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Resumo 

Partindo da hipótese de que o ser humano tem sua construção por meio das 

relações interpessoais e das trocas com outros no ambiente em que vive, este 

projeto tem por objetivo estudar as relações grupais e de que maneira o grupo 

influencia o individuo e como o grupo é influenciado por este, além de compreender 

de que maneira os grupos contribuem para o desenvolvimento do sujeito. Para tal 

serão realizados levantamentos bibliográficos a respeito da temática dos grupos 

sociais, da estrutura grupal e da comunicação e também por meio de pesquisas, que 

consistiram em entrevistas qualitativas de analise de conteúdo, realizadas com 

pessoas de diferentes etnias e classes sociais. 

 

Introdução 

As questões grupais estão diretamente ligadas ao ser humano, dado o fato de 

que este, por fatores inatos, é um ser social. Contudo um fato interessante pode ser 

observado nessas relações. Em um grupo, independente se os indivíduos possuam 

características, ocupações, caráter ou inteligência semelhante ou dessemelhante, o 

fato de haverem sido transformados num grupo coloca-os de maneira a se portarem 

como uma mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito diferente 

daquela que um membro individualmente, sentiria, pensaria e agiria (LE BOM, 1895; 

1980). 

Alguns dos fenômenos existentes nessas relações são denominados por 

Aronson (2002) como influencia normativa, influencia informativa e conformidade, os 

quais são caracterizados como elementos que levam o indivíduo a adotar, alterar ou 

reprimir certos comportamentos. 

Porém, para que tais relações grupais ocorram há um fator indispensável, a 

comunicação. Assim como tratado por Watzlawick, Beavin e Jackson (1973) é por 

meio da comunicação, de suas variabilidades, estruturação e formas de interação 

que as relações sociais irão acontecer, ter sua manutenção ou chegar a extinção. 

Nesse sentido, partindo do pressuposto de que toda alteração da sociedade 

se da apenas quando indivíduos se agrupam e do fato fundamental de que o 

indivíduo num grupo está sujeito, através da influência deste, ao que com frequência 

constitui profunda alteração em sua atividade mental (FREUD, 1920-1923), essa 

pesquisa tem o intuito de estudar as principais características do individuo dentro do 



grupo, os papeis que este exerce, sua influencia na estrutura grupal, bem como o 

impacto que o grupo causa às ações e atitudes desse indivíduo e com isso 

proporcionam seu desenvolvimento. Para tal este projeto se estruturará com base 

em entrevistas realizadas com indivíduos escolhidos de forma randômica e se 

referenciará em obras de diversos autores que tratam a respeito da temática dos 

grupos sociais. 

Objetivos 

Esse projeto tem por objetivo geral compreender o processo relacional 

existente entre o individuo e o grupo. Além disso, busca compreender 

especificamente de que maneiras o grupo contribui para o desenvolvimento do 

individuo. 

Metodologia 

Para pesquisa foram entrevistados estudantes da Faculdade Anhanguera – 

Unidade 3, situada em Campinas, de idades entre 18 e 35 anos e residentes na 

região metropolitana de Campinas.  

Os materiais utilizados foram cópias da entrevista, cópias do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), gravador, questionário, blocos de 

anotação, caneta e lápis.  

Para realização da pesquisa foram feitas entrevistas qualitativas de analise de 

conteúdo buscando coletar material para posteriores analises e categorizações. 

Além de observações de indivíduos em seu ambiente de convívio social. 

 

Desenvolvimento 

As entrevistas foram realizadas na Faculdade Anhanguera de Campinas – 

unidade 3 no período noturno, antes e depois das aulas e durante os intervalos. Os 

entrevistados foram selecionados aleatoriamente entre os alunos dos diversos 

cursos da instituição.  

Com o auxílio de um gravador o pesquisador fez perguntas aos entrevistados 

e tal diálogo foi gravado em áudio para posterior análise. Após a coleta dessas 

informações as mesmas foram novamente ouvidas e categorizadas em uma tabela 

com termos em comum. 

Todas as entrevistas estavam pautadas nos termos legais e éticos de acordo 

com as medida requisitadas pelo Conselho de Ética em Psicologia.  



Resultados 

Diante dos dados adquiridos, algo muito interessante que foi observado é que 

a grande maioria dos entrevistados não participava de espaços políticos, contudo, 

daqueles que participavam, a maioria possuía familiares atuando nesses espaços.  

 Outro elemento a ser observado é que alguns entrevistados trouxeram 

bastante a questão da instituição religiosa como grupo de grande importância em 

suas vidas e que estas estiveram presentes em boa parte de suas vidas e como algo 

que lhe permitiu atingir interesses pessoais. Tal fato pode ser compreendido como 

influencia informativa, uma vez que para lidar com certas situações grupais ou 

questões do cotidiano agregou-se costumes e posturas (informações) comuns a 

essas instituições e adotou-se certas posturas (ARONSON, et al., 2002). 

 Os dados apresentam que a grande maioria dos entrevistados vê o grupo 

como fator importante para o seu desenvolvimento, nesse sentido tanto pessoal 

quanto profissional, e como forma de atingir objetivos ou realizar atividades de seus 

interesses. Outro fato que também se observa é que, segundo o discurso dos 

entrevistados, a grande maioria é apoiada por amigos e familiares a permanecer nos 

espaços e nos grupos que frequentam. Segundo eles os grupos que estão 

contribuem para atingir seus objetivos, agregar conhecimentos e fortalecer 

comportamentos.  
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