
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: INTERVENÇÕES EM GRUPOS POR MEIO DA TÉCNICA DE GRUPO OPERATIVOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MAGDA EUGENIO DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ARILSON PEREIRA DA SILVAORIENTADOR(ES): 



Resumo 

O objetivo deste trabalho é identificar, a partir da produção científica, as áreas 

de aplicação e os resultados obtidos por meio da técnica de grupos operativos. Foi 

realizada uma busca de artigos na base de dados SciELO em um período de 10 anos 

(2006 a 2015). Foi efetuada a tabulação dos 19 artigos selecionados que estão de 

acordo com o objetivo geral da pesquisa, organizando-se o material conforme os 

objetivos específicos definidos na pesquisa. A partir da análise realizada, chegou-se 

ao resultado preliminar de que as áreas que mais têm utilizado a técnica de grupos 

operativos como intervenção são a Enfermagem (57,8%) e a Psicologia (26,3%). 

Palavras-Chave: grupo operativo; grupos operativos; intervenção e grupos 

operativos. 

Introdução 

A técnica dos grupos operativos (GOs) é utilizada em diversos tipos de grupo. 

De acordo com Fernandes (2003, p. 198), “há grupos no ensino de forma geral, grupos 

para professores que querem aplicar o método, grupos para empresas, instituições, 

hospitais e comunidades terapêuticas”.  

Segundo Zimerman (2000), a definição e os procedimentos de execução dos 

GOs foram elaborados por Pichon-Rivière, que a partir de 1945 os organizou e os 

propagou. Foi ele quem elaborou o ECRO grupal (Esquema Conceitual, Referencial e 

Operativo), pensando em vários fatores conscientes ou inconscientes que estão 

presentes em qualquer campo grupal. 

O GO é descrito por Bastos (2010) como uma técnica que 

consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de 
aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo significa uma 
leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as 
dúvidas e para as novas inquietações. (p. 161) 
 
Ainda para Bastos (2000), a aprendizagem que se promove a partir do GO 

possibilita a construção de pensamento e formação, levando os integrantes a 

pensarem a respeito de si e dos demais, sendo então a aprendizagem um meio 

constante em que o diálogo e a ação são inseparáveis, de forma que se pode aprender 

sozinho e com os outros. 

De acordo com Fernandes (2003):  



O GO deve configurar um esquema conceitual, referencial e operativo (ECRO), 
de caráter dialético, em que as contradições referentes ao campo de trabalho 
devem ser resolvidas como tarefa e durante o transcorrer do grupo. A unidade 
ensinar-aprender tem caráter dialético e contínuo, de aprendizagem mútua, em 
espiral. (p. 180) 
Fernandes (2003, p. 200) ainda afirma que “a expressão grupos operativos 

refere-se a uma forma de pensar e de operar em grupos que pode ser aplicada à 

coordenação de muitos tipos de grupo, sejam terapêuticos, familiares, de 

aprendizagem, de reflexão entre outros”.  

Sobre os papéis que são exercidos dentro do grupo operativo, Zimerman (2000, 

p. 91) cita que  

a atividade do coordenador dos grupos operativos deve ficar centralizada 
unicamente na tarefa proposta. Sendo somente em situações em que os fatores 
inconscientes inter-relacionais venham a ameaçar a integração ou a evolução 
exitosa do grupo que cabem eventuais intervenções de ordem interpretativa. 
(p. 91) 

Objetivo geral 

Identificar, a partir da produção científica apresentada na base de dados SciElo, 

as principais áreas de aplicação e os resultados obtidos com a técnica do grupo 

operativo.  

Método 

Foram utilizados para a presente pesquisa artigos produzidos nos últimos 10 

anos (2006-2015), obtidos na base de dados SciELO. Para realizar a busca foram 

usadas como palavras-chave "grupo operativo", "grupos operativos" e "intervenção e 

grupo operativo”. Os artigos foram analisados em sua totalidade com o propósito de 

investigar e verificar cada objetivo específico proposto. 

Desenvolvimento 

Foi elaborada uma planilha eletrônica na qual foi realizada a tabulação dos 

dados dos artigos selecionados que estivessem de acordo com o objetivo geral, e o 

material obtido foi organizado de acordo com cada objetivo específico definido. 

Resultados Preliminares 

Conforme pode-se observar na Tabela 1, as áreas que mais utilizaram a técnica 
do Grupo Operativo como intervenção são a Enfermagem (57,8%) e a Psicologia 
(26,3%). 



Tabela 1 - Áreas que mais utilizam o Grupo Operativo  

Áreas do Conhecimento N Porcentagem 

Enfermagem 11 57,8 

Psicologia 5 26,3 

Física  1 5,2 

Medicina 1 5,2 

Psicopedagogia 1 5,2 

Total 19 100 
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