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EMENTA 

Def in ição  de grupo.  A experiência  grupal .  L inguagem e grupos.  As  emoções  nos  grupos.  Process os  
grupa is .  A cooperação e  os  conf l i tos  in tra  e intergrupais .  Fundamentação teór ica  para pesquis a e ação  
grupa is  nos  d iversos  domín ios  do campo de trabalho do ps icó logo.  

 

OBJETIVOS  

O propós ito  desta  d is c ip l ina  determina -s e a  part ir  da compreensão que grande parte  de noss as  ações  e  
comportamentos  ocorrem quando interatuamos em grupos.  Por  iss o,  ela  objet iva compreender os  
processos  grupais  e  a  forma como o t ipo de v incu lo que se  estabel ece ness e espaço pode tornar  um 
grupo  produt ivo ou pode obs tacu lar izar  o  processo de aprend izagem das  pessoas  em interação.  Pretende 
a inda  poder  levar  á  compreens ão de que neste espaço int ragrupa l ,  os  processos  bás icos  de suas  
construções  s e dão pela  v ia  d a comunicação e aprendizagem e para  ta l  s e torna  necessár io  que as  
pessoas  poss am part i lhar  suas  experiências  e s aberes  cooper at ivamente is to  é compart i lhada mente.  Is to  
não se  dá de forma apenas  cogni t iva,  mas  levando em conta as  matr i zes  de cada su je ito  e aos  grupos  aos  
quais  pertence.  Compreender  de forma a instrumenta l idade do  processo grupal  permite  a  obtenção  de 
s ituações  mais  sa lutares  para os  su je itos .  E ,  s obretudo entender que os  grupos  são sustentação para o  
tracejamento da ident idade das  pessoas.  

.  

Metodologia  

Aulas exposit ivas,  le itura e  discussão de textos,  seminários.  Anál ise de eventos grupais  em vídeo.  
Exercícios de processos grupais ,  inc luind o a prát ica dos papéis de coordenador e observador de 
grupo. Pesquisa de campo sobre uso das técnicas de dinâmica de grupo .  Usando-se também em 
alguns momentos a  metodologia dos grupos operativos . A ensinagem, a part ir  do ECRO Pichoniano,  
onde se repassa a teoria e se discute sua perspectiva,  e ao mesmo tempo se vive a técnica de 
grupo operat ivo.  

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1)  Caracter ização da exper iência  grupa l .  
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2)  Teor ias  re lacionadas  ao estudo da ps icologia  dos  processos  de grupos :   

3)  Psicologia  Soc ia l  e  grupos.  Pr incipais  teor ias  e  teór icos ,  H istór icos  e intervenção.  

4)  O que é um grupo –  vetores  grupais  

5)  Aprend izagem e comunicação Mundo Interno/Mundo Externo.  

6)  Vinculo  

7)  Matr izes  de aprendizagem  

8)  A comunicação e a  convivênc ia  emociona l  

9)  A escuta  

10)  A ps ico log ia  Socia l  como cr it ica  da Vida cot id iana  

11)  Poder e saber no âmbito grupal   

12)    Papeis  Grupa is  -   O obs ervador de processo  

13)  O fac i l i tador Grupal  

14)   Uma tentat iva de coesão.  

AVALIAÇÃO  

Trabalhos teórico-empíricos em grupo (pesquisa de campo, apresentação de seminário e trabalho escrito) sobre o uso da 
intervenção grupal em diversos contextos de atuação do psicólogo. Observação de desempenho em prática de coordenação de 
grupo.  Projeto de intervenção grupal em contextos variados.  
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Operacionalização 

 
Calendário/Cronograma de 2020.1 – TIG Técnicas de Intervenções Grupais - IPSC31 

 
05/03/2020 a 09/07/2020 

 
 
 

05/03=- Inicio - Apresentação do programa da disciplina (dinâmica para entender a expectativa dos estudantes em 
relação à matéria) e estabelecer o contrato psicológico sobre o funcionamento das aulas. Manejo de grupos como uma 
competência do profissional de psicologia. O conceito de grupo. Estrutura e processos grupais:  

a. Tipos e finalidades da organização grupal; 

b. Estágios de amadurecimento grupal; 

c. Processos de interação e articulação: formação de um grupo, comunicação, liderança, conformidade, 
coesão e autoridade. 

Abordagens: 
a) A abordagem psicodinâmica; 

b) Teoria de Campo de Kurt Lewin; 

c) Grupos de encontro de Carl Rogers; 

d) Sociometria de Moreno; 

e) Grupo operativo de Pichon-Riviere. 

12/03 -  Intervenção grupal – um exemplo pratico – o modelo de Pichon  Riviere 
 

-   Um  modelo de Grupo – a ensinagem – grupo no contemporâneo 

OBS --  Inicio da operatividade grupal da sal já subdimensionada em dois grupos – o primeiro que funciona  das 8.50       
as 10.25 e o segundo das 10.30 as 12.30. – 

Também já acertada a divisão entre equipes de intervenção – havendo um coordenador, um observador e um 
expositor. 

 
19/03 A Ansiedade do iniciante 

 
26/03 -  O  Papel do Integrante 
 
 02/04  Desvendando  o processo de grupo – O que é um grupo 
 
09/04 – quinta feira  santa 
 
16/04 -– PAPEIS no grupo e papeis grupais. - construção de identidade 
 
23/04-  – Matrizes  de aprendizagem – quem somos e qual a possibilidade de nos tornarmos um  grupo. 
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30/04 – Vinculo e compromissos  
 
07/05 – A psicologia Social como critica da  vida cotidiana. 
 
 
14/05 -  A escuta tória, o papel do silencio . O afinador de silencio 
 
21/05 – A comunicação e a convivência emocional 
 
28/05- – Poder saber no âmbito grupal 
 
04/06 – – tarefa grupal  - Uma Tentativa de coesão 
 
11/06- corpus cristi 
 
18/06 – Resolvendo um enigma grupal  - qual o nosso mistério.? 
 
25/06 – S. João. 
 
02/07 – independência da Bahia 
 
09/07 – finalização da disciplina e avaliação da disciplina. 
 
 
 
 
Nota -  Os textos foram elaborados por consultores técnica treinados na técnica de Pichon Riviere e sobretudo pela 
docente e pelos profissionais de Núcleo de Psicologia Social da Bahia. Os alunos terão aceso aos mesmos a mediada 
que vão adentrando ao processo grupal. 

 


