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Resumo 

 
Acompanhamos uma etapa da experiência efetivada no Grupo de Intervenção GAM (Gestão Autônoma da Medicação) proposto pela pesquisa 

Autonomia e direitos humanos na experiência em primeira pessoa de técnicos e usuários em serviço de saúde mental: a experiência da Gestão 
Autônoma da Medicação (GAM). Destacamos neste artigo, a implementação de formas cogestivas de funcionamento de grupos de discussão 

do uso de psicofármacos orientados pela leitura do Guia de Gestão Autônoma da Medicação. A pesquisa se situa no limiar entre práticas 

instituídas na saúde mental pública brasileira e a compreensão da experiência da gestão de psicofármacos. Adotamos estratégia metodológica 
que se ancora na concepção de experiência coemergente e considera a diretriz da cogestão, a participação e a autonomia do grupo. 

Denominamos de "manejo cogestivo" o modo de operar no grupo GAM, visando o compartilhamento da experiência da gestão da medicação 

psiquiátrica e a construção de uma reflexão coletiva dessa temática. 
 

Palavras-chave: gestão autônoma da medicação; autonomia; saúde mental.  

 

Abstract 

 
We have followed a stage of the experiment conducted in the Autonomous Medication Management Intervention Group, proposed by the 
research Autonomy and human rights in the experience in first person of mental health care technicians and users: the experience of the 

Autonomous Medication Management (AMM). In this article we highlight the implementation of co-management forms for discussion groups 

on the use of psychopharmacology drugs guided by the reading of the Autonomous Medication Management Guide. The research is in the 
border between practices established in the Brazilian public mental health care and the understanding of the experience of the 

psychopharmacology drugs management. We have adopted a methodological strategy which is based on the conception of co-emerging 

experience and which takes into account the guideline of the co-management, the participation, and the autonomy of the group. We call 
“co-management handling” the form of operation in the AMM group, aiming at sharing the experience of the management of the psychiatric 

medication and the construction of a collective reflection of this theme. 

 

Keywords: autonomous medication management; autonomy; mental health. 
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Introdução 
 

A pesquisa Autonomia e direitos humanos na 

experiência em primeira pessoa de técnicos e 

usuários em serviço de saúde mental: a experiência 

da Gestão Autônoma da Medicação (GAM) (Silva & 

Passos, 2009), realizada por um grupo de 

professores e estudantes do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal Fluminense/ 

UFF, objetivou investigar a gestão do uso de 

psicofármacos no cotidiano de um serviço público 

de saúde mental e teve, como dispositivo principal, o 

Grupo de Intervenção (GI) proposto para o trabalho 

de adaptação do Guia Pessoal da Gestão Autônoma 

da Medicação (GGAM). 

O GGAM foi elaborado no Canadá em 1999 

para pacientes com transtornos mentais graves e foi 

composto de textos e perguntas referentes à 

qualidade de vida dos usuários dos serviços de saúde 

mental, distribuídos em cinco passos: necessidades 

dos usuários, recursos, rede de apoio, direitos e 

escolhas que poderiam realizar e, no final, uma 

síntese dessas informações recolhidas com vistas a 

reforçar os conteúdos discutidos e analisados. 

Esta pesquisa integrou o projeto multicêntrico 

Pesquisa avaliativa de saúde mental: instrumentos 

para a qualificação da utilização de psicofármacos 

e formação de recursos humanos - GAM-BR 

(Onocko Campos, Passos, Leal, Tófoli, & Serpa, 

2008) que envolvia, além da Universidade Federal 

Fluminense, a Universidade Estadual de Campinas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria 

internacional com pesquisadores da Universidade de 

Montreal - Canadá, sob a chancela da ARUC 

(Aliança de Pesquisa entre Universidade e 

Comunidade). 

A pesquisa empreendida pela UFF teve como 

foco principal investigar como a experiência do uso 

e da gestão dos psicofármacos pode ser vivida em 

um dispositivo de fortalecimento e expansão da 

autonomia e da defesa dos direitos dos usuários nos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e como 

essa experiência pode contribuir para avaliações e 

transformações dos modos de existência dos 

usuários e dos profissionais de saúde mental. 

A preocupação com essas questões emergiu da 

interseção entre dois campos problemáticos 

desenvolvidos em pesquisas pela equipe da UFF: de 

um lado, um percurso marcado por atividades na 

clínica psicológica e por pesquisas anteriores em 

serviços substitutivos à lógica manicomial 

hospitalocêntrica – o campo das políticas públicas 

brasileiras –  e, de outro, por pesquisas na área dos 

estudos da cognição, que têm buscado revisitar e 

revitalizar metodologias de pesquisa com ênfase nas 

apostas da pesquisa- intervenção e participativa. 

