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 RESUMO 
 
As práticas grupais na atuação profissional do psicólogo constituem uma ferramenta 
fundamental para intervenção psicológica nas duas grandes áreas da psicologia: 
clínica e institucional. O Estágio de Processos Grupais realizado pelos alunos 
quintoanista do Curso de Psicologia oferece a oportunidade aos estagiários de realizar 
a intervenção grupal tanto em instituições quanto na clínica psicológica. Portanto, as 
produções decorrentes deste estágio constