
1 
 

2017 Propriedade intelectual e Direito de Publicação:  Fatima Fontes, fatima@pobox.com  

 

Capacitação dos profissionais do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (SIMASE) com base nos parâmetros de 
gestão, teórico-metodológicos do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de S. Paulo 

TEXTO DE APOIO- AULA 6 
Subtema 2 – Atendimento grupal, práticas restaurativas e mediação de conflito 1 

Fátima Fontes 
 Introdução à prática psicossocial com grupos  
 
Como se instituíram as experiências com Grupos 

 Séc. XIX: Surge o fenômeno das multidões atraídas pela revolução Industrial. Karl Marx e “O capital” 1868. 
 Os anos 30: fundamental para o estabelecimento das Teorias e práticas da psicoterapia de grupo 
 1932: Associação Psiquiátrica Americana - Simpósio da Filadélfia-  J. L. Moreno alcunha o termo: psicoterapia 

de grupo. 
 1933: Kurt Lewin migra para os Estados Unidos, fugindo do Nazismo e criará em 1946 o NTL (First National 

Training Laboratory in Group Development) 
 1934 (Estados Unidos): S. R. Slavson introduz os princípios do pequeno grupo em uma Clínica de orientação 

infantil. 
 1930-1940(Argentina): Pichón-Rivière - cria as bases da intervenção em grupos: “Grupos Operativos”, a partir 

de seus estudos com crianças oligotímicas e suas famílias. 
 1939 ( Estados Unidos): J. L.  Moreno, em seu Instituto Moreno (de formação em Terapias Grupais) realiza o 

tratamento de um triângulo amoroso em 10 sessões). 
 1942 ( Estados Unidos):J. L.  Moreno cria a Sociedade de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo, que deu 

origem a várias outras organizações, inclusive a IAGP( International Asociation of Group Psychotherapy) em 
1973. 

 1943 ( Estados Unidos): S. R. Slavson organizou a Associação Americana de Psicoterapia de Grupo. 
 1946 ( estados Unidos): Fritz Perls migra para os Estados Unidos e inicia seus estudos da Gestalt-Terapia e 

terapia de Grupos. 
 1947 (França) Monod, Lebovici e Diatkine, introduzem os trabalhos sobre Psicoterapia de grupo na França, 

com o referencial norte-americano. Estruturam-se os estudos de Max Pagès sobre as afetividade nos grupos. 
 1948 (Inglaterra) Bion principia seus trabalhos com Grupos terapêuticos na Tavistock Clinic. 
 1948 (Inglaterra) S. H. Foulkes fundou a Group Analytic Society em Londres, trabalhou com grupos de 

veteranos da 2ª Guerra Mundial e criou o Programa de Psicoterapia de grupo no Maudsley Hospital de 
Londres. No mesmo hospital aonde Maxwell Jones desenvolveu seu conceito e prática de Comunidade 
Terapêutica. 

 Dos anos 50 a 70 - Solidificam-se as bases da Terapia Familiar. 
 1956 (Estados Unidos): Fritz Perls inicia oficialmente a Gestalt-Terapia e Eric Berne, cria o método de 

tratamento em grupo da Análise transacional. 
 1965 (Estados Unidos) Carl Rogers cria os Grupos de encontro. 
 1969( Estados Unidos) Alexander Lowen cria a bioenergética e a aplica aos trabalhos em grupo. 
 Década de 70 - O Psicodrama é institucionalizado com a criação da Federação Brasileira de Psicodrama em 

1976.  
 

Principais correntes e seus fundamentos 
BION 

Suposições Básicas: dependência, luta e fuga e acasalamento. 
Valência; mentalidade grupal e cultura grupal. 

PICHÓN-RIVIÈRE 
Resistência à mudança; verticalidade do sujeito e a horizontalidade do grupo; o porta-voz; noções de pré-
tarefa, tarefa e projeto; grupos operativos. 

KURT LEWIN 
Teoria de campo e o grupo como espaço de vida;sobrevivência de um grupo:existência, interdependência e 
contemporaneidade; campo social : composto pelas forças objetivas existentes, seus espaços e suas 
barreiras. 

WILLIAM SCULTZ ( NTL)- Fases da evolução de um grupo: inclusão, controle ou domínio e afeição. 
JACOB LÉVY MORENO 
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Matriz de identidade e suas fases: indiferenciada, diferenciação do Eu, diferenciação do Tu; Teoria da 
espontaneidade; Noção de Tele e Transferência; Teoria dos Papéis;Intervenção Psicossocial com 5 
instrumentos: protagonista, público, diretor, ego-auxiliar e palco; Sociometria e Sociodrama. 

CARL ROGERS 
Grupos de encontro e seu processo: espontâneo; estimula a expressão dos sentimentos positivos e negativos; 
não se utiliza de interpretações, nem análises intrapsíquicas; utiliza a capacidade terapêutica do grupo.   
 

A formação dos grupos 
MOTIVAÇÕES E METAS DE GRUPO  

 Metas grupais: só se as metas individuais coincidirem com as do grupo (risco da competição 
individual pelo resultado) 

PROBLEMAS DE EQUILÍBRIO EM GRUPOS 
 Movimentar os membros do grupo na direção da meta de um modo coordenado. 
 Manter as relações suficientemente harmoniosas e os resultados pessoais satisfatórios para que as 

pessoas não abandonem o grupo. 
TAMANHO DOS GRUPOS 

 Pequenos grupos: Número “optimum” é de 5 a 7 pessoas, não deverá ultrapassar 10 pessoas. 
COMPOSIÇÃO DE UM GRUPO 

 Variáveis: sexo, idade, origem étnica, experiências de aprendizagem, experiências na tarefa, 
psicodiagnósticos ou diagnósticos. Podendo ser Homogêneo ou Heterogêneo em sua composição. 

ESTRUTURA DE PODER - modos de autoridade 
 Autocrático - fálico ou obsessivo; Laissez-faire; Democrático. 

ESTRUTURAS DE TRABALHO 
  Modos como as tarefas são distribuídas entre os membros 
Numa ação democrática: os membros deverão aceitar participar ativamente na discussão, decisão e 
execução da tarefa. 
Nas 1ªs fase do grupo os membros têm a tendência de assumir os papéis individuais, à medida que a 
coesão se acentua, comprometem-se mais, tornam-se solidários. 

EFICIÊNCIA GRUPAL 
Os membros estão coesos; estabelecem-se relações interpessoais; há interdependência entre os 
membros; complementaridade entre os membros; seu líder catalisa o movimento do grupo e coordena 
as atividades; seus elementos “pensam em grupo”. 
 

A coordenação dos grupos 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA (Concepção de mundo) 
Homem: ser construído social e historicamente através das relações sociais estabelecidas. 
Grupo: Trabalho mediado por uma tarefa comum que une e diferencia os membros através do coordenador 
(caráter constitutivo da liderança)  
Escala de Valores:  
-Valorização do “saber de grupo”; 
-Visão otimista do homem, como espontâneo-criador, capaz de se fazer sujeito de sua própria história. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO FUNCIONAL  
EIXO: Função do “exercício” e não dos “atributos desejáveis”(perigo da idealização do papel- o “deve ser”). 
Função:  
- “ser” um mediador que, por não estar “imerso” na situação vivida, consegue ter uma visão de distância que 
lhe permite captar aspectos mais amplos e profundos; 
- denunciar as contradições, ajudar o grupo a pensar e encontrar suas respostas e construir o próprio 
crescimento. 
 
Qualidade das ações: 
1)  Ação essencialmente diretiva e diferenciada,  qualificada para o exercício da função ( difere da proposta 
de grupos de encontro). 
2)  Ação proposta na horizontalidade das relações grupais - simetria interrelacional ( não verticalidade entre 
líder e liderados). 
3) Ação de investigação participante. 
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4) Ação calcada numa atenção flutuante ( com contato com os próprios sentimentos e contato visual com 
todos os membros”) . 
5) Atenção ao sentido latente das verbalizações e às comunicações não--verbais. 
6) Atuação em Unidade Funcional - em papéis complementares, de forma articulada. 
7) Ação sensível para detectar o “protagonista- emergente grupal” ( mais que o porta-voz) 
8) Ação capaz de evidenciar a elaboração teórico-metodológica dos fenômenos ocorridos no grupo, marcada 
pela habilidade em “devolver” esses perceptos ao grupo, de forma a ampliar sua percepção. 
 
 Perigos do exercício funcional 
 
1) uma “direção” auto-centrada e não guiada pelo “movimento grupal”; 
2) mediada pela simetria relacional,  se ocultar os “jogos de poder” nas interrelações grupais; 
3) o “não exercício” da humildade, num esforço “cotidiano” para que seu lugar permaneça vazio de modo a 
que todos possam desejá-lo e ninguém possa preenchê-lo senão sob o risco de destruí-lo.  
4) contribuir para uma “ilusão da vida coletiva”, como se não houvesse outra realidade social além daquela 
que lhe oferecem os indivíduos que compõem o grupo ( ênfase intra-grupo). 
 

As etapas do Processo Grupal  
 

 GRUPO: organismo vivo em evolução 
o *As diferentes etapas da vida de um grupo se caracterizam pela rede e pela figura sociométrica 

estável da estrutura do grupo durante sua duração. 
o *Quando finaliza uma etapa o grupo entra num estado “pré-crítico” que anuncia o final de cada 

etapa e o começo da outra. 
 As etapas podem medir-se por horas, meses ou anos ( tempo médio para um grupo de 

proposta psicoterapêutica: 2 anos). 
 PROPOSTA 1: 6 etapas (Grupo Argentino- Dr. Carlos Quintana) 

 Etapa 1: Etapa de Formação do Grupo 
o Modelo Interacional: Visualiza-se as dificuldades de aproximação entre os membros do grupo e 

resumidamente percebe-se o seguinte padrão interacional: dependência e submissão ao 
Diretor; problemas de autoridade vínculo-vertical com a Unidade Funcional; desconfiança, 
ciúmes e competição; hostilidade contida; alta projeção transferencial 

 Etapa 2: Etapa de Coesão Grupal Idealizada 
o Modelo Interacional: Visualiza-se o padrão de contra-dependência  com a aparição de 

subgrupos opostos  que permitem a canalização da energia de oposição presente nas 

interações. Essa oposição é imprescindível para a coesão grupal, para a a escolha de líderes no 

grupo e para superar as tensões do processo de dependência/independência da Unidade 

Funcional. 

 Etapa 3: Coesão Grupal Real 

o Modelo Interacional: esta interação é mais do tipo Grupal, as associações “reais” já acontecem 

no grupo. Já há mais “diálogos” entre os membros do grupo e menos projeções inconscientes 

de uns sobre os outros. 

 Etapa 4: Etapa de Transformação Grupal 

o Modelo Interacional: é tipicamente vincular Eu-Tu, com a devida constelação afetiva. Apesar 

de ainda haverem elementos transferenciais presentes (projeções inconscientes), sua 

quantidade é bem menor e de rápida solução. 

 Etapa 5: Maturidade Grupal 

o Modelo Interacional: é do tipo vincular operacional de ação: quer dizer de cooperação franca e 

espontânea no processo compartilhado e por cada membro do grupo. Se prestam ajudas em 

todos os sentidos e o grau de solidariedade é altíssimo. São geradas possíveis amizades sociais 

permanentes.  

 Etapa 6: Final do Grupo 

o Modelo Interacional: A maior característica dessa fase é a comunicação “válida” entre os 

membros, internaliza-se o “fim”, a separação afetiva. Ocorre a discriminação indivíduo-grupo. 

 



4 
 

2017 Propriedade intelectual e Direito de Publicação:  Fatima Fontes, fatima@pobox.com  

 

 PROPOSTA 2: 3 etapas ( Grupo Brasileiro - Ronaldo Yudi) 
Segue o modelo da Matriz de identidade ( de Jacob Lévy Moreno): 

 - 1ª Fase: IDENTIDADE DO EU - Indiferenciada 

 - 2ª fase: RECONHECIMENTO DO EU- fase do Espelho ( 2º diferenciador)  

 -3ª fase: RECONHECIMENTO DO TU - fase da inversão ( 3º diferenciador) 

Ações/jogos dramáticos sugeridos 

o 1ª fase: IDENTIDADE DO EU: jogos de apresentação, aquecimento, relaxamento e 

Interiorização e sensibilização. 

o 2ª fase: RECONHECIMENTO DO EU: jogos de percepção de si mesmo, percepção do 

outro/espelho; pré-inversão. 

o 3ª fase: RECONHECIMENTO DO TU: jogos de contatos físicos, de construção de 

personagens, de inversão de papéis e de identidade Grupal/Encontro.  

 

Intervenção nas diferentes etapas do Processo Grupal  

 

 ETAPA 1 : FORMAÇÃO DO GRUPO 

O diretor sente o peso real, estas sessões são árduas, é necessário gerar espaço para o grupo 

“aprender a estar junto”. 

O ego-auxiliar precisará ser “precavido” para se tornar conhecido e assim poder estabelecer 

vínculos com os membros do grupo. 

 ETAPA 2: COESÃO GRUPAL IDEALIZADA 

O diretor precisará estar atento às mensagens de cada sub-grupo e aos “ataques” à sua direção 

(deverá suportá-lo, sob o risco de facilitar a “regressão” do grupo à 1ª etapa). Esta é uma etapa 

perigosa para a permanência dos integrantes, é comum a saída de algum membro. 

O ego-auxiliar já está mais “incluído” no grupo e passa a poder conter e ajudar mais aos 

membros do grupo. 

 ETAPA 3: Coesão Grupal Real 

O diretor vive um momento de “exclusão” do campo grupal (deverá suportá-lo, sob o risco de 

facilitar a “regressão” do grupo à 1ª etapa). 

O ego-auxiliar estará mais próximo ao diretor e ao grupo, é preciso cuidar de possíveis 

“patologias funcionais da Unidade Funcional” (Ex.: ciúmes do diretor da maior solicitação do 

grupo ao ego-auxiliar, da etapa anterior). 

 ETAPA 4: TRANSFORMAÇÃO GRUPAL 

O diretor se encarregará realmente de uma tarefa “grupal” que dará “lastro” para as mudanças 

individuais. Serão trabalhadas estruturas, formas, tensões e resoluções. 

O ego-auxiliar estará sendo intensamente requerido, daí porque sua relação com o diretor 

precisará estar num momento muito verdadeiro e de parceria. 

 ETAPA 5: MATURIDADE GRUPAL 

O diretor é desafiado a ajudar o grupo a ser “finalizado”, precisará ser “não retentivo”, e buscar 

o compromisso de todos com essa fase ( respeitando as diferenças individuais, mas buscando o 

cumprimento do pacto coletivo). 

O ego-auxiliar deverá empregar seu papel em toda a sua dimensão, pois ele será de grande 

ajuda e sua presença imprescindível. 

 ETAPA 6: FINAL DO GRUPO 

O diretor viverá e precisará administrar o clima “triste e tenso” dessa fase. Precisará dizer e 

expressar seus afetos por cada membro do grupo, e também necessitará ter essa confirmação 

afetiva do grupo. 

O ego-auxiliar acompanha o grupo e o diretor na tarefa de despedir-se. Coloca suas conclusões e 

seus afetos. 

  

Adolescentes e grupos: De qual adolescência estamos falando?  
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De um momento “privilegiado” do desenvolvimento humano, visto que: 

 Trata-se de um momento com extensão e caráter “extensivo, maciço e mundial”, presente  em sociedades 

onde o mecanismo de iniciação de transformação da criança em adulto se deslocou e se decompôs e nas 

quais se desenvolveu uma “zona de cultura” e de vida que não está engajada e integrada à vida adulta”( 

Morin, 2006). 

 Trata-se do momento áureo da aprendizagem social, visto que o pensamento deixará de ser 

uma função “entre outras” para transformar-se - (de realidade interpessoal em intrapessoal) 

naquela que irá distribuir e mudar os outros processos psicológicos, dos quais fazem parte: os 

afetos e emoções, a percepção, a memória, a imaginação e a vontade.  

 

O “Eu adolescente e suas relações” 

 A perspectiva da relação interpessoal será chave:  para a construção do mito identitário pessoal  

e das novas relações (tiranias do “eles”  e do “nós”). 

 Trata-se de um momento de “busca ávida” por grupos de referências, pode assim associar-se 

para a violência ou para a construção. (CYRULNIK,2006; FONTES, 2004;2008; LEPOUTRE, 2005). 

 Ainda que a busca pela identidade pessoal imprima no adolescente a luta por se diferenciar das 

figuras familiares, sobretudo as mais amadas, isso em nada reduz a importância afetiva dos 

laços entre os adolescentes e a Família e sua importância para os adolescentes brasileiros.  

 

Um convite aos interventores 

 Pela tomada de consciência do papel de cuidadores: sua função auxiliar e matrizadora de “seres 

humanos em desenvolvimento”: não somos guias, mas companheiros de viagem. 

 Pelo convite a um acolhimento cálido, paciente, mas firme nos contratos firmados. 

 Por uma cosmovisão de humanidade na qual somos todos seres em contínua construção do ser e 

constituídos para sermos seres de relação, em qualquer etapa da vida, na busca dos “bons 

encontros”. 
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