A pesquisa de que tratamos neste texto 

configura como campo problemático a experiência 

de gestão da medicação psiquiátrica com uma 

abordagem metodológica que aposta na 

inseparabilidade entre pesquisar e intervir, entre 

conhecer e fazer, "sempre considerando os efeitos 

do processo de pesquisar sobre o objeto da pesquisa, 

o pesquisador e seus resultados" (Passos & 

Benevides, 2009, p. 17). Investigar a gestão da 

medicação psiquiátrica com essa perspectiva coloca 

em cena a dimensão ético-política das práticas de 

cuidado em saúde, pois acompanha processos 

clínicos –  dimensão ética –  e fomenta a ampliação 

da autonomia e do exercício da cidadania –  

dimensão política (Passos, Kastrup, & Escóssia, 

2009).  

No presente trabalho acompanhamos a trajetória 

da experiência efetivada no Grupo de Intervenção 

GAM, o GI GAM. Trata-se de um dispositivo 

metodológico construído para ser espaço de 

discussão da experiência do tratamento 

farmacológico. Os GIs aconteceram no período 

entre novembro de 2009 e abril de 2010. A partir dos 

relatos produzidos no trabalho de campo e do 

mapeamento da dinâmica dos grupos, foi possível 

observar a emergência da experiência de cogestão da 

medicação e proceder à elaboração do conceito de 

"manejo cogestivo" do grupo. 

A pesquisa nos conduziu à pergunta: como 

apreender e como encaminhar tal modo de 

funcionamento cogestivo, atentando para os 

movimentos grupais e para manifestações 

singulares? 

Para acompanhar o desenvolvimento dessas 

problemáticas, é necessário retomar as bases que 

fundamentaram a pesquisa. Portanto, faremos uma 

primeira contextualização delas, seguida da 

descrição da metodologia usada no campo da 

pesquisa e, finalmente, a partir da análise de parte do 

material colhido no campo, discutiremos o conceito 

de manejo cogestivo mostrando como ele se 

apresenta no GI GAM. 

 

Contextualização da Escolha 

Metodológica 
 

A pesquisa de Gestão Autônoma da Medicação 

no Canadá e no Brasil 

 

Proposto por usuários, o projeto canadense 

inicial de Gestão Autônoma da Medicação (GAM) 
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visava ser um recurso facilitador para a diminuição 

ou suspensão do uso de medicamentos psiquiátricos 

por portadores de transtorno mental, além de 

procurar abrir espaços para tratamentos alternativos 

aos psicofármacos. No decorrer do processo, 

verificou-se a necessidade de articular a diretriz de 

redução ou suspensão do medicamento com a 

atenção ao sofrimento das pessoas e suas 

expectativas quanto ao seu tratamento. 

O GGAM canadense foi finalizado com o 

intuito de qualificar a diversidade de escolhas dos 

usuários, levando em consideração a pluralidade das 

experiências pessoais. Do projeto inicial, cujo foco 

principal era a suspensão ou redução do uso de 

medicação psiquiátrica pelo usuário, modulou-se 

seu propósito de modo a favorecer o protagonismo 

do usuário na gestão de seus medicamentos e da 

qualidade de sua vida. 

A diretriz cogestiva adotada na pesquisa 

brasileira da GAM objetiva convocar o usuário dos 

serviços de saúde mental a adotar uma posição ativa 

no que se relaciona à sua saúde e aos seus direitos 

junto aos trabalhadores desses serviços. Essa diretriz 

é acionada desde o momento da apresentação da 

pesquisa, quando são discutidos seus objetivos e 

método, como também questões relacionadas ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tais 

como a garantia de acesso a informações e o direito 

de não participar da pesquisa. 

O conceito de cogestão foi proposto por 

Campos (2000) como elemento estratégico para 

alteração do processo de trabalho no campo da 

saúde, tendo como princípio regulador o ideário da 

Reforma Sanitária Brasileira e sua aposta na 

democratização institucional nas práticas de 

produção de saúde. Fazer cogestão pressupõe a 

transversalização dos eixos vertical (relação 

hierárquica entre os diferentes sujeitos: 

trabalhadores, gestores e usuários) e horizontal 

(relação corporativa) de organização do trabalho em 

saúde. Transformar a racionalidade gerencial que 

impede a plena realização do SUS impõe colocar 

lado a lado os diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde, ampliando a 

abertura comunicacional entre sujeitos, grupos e 

instituições. 

Novos arranjos operacionais no trabalho em 

saúde resultam da gestão participativa de coletivos. 

Contribuições como as de Bion, Tosquelles, Guattari 

e Basaglia, na saúde mental, mostraram o caráter 

terapêutico do envolvimento de usuários com a 

gestão cotidiana de suas vidas. A reforma 

psiquiátrica e a reforma sanitária mostraram sua 

sintonia. 

 

A construção dos pressupostos metodológicos em 

pesquisas anteriores na saúde mental e nos 

estudos da cognição 

 

Desde 2006, pesquisadores da UFF, UNICAMP 

e UNIFESP empreenderam pesquisa qualitativa 

avaliativa dos CAPS de Campinas/SP, cujo desafio 

era efetivar a avaliação desses serviços por meio de 

metodologia participativa, focalizando o 

protagonismo dos grupos de interesse: 

trabalhadores, gestores, usuários da rede de saúde 

mental e seus familiares (Onocko Campos, Furtado, 

Passos, & Benevides, 2008). 

Passos, Souza, Aquino e Barros (2008) indicam 

que, nessa pesquisa, o processo de avaliação incluiu 

análise do próprio processo de avaliação e 

identificação de indicadores processuais de 

avaliação construídos coletivamente. Desse modo, 

os pesquisadores tornam-se também objeto de 

avaliação, assim como os participantes da pesquisa 

tornam-se pesquisadores, uma vez que todos estão 

implicados nesse processo coletivo e lidam com a 

dimensão produtora de intervenção da própria 

avaliação. Tanto o pesquisador quanto pesquisado 

sofrem mudanças e se transformam no processo.  

Furtado e Onocko Campos (2008) consideram a 

importância do reposicionamento dos diferentes 

atores no encontro avaliativo. Entendem a 

participação como condição necessária a uma 

política de saúde comprometida com mudanças 

sociais, como condição sine qua non para atingir o 

objetivo de fortalecimento da cidadania, o que 

implica incluir cogestivamente os grupos de 

interesse em uma pesquisa avaliativa. Assim 

colocada, a participação gera efeitos sobre a própria 

realização da pesquisa, ao criar condições para 

pactuação diante de conflitos emergentes entre esses 

diversos grupos. 

Nesse sentido, o conhecimento gerado pelas 

pesquisas avaliativas participativas expressaria a 

abertura do coeficiente comunicacional dos sujeitos 

e dos grupos, conforme a noção de transversalidade 

no grupo proposta por Guattari (1981). 

Efetuar aberturas nos graus comunicacionais e 

realizar a lateralização dos diferentes sujeitos 

implicados em um processo de pesquisa não 

significa homogeneizar ou hierarquizar as 

diferenças, mas desenvolver, na pesquisa, parcerias 

e tensões produtivas. O pesquisar torna-se, assim, 

investigar, fomentar e acompanhar processos de 

mudança. 

Outro pressuposto metodológico da pesquisa é o 

de que o ato de conhecer a realidade faz 

coemergirem o sujeito e o objeto do próprio ato 

(Varela & Maturama, 2001). De acordo com Silva et 

al. (2010), é possível distinguir duas estratégias 
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complementares no estudo dos fenômenos 

cognitivos: a estratégia representacional e a 

estratégia enativa. Esses autores indicam que a 

estratégia representacional se caracteriza por partir 

da concepção de um mundo pré-determinado, a 

priori à atividade cognitiva, enquanto que a 

estratégia enativa, diferente e complementar, é 

ancorada na concepção da coemergência entre 

sujeito e mundo. As teorias psicológicas apoiadas na 

ideia de representação cultivam uma concepção da 

subjetividade na qual os pensamentos, os 

sentimentos e as ações servem para nos "adequar a 

ou a transformar um mundo que teoricamente 

subsiste independentemente do sujeito que o 

experimenta" (Silva et al., 2010, p.86). 

Varela e Shear (1999), Passos, Kastrup e 

Escóssia (2009), entre outros, apostam na ampliação 

do conceito de cognição para além do seu sentido 

representacional. Ampliar o conceito de cognição 

significa incluir a dimensão de gênese da 

experiência vivida. Dessa maneira, a cognição 

abarca a criação do mundo e do sujeito que 

experimenta esse mundo e, para investigá-la, 

investiga-se a experiência de surgimento desses dois 

pólos do conhecimento. 

Varela (2001) afirma não haver um ponto de 

partida anterior à experiência do conhecer, assim 

como não há um eu pré-existente: a experiência do 

conhecer é um ato de coemergência do eu e do 

mundo. O conceito de enação proposto por Varela 

aponta para essa dimensão produtora da atividade 

cognitiva. 

 

A dimensão ético-política da pesquisa  

 

Investigar a experiência da gestão de 

psicofármacos segundo a metodologia participativa 

e o pressuposto enativo da coemergência de si e de 

mundo, nos leva a retomar as apostas de base da 

Reforma Psiquiátrica brasileira. Acompanhando a 

direção da estratégia enativa, concebemos a 

construção do conhecimento como um processo 

participativo que une pesquisador e pesquisado. 

Nessa perspectiva metodológica, nos processos de 

produção de conhecimento não se fala sobre algo ou 

alguém, mas se fala com este, tomando-o como 

protagonista e vizinho, lado a lado na pesquisa. 

O portador de transtorno mental grave se 

encontra na posição de alguém que comumente não 

é ouvido. Justamente porque é louco não lhe é 

atribuído o protagonismo de suas ações. Pompeia 

(2004) afirma o quão intenso e solitário pode ser o 

sofrimento da experiência psicótica: o louco não 

pode "delirar junto". Na experiência da crise 

psiquiátrica, o psicofármaco facilita que a pessoa se 

desconecte do sentido da vida e as emoções vividas 

no surto têm o seu sentido neutralizado, muitas 

vezes, pelo efeito dos medicamentos. "Os 

psicofármacos eliminam os sintomas, mas não 

trazem para o paciente o significado que ele 

precisa." (p.187). 

Quando pesquisamos incluindo o protagonismo 

dos usuários de psicofármacos, a prática da 

investigação não se separa do trabalho de cuidado. 

