazendo, dessa 

forma, uma analogia com as relações interpessoais e intrapessoais. O emaranhado de 

linhas tecido formou uma rede, significando as relações que formamos ao longo da 

nossa vida. Algumas dessas são consistentes e outras mais frágeis. O ser humano carece 

de manter essas relações, pois é um ser relacional e social. Dito isso, finalizamos o 

encontro com ‘oração do Pai Nosso. ’ 

 

4.2 O reconhecimento da tecnologia nos moldes de grupo terapêutico em saúde 

mental na percepção de seus participantes  
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Neste momento, foi apresentada a ponderação dos participantes em relação à 

tecnologia aplicada para a materialização das oficinas terapêuticas em saúde mental do 

GTSM e o reconhecimento, na percepção deles, quanto à contribuição desta no seu viver 

e conviver de modo harmonioso consigo mesmo, com o próximo e com a natureza.  

Antes de se iniciar o processo de verificação da tecnologia, realizou-se o 

acolhimento, explicando que este seria o último encontro e que tinha como finalidade o 

de avaliar todo o processo realizado durante as oficinas e de fazer uma pequena 

confraternização. Deixou-se claro que não seria uma despedida, mas apenas uma 

parada, e que haveria possibilidade de se manter contato por meio do NA. Mostrou-se o 

quão importante e benéfico foi à participação de todos.  

Por coincidência, este encontro ocorreu um dia posterior à confraternização de 

final de ano entre os participantes, familiares e amigos dos membros do NA da região 

Sul, que ocorreu em Itajaí (SC), cujo fato proporcionou mais aproximação entre os 

participantes e uma vontade imensa de não acabar aqui.  

Foi difícil iniciar as atividades, porque havia muito para se comentar sobre o 

evento. Todos queriam falar ao mesmo tempo e, ao recordar às ocorrências vividas, a 

descontração era evidenciada na face e no riso das pessoas. Percebeu-se que o encontro 

foi favorável, porque trouxe um sentimento de inclusão.        

Com toda essa descontração e harmonia, iniciaram-se as atividades ouvindo e 

cantando a música de Gonzaguinha O que é o que é. Parecia que a música representava 

o estado de espírito de cada um naquele momento alegre, descontraído, mostrando a 

alegria de viver, porque fala da vida.  

“A vida que é para nós uma grande alegria, é um sopro de Deus, que precisa ser vivida 

com alegria, sem ter a vergonha de ser feliz.” (RP6)  

Terminada a canção, seguiu-se a recitação da Oração da Serenidade.   

O grupo achou oportuno avaliar a letra da música, fazendo analogia com o 

cotidiano. Desse modo, a música foi reapresentada e seu ritmo provocou a dança e, à 

medida que ouviam, cantavam ou dançavam, destacando-se a frase mais significativa 

para eles.        

Consideraram muito bonita aquela parte que fala das crianças: "ser puro como as 

crianças. Jesus já falava que para herdar o céu é preciso ter o coração de criança, então eu 
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acho bonito quando ele diz assim - a resposta das crianças é sempre melhor -, porque criança é 

pura. Gosto da espontaneidade das crianças.” (RP6)  

“A beleza de ser um eterno aprendiz, eu acho fantástico poder se colocar diante dessa 

beleza e aprender sempre, sempre há o que se aprender.” (RP7)  

"Bem melhor e será [...] que é por fim um mistério profundo, é o sopro do criador, uma 

atitude repleta de amor [...]. A vida é viver, somos nós que fazemos a vida, e dela o que quiser, 

sempre o desejado, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. 

E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento, é alegria ou lamento”. (RP8) 

“Posso fazer da vida uma alegria, um reflexo da alegria, mas se eu estiver fora da 

realidade essa alegria pode tornar-se tristeza. Esses encontros estão me abrindo à mente 

[GTSM], vejo que tenho muito que aprender, ainda, para saber viver. Estou crescendo de novo 

[...] estou começando a engatinhar. Era difícil entender o que era a espiritualidade, eu estava 

começando a enxergar a vida, a ver diferente. E, como diz a música - a vida é o que é [...].” 

(RP5) 

 "Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita” - mesmo 

num sofrimento não deveríamos reclamar, não devíamos reclamar de uma doença, e sim 

aceitar. - A vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um 

segundo -, é verdade, não adianta eu querer ser maior que os outros, não podemos querer ser 

melhor que ninguém porque a vida é um sopro apenas.” (RP10)   

No Salmo 144 (CNBB, 2010; p.758) lê-se: "o homem é como um sopro; seus dias, 

uma sombra que passa", o que significa que na hora que o sopro de Deus, a hora que o 

espírito apaga, não tem mais vida, em um segundo isso pode acontecer, então nós temos 

que aprender a viver de modo a não querer ser mais que os outros.  

“Nessa frase lembrei-me da morte de meu pai porque na hora que estava no caixão não 

havia nada, não tem mais nada, a vida apagou.” (RP5)  

“É o sopro do criador numa atitude repleta de amor, numa atitude máxima de amor - 

Realmente esse sopro do criador representa tudo nessa vida. Uma vida que compliquei tanto, 

hoje talvez complique menos. - Somos nós quem faz a vida como der, ou puder, ou quiser -, 

algumas vezes podemos até direcionar, fazer o que nós quisermos como pudermos e outras 

como quisermos, o tal livre arbítrio [...].” (RP2) 

Gonzaguinha devia ser uma pessoa com certa espiritualidade, porque tem tanta 

coisa bonita na letra dessa música que a vida nos oferece e que não enxergamos. Ele 

trouxe a simplicidade de Deus pra dentro dela.  
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“É uma obra espiritual.” (RP3)  

“A vida é feita para ser vivenciada com alegria, harmonia e felicidade, mas se rimos 

muito somos interpretadas como se não tivéssemos juízo.” (RP4)  

“Mas sorrir faz bem para a saúde física e mental.” (RP6) 

Concluiu-se essa etapa do encontro, e partiu-se para as ponderações dos 

participantes. Para isso, foi entregue um roteiro, contendo questões que respondessem: 

como estavam se sentindo naquele momento; como se sentiam antes de participarem 

das oficinas; como se perceberam; e o que mudariam na dinâmica das referidas oficinas. 

Não era necessário respondê-las em ordem exata, mas todos os tópicos deveriam estar 

presentes. 

A segunda parte da apresentação dos resultados juntamente com a análise da 

percepção dos participantes está apresentada, a seguir, no formato de artigo científico, o 

qual visa responder a um dos objetivos específicos - o de reconhecer, na percepção do 

participante, como a tecnologia aplicada pode contribuir para que ele continue a viver e 

a conviver harmoniosamente consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. 

  

  