Na pesquisa participativa, promove-se um 

protagonismo distribuído no grupo e o 

conhecimento que daí resulta deve ser atribuído ao 

coletivo. Cabe aos pesquisadores cuidar da própria 

intervenção e incluir o protagonismo dos 

participantes, evidenciando o caráter ético-político 

da pesquisa. 

 

Da Autonomia e dos Direitos na Pesquisa 

GAM 
 

Descrevemos, a seguir, o percurso da entrada no 

campo da pesquisa no intuito de elaborar o sentido 

de autonomia e direitos dos usuários tal como 

experimentada nos GI GAM. 

 

Descrição metodológica do trabalho de campo. O 

GI GAM 

 

A entrada da pesquisa no campo se iniciou com 

a apresentação do projeto de adaptação do GGAM à 

Coordenadoria de Saúde Mental do Município do 

Rio de Janeiro em março de 2009, após o que 

definiu-se um CAPS para sua realização. A partir do 

contato com a Direção desse CAPS, o projeto foi 

enviado ao Conselho de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde (CEP-SMS). Esse 

primeiro momento de apresentação da pesquisa se 

concluiu com a protocolização da mesma pelo 

CEP-SMS em julho de 2009. 

Em momento subsequente, a pesquisa foi 

apresentada na reunião de equipe do serviço 

escolhido para sua realização e, posteriormente, na 

Assembleia Geral do CAPS, quando identificamos 

os usuários interessados em participar do Grupo de 

Intervenção GAM, o GI GAM. No período de 

recrutamento, a equipe do CAPS nos indicou os 

usuários para fazer parte do GI GAM. Considerando 

essa indicação e ainda o interesse de outros usuários 

em participar, foi utilizado um critério misto para 

seleção dos participantes: auto-indicação e 

indicação da equipe do CAPS. Essa foi a maneira de 

garantirmos a gestão participativa na definição do 

GI com ambas as partes envolvidas. 

Desde esse primeiro momento do trabalho no 

CAPS, buscamos positivar uma direção cogestiva, 

isto é, aberta às propostas dos participantes e 
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disposta a construções conjuntas. O serviço, na 

ocasião, também se mostrou aberto ao projeto de 

pesquisa por avaliar como importante a ampliação 

de discussões sobre o tema da medicação 

psiquiátrica. 

Foi construído um grupo de trabalho composto 

pelos pesquisadores e pela coordenação de equipe 

do CAPS que se reunia quinzenalmente para que o 

GGAM fosse lido e avaliado conjuntamente. Este 

grupo de trabalho negociava propostas de 

modificação no texto do GGAM considerando as 

preocupações da direção do CAPS que temia, por 

exemplo, consequências clínicas indesejáveis da 

discussão dos direitos dos usuários de saúde mental, 

dentre os quais o direito à recusa da medicação 

psiquiátrica. As modificações negociadas nesse 

grupo compuseram o texto do GGAM, que era então 

levado para o GI GAM. 

O GI GAM, principal dispositivo metodológico 

da pesquisa, foi um dispositivo de encontro de 

trabalhadores, usuários do CAPS e pesquisadores, 

proposto como lugar de discussão da experiência de 

uso de psicofármacos. Discutiam-se os efeitos 

desejáveis e indesejáveis do tratamento 

farmacológico, a rede de apoio dos usuários, os 

tratamentos alternativos, dentre outros temas. O 

grupo foi composto por: a) uma média de cinco 

usuários aos quais houvessem sido prescritos 

psicofármacos há mais de um ano; b) uma 

enfermeira do CAPS; c) três pesquisadores 

facilitadores: o manejador/operador, responsável 

por facilitar o processo grupal e registrar a memória 

de cada sessão do GI GAM; o anotador, que 

registrava as falas dos participantes e o observador, 

responsável por observar comportamentos e/ou 

dinâmicas grupais e as nuances grupais para além do 

que fosse dito. 

O projeto previa a participação de um 

psiquiatra, o que, entretanto, não ocorreu, apesar dos 

reforçados convites aos médicos do serviço. Uma 

residente de saúde mental acompanhou 

aproximadamente a primeira terça parte dos 

encontros dos GI GAM. 

O GI GAM utilizou o GGAM, em sua versão 

traduzida para o português, como instrumento para o 

compartilhamento da experiência da gestão da 

medicação, tendo em vista a construção de uma 

reflexão coletiva dessa temática a partir da leitura 

conjunta e das respostas às perguntas apresentadas 

no Guia. Além da temática da gestão da medicação, 

o GGAM, como já referido, aborda outras temáticas 

pertinentes ao tratamento e à vida dos usuários. 

Desde a entrada no campo, evidenciou-se o 

caráter permanente do processo de negociação com 

os participantes do GI GAM. Tal caráter processual 

fez com que a noção de contrato de pesquisa fosse 

substituída pela de contratação. No GI GAM, o 

processo de contratação se desenvolveu por todo o 

percurso da investigação, promovendo o exercício 

constante de autonomia compartilhada, diferente de 

um contrato, cujos termos são previamente definidos 

e devem ser cumpridos. 

A contratação aposta na inclusão, a cada passo, 

das diferentes posições dos participantes, o que 

significa contratar para contrair grupalidade. 

Contrair grupalidade significa abrir o grau 

comunicacional do grupo para a construção da 

confiança e da corresponsabilização dos diferentes 

grupos de interesse no processo de produção de 

saúde. 

A contração da grupalidade no GI GAM foi 

orientada pelo manejo cogestivo, na medida em que 

a relação do usuário com a medicação, ao longo do 

trabalho de leitura e discussão dos passos do 

GGAM, foi qualificada pelas diversos sentidos 

surgidos no próprio grupo. Essa foi a direção que a 

escolha metodológica da pesquisa possibilitou. 

 

O manejo cogestivo no trabalho de campo e as 

memórias da pesquisa de campo 

 

O manejo cogestivo do GI GAM ficou a encargo 

de um dos três pesquisadores que participavam da 

experiência no dispositivo da pesquisa. Nela, o 

operador do GI GAM tinha a tarefa de fazer operar 

as diretrizes do dispositivo GAM: mergulho na 

experiência do uso da medicação psiquiátrica, 

cogestão da medicação e fomento da autonomia 

compartilhada no grupo. Essas diretrizes sugerem 

abertura no grau de comunicação do grupo, fazendo 

variar os pontos de vista coexistentes no GI GAM: 

 

 
uma variação cujo espectro vai de um ponto de vista 

proprietário (baixo grau de abertura e referência em 

si), passando por pontos de vista não proprietários 

(aumento do grau de abertura e referência no 

coletivo) até a experiência sem ponto de vista, isto é, 

uma experiência que encarna as próprias flutuações 

do plano comunicacional. (Passos & do Eirado, 2009, 

p. 117) 

 

 

Exemplos do diário de campo que registrou as 

memórias do GI GAM indicam o modo como o 

operador realizava o manejo cogestivo e fomentava 

a abertura do grau de comunicação do grupo: 

 

 
O remédio que eu tomo de manhã dá calor, vontade 

de sair, passear, fazer um monte de coisa. Aí eu estou 

aqui no CAPS e passa uma pessoa e fala que eu estou 

lá embaixo, passa outra e fala que eu estou lá em 
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Madureira, passa outra e fala que eu estou no 

shopping. Eu estou em vários lugares e as pessoas 

estão me vendo, cada um em um lugar. (Memória do 

GI GAM 4) 

 

 

Esta fala, relatada por uma usuária em meio ao 

tema do uso da medicação psiquiátrica em um dos 

GI, levou o operador, no exercício da função de 

manejo, a dizer ter percebido que a participante 

realmente vivenciava o que relatou, legitimando o 

lugar dela no grupo. Sentir-se ao mesmo tempo em 

vários lugares é uma fala inicialmente confusa e que 

provavelmente não é legitimada socialmente. Daí a 

importância do operador reconhecê-la como uma 

experiência que pode ser compartilhada. Ele foi 

sensível à experiência idiossincrática relatada, 

acolhendo-a sem questionar seu estatuto de verdade 

e reconhecendo a participação da usuária como 

integrante do grupo. "Reitero que ela estava nos 

contando algo que nos parecia confuso, mas que 

estávamos percebendo que ela realmente se sentia 

em muitos lugares" (Memória do GI GAM 4). 

A situação citada foi extraída dos registros que o 

operador do GI GAM produziu durante o trabalho de 

campo após a ocorrência de cada grupo. O conjunto 

desse material foi denominado de Memórias do GI 

GAM. Esse registro da experiência se constituiu 

igualmente em um desafio metodológico pois, após 

cada reunião do GI GAM, o operador narrava a 

experiência do grupo, levando em consideração as 

sensações vividas no contexto da experiência: as 

dele mesmo e aquelas demonstradas e vividas pelos 

participantes, bem como impressões, atitudes e 

dúvidas ocorridas nesse processo. 

No relato do primeiro GI GAM, identificamos 

situações que suscitaram o exercício da função de 

manejo. Para participarem da pesquisa, foi preciso 

que os participantes do grupo, por exigência dos 

Conselhos e Comitês de Ética, assinassem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O 

relato a seguir mostra o manejo cogestivo do 

operador: 

 

 
Lemos o termo de consentimento livre esclarecido e 

passamos algum tempo conversando sobre os 

direitos que esse documento lhes assegura e sobre a 

nossa necessidade de tê-lo assinado por eles, uma vez 

que documentava que conheciam a pesquisa e 

estavam participando livremente. (Memória do GI 

GAM 1) 

 

 

Os direitos que o TCLE assegura aos usuários 

do CAPS se referiam à solicitação de informações 

sobre a pesquisa, ao sigilo relativo à identificação 

pessoal, à possibilidade de negar informações, de 

pedir que determinadas falas não fossem incluídas 

em documento oficial e à desistência, a qualquer 

momento, de participar da pesquisa. Apesar dessas 

salvaguardas presentes no TCLE, os direitos 

apontados no termo não pareciam possuir pleno 

sentido para os usuários antes da sua participação no 

desenvolvimento da pesquisa. A proposta desta é 

iniciar um processo em grupo que não se dá a 

conhecer de antemão nem mesmo para o 

pesquisador. O operador, então, anuncia no grupo o 

ponto de vista da pesquisa sobre a necessidade de 

obter o TCLE assinado pelos participantes, 

reconhecendo a dificuldade dos usuários de 

apreenderem o sentido do TCLE, naquele primeiro 

momento da participação no GI GAM. O ato de 

explicitação da experiência do pesquisador 

possibilitou ao grupo o compartilhamento dos 

diferentes pontos de vista dos usuários e dos 

pesquisadores, permitindo iniciar o processo de 

contratação da pesquisa e de contração da 

grupalidade. 

O manejo só ganha características cogestivas 

quando percebemos a importância de se considerar e 

respeitar o tempo de cada participante e, igualmente, 

a organização do discurso e sua relação com a 

palavra escrita. 

 

 
Pontuei que nós poderíamos pensar no tempo 

necessário para ele tomar a decisão de assinar ou 

não (o TCLE), mas que ele não poderia participar de 

todo o processo dos grupos sem assinar, pois 

precisávamos do consentimento dele por escrito. 

Após um tempo de negociação, concluímos que ele 

teria quatro semanas... e, no quarto grupo..., tomaria 

a decisão. Tratou-se de uma negociação delicada, 

pois a escolha do número de grupos e semanas estava 

submetida a uma série de teorias que ele tem com os 

números (a forma como sinalizamos o número três 

com a mão, por exemplo, lhe remete ao diabo, o que 

impedia a escolha de três semanas). (Memória do GI 

GAM 1) 

 

 

Observamos os movimentos do operador em 

cogerir a decisão do horário em que o grupo 

aconteceria, bem como o manejo com outras 

expectativas em relação à pesquisa. O esforço era o 

de não julgar a posição dos participantes do GI 

GAM, mas de incluí-la na construção coletiva de 

sentido, tendo como base o processo de contratação. 

Suspender o julgamento, convergir a atenção do 

exterior ao interior, deixar vir, ou acolher a 

experiência (Depraz, Varela, & Vermersch, 2006) e 

abrir possibilidades para que ocorra a "dissolução do 

ponto de vista do observador" (Passos & do Eirado, 
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2009) foram direções do manejo cogestivo que nos 

guiaram na pesquisa. 

Intervenções tais como as que se seguem podem 

parecer simples, mas são importantes para apontar o 

modo como o operador organizou sua ação, 

cultivando a postura cogestiva diante de demandas 

múltiplas: Pedi que ele aguardasse para que 

conversássemos todos juntos e solicitei que ele desse 

sua opinião acerca dos dilemas apresentados por E 

(Memória do GI GAM 6).  

Ou: insisto que W. escute que A. escolherá se 

vai aceitar ou não o convite dele e pontuo que 

estávamos entendendo sua intenção de ajudar 

(Memória do GI GAM 12). 

Nas memórias do GI GAM, frequentemente 

encontramos apontamentos sobre o estado 

psicológico ou emocional dos participantes e a 

forma como o operador compreende a experiência 

do usuário, a qual também o guia na função do 

manejo cogestivo. Suspender o julgamento ou 

observar-se fazendo julgamentos ajudam a ampliar a 

possibilidade para a chegada de outros sentidos que 

a experiência pode tomar. Consideramos que adotar 

a postura de acolhimento, colocando-se ao lado na 

promoção de compatibilidade ou alinhamento, é 

imprescindível para que haja o compartilhamento da 

experiência. 

Desenvolver a atenção aos seus movimentos no 

grupo, escutar-se no exercício do manejo, colocar 

em análise o modo como lida com a sua percepção 

do grupo como um todo e com a fala em primeira 

pessoa de um participante, são cuidados 

indispensáveis para que o manejo se efetue 

cogestivamente. Por vezes os relatos trazem o 

movimento de meta-análise atuante no operador: 

 

 
Não consegui identificar se o assunto não interessava 

aos demais  ou se o silêncio se devia ao modo como 

ele estava se apresentando (sem pausas que 

possibilitassem diálogo)... Fiquei em dúvida se parte 

das falas dele tinha ressonância para os demais 

participantes e, em alguns momentos, achei 

importante interrompê-lo, solicitando que 

voltássemos à leitura ou que escutasse outros 

(participantes). (Memória do GI GAM 2) 

 

 

Frente à dificuldade experimentada nessa 

situação pelo operador do GI GAM, ele decide 

convocar o grupo a escutar o outro na tentativa de 

escutar, ele também, o que ainda não conseguia 

apreender da posição do usuário. 

Dessa forma, o operador pode parear-se na 

experiência grupal de forma cogestiva. No exemplo 

abaixo, o operador percebeu que tanto W. quanto o 

grupo deixaram-se conectar com o discurso de G., o 

que pode ser indicativo de um mergulho na 

experiência coletiva e, portanto, de contração de 

grupalidade. 

 

 
G. permaneceu longo tempo descrevendo esse 

episódio de crise, em que estivera morando na rua. 

Foi interessante notar que todos pareciam escutá-la 

atentamente, embora se tratasse de uma história já 

narrada por ela, em outros grupos. W. parecia 

ouvi-la e mostrava-se menos agitado do que nas 

semanas anteriores, saindo menos da sala e 

interagindo mais. (Memória do GI GAM 7) 

 

 

O operador cultiva uma postura atencional 

aberta às pessoas presentes, ao movimento do grupo 

e às variáveis imprevisíveis às quais estão expostos. 

Trata-se de uma disposição da atenção que permite 

que a função de mediação do grupo e a necessidade 

de integração dos diferentes sentidos da experiência 

de uso de psicofármacos sejam realizadas ao mesmo 

tempo. 

O contato inicial do grupo com as perguntas 

iniciais do GGAM sobre experiência com a 

medicação psiquiátrica, trouxe as seguintes reações: 

 

 
As medicações fizeram o efeito que você estava 

esperando que fizessem?... todos respondem: mais ou 

menos.... Ao ler a pergunta: você teve escolha em 

tomá-los ou não? Todos respondem que não, 

afirmando que o uso da medicação é obrigatório. 

Refaço a pergunta algumas vezes, mas todos fazem 

essa afirmação tranquilamente, não mostrando 

disponibilidade para discutir o assunto e não fazendo 

relatos a ele relacionados. Parece tratar-se de algo 

que não se coloca em questão. (Memória do GI GAM 

7) 

 

 

Nesse caso, mesmo o operador tendo repetido a 

pergunta, o grupo afirmou sua posição. Naquele 

momento, conseguir ouvir e respeitar esse 

posicionamento indicou o acolhimento daquela 

experiência. No encontro seguinte do grupo: "R. 

pergunta se G. sabe por que toma os remédios. G. 

responde que não, explicando que toma porque 

confia na Dra. e sabe que esta nunca lhe faria mal." 

(Memória do GI GAM 8). 

Diante de outras perguntas no GGAM sobre os 

efeitos dos medicamentos (terapêuticos e 

indesejáveis) aparece um movimento no grupo que 

não se restringe somente à descrição dos efeitos dos 

remédios que tomam: 
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G. diz que seu remédio provoca muita sede.... A. fala 

que o efeito indesejável da sua medicação é não fazer 

efeito algum, pois ele continua ouvindo vozes e tendo 

"pensamentos aprisionadores". W. fala que o efeito 

indesejável é fazer o paciente ter vontade de sair na 

porrada com o irmão. Em seguida, acrescenta que 

isso não acontece com ele, pois toma o remédio 

direitinho.... G. diz que o remédio a tranqüiliza em 

situações em que sabe que alguém morreu. Repete 

algumas vezes a descrição do efeito tranqüilizante da 

medicação, avaliando-o como bom. Mas, em seguida, 

conta que já deixara de tomar a medicação da 

manhã, sem contar para a equipe. Nessa ocasião, 

percebera que conseguia fazer as coisas da cozinha 

mais rapidamente, o que a fez concluir que o 

"remédio do dia é um tóxico que a contamina para 

andar lentamente". G. afirma que sente que quando 

toma o remédio se transforma, ficando parecida com 

um robô. Lembra que nesse dia em que não tomara a 

medicação, não ficara revoltada, nem maltratara 

ninguém.... G. estava falando há algum tempo e de 

um modo um pouco confuso. A. e W. parecem 

desinteressados e saem da sala, voltando minutos 

depois.... W. volta ao grupo e diz que está tomando 

Amplictil, Haldol e Fenergan. Considera que esses 

remédios têm provocado muita sede e fome. Repete 

várias vezes que sempre acorda durante a noite com 

fome. Pergunto se ele já conversou isso com sua 

médica e G. me interrompe para contar uma história 

em que estava descontente com os efeitos da 

medicação e fora reclamar para a médica. (Memória 

do GI GAM 14) 

 

 

Este trecho descreve um momento de abertura 

comunicacional no grupo onde cada enunciado 

remete à complexidade da gestão da medicação. 

Essa experiência lateralizada proporcionou 

reflexões sobre conteúdos que em momentos 

anteriores do grupo apareceram de forma 

automatizada, dando indicações da abertura de um 

caminho em direção à apropriação do tratamento e 

ao compartilhamento das decisões. 

Cultivando essa postura pautada no caráter de 

negociação permanente com os discursos e as 

posições de fala no grupo, o operador tem a 

oportunidade de fazer reflexões sobre os próprios 

pensamentos e convidar o grupo a refletir também; 

de acessar no grupo a experiência que está sendo 

vivida no momento e de convocar os participantes 

ao compartilhamento da experiência, no caso, a que 

diz respeito à gestão dos medicamentos 

psiquiátricos. No GI GAM seguinte: 

 

 
Assim que nos acomodamos em torno da mesa, A. diz 

que não está se sentindo bem, pois as vozes estavam 

lhe atormentando demais.... achara que não 

conseguiria sair do banheiro, tamanho o nervoso que 

sentia.... Destaca que as vozes dizem que ele não é um 

ser humano, o que o deixa muito confuso. Pontuo que 

imaginava o quanto é difícil conviver com as vozes e 

discernir sobre o conteúdo delas, mas lembro que no 

grupo experimentávamos várias situações em que ele 

se colocava como um ser humano. A. diz que não tem 

esperanças de melhorar, pois a médica afirmara que 

não vai mais fazer mudanças na medicação. Após 

breve silêncio conta que a médica lhe prescreveu dois 

comprimidos de Leponexa, mas sua mãe lhe dá 

apenas 1 e meio.... F. (enfermeira) diz que a atitude 

de A. não é correta, insistindo que ele deve esclarecer 

a situação com a médica. Pergunto se ele não pode 

procurar a médica no dia seguinte.... G. e W. insistem 

que ele desafie a mãe e tome os dois comprimidos. 

Pergunto se ele conseguiria conversar com a mãe 

sobre essa situação. (Memória do GI GAM 15) 

 

 

Na narrativa de A., ele se desqualifica como 

responsável pelo próprio tratamento. Na primeira 

parte do GGAM, encontra-se a frase "Eu sou uma 

pessoa não uma doença", afirmação que enfrenta o 

estigma da loucura. A., ainda que respaldado por 

este reconhecimento, não se reposiciona, não 

dissolve seu ponto de vista proprietário naquele 

momento. O grupo contraído tenta ajudá-lo a 

encaminhar a questão. 

Entretanto, somente nos grupos subsequentes 

foi possível observar a emergência da apropriação 

da gestão da medicação: "A. diz que gostaria de 

saber ‘até que ponto o remédio atua na mente e até 

que ponto ele não atua'. Reconhecemos que essa é 

uma das questões mais difíceis de serem 

enfrentadas" (Memória do GI GAM 17). 

O operador escreve, na sequência da memória 

desse GI GAM, que duas profissionais: 

 

 
comentaram ter ficado admiradas com o fato de A. 

participar assiduamente dos grupos, pois ele nunca 

aceitara se inserir em nenhum espaço grupal do 

serviço. Disseram que a mãe dele conta que ele "pode 

estar morrendo, mas na terça já ressuscita para 

participar do GAM". (Memória do GI GAM 17) 

 

 

Considerações Finais 
 

Este trabalho objetivou discutir a 

operacionalização da cogestão da medicação 

psiquiátrica através de atos de manejo cogestivo em 

grupos de intervenção (GI) com usuários e 

trabalhadores de CAPS, propostos durante a 

adaptação do GGAM. Para discutirmos a 

experiência cogestiva, acompanhamos situações 

concretas vividas no cotidiano de um CAPS em um 



277 

 

Passos, E.; Carvalho, S. V.; & Maggi, P. M. de A. Experiência de autonomia compartilhada na saúde mental: o 

“manejo cogestivo” na Gestão Autônoma da Medicação 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 7(2), São João del-Rei, julho/dezembro 2012 

 

 

grupo heterogêneo que colocava lado a lado 

trabalhadores, pesquisadores e usuários. 

Observou-se os efeitos da função do manejo do 

grupo que visa à experiência  cogestiva do uso da 

medicação. Nos vinte e cinco GI’s realizados no 

CAPS, pode-se observar um processo de alteração 

da atitude de seus participantes no sentido da 

contração de uma grupalidade atenta à presença do 

outro e aos direitos dos usuários de psicofármacos, 

assim como afeita à corresponsabilização na prática 

de cuidado em saúde mental. Não se trata de 

concluir que o dispositivo GAM tenha garantido 

uma mudança definitiva na experiência do uso da 

medicação, tampouco alterado o modelo de atenção 

vigente no que se refere à defesa dos direitos dos 

usuários, à promoção da cidadania e ao fomento do 

protagonismo distribuído entre usuários e 

trabalhadores do CAPS. Verificamos que o manejo 

cogestivo do grupo acionou um processo de 

mudança que não pode estar concluído no período 

de realização da pesquisa. Apoiado na experiência 

grupal, o operador foi se aproximando de uma 

coordenação que envolve o protagonismo dos 

diferentes integrantes do GI GAM. Nesse sentido, a 

função do operador se aproxima da função do guia 

de cego "que não determina para onde o cego vai, 

mas segue também às cegas, tateante, 

acompanhando um processo que ele também não 

conhece de antemão" (Passos & Do Eirado, 2009, 

p.124). 

A tarefa de manejo efetua a inclusão ou a 

participação no grupo. Esse modo de funcionar leva 

o operador a dissolver seu ponto de vista próprio de 

observador central, de modo a evidenciar o plano 

coletivo de surgimento da experiência cogestiva e 

possibilitar a abertura para a contração da 

grupalidade e, por conseguinte, para a autonomia 

compartilhada. O operador atua com a direção de 

aumento do grau de abertura da comunicação, 

visando descentralizar o manejo. Observamos que a 

experiência de grupalidade não dilui o manejo: este 

apenas é descentrado de uma figura em específico na 

medida em que o grupo passa a funcionar 

cogestivamente. 
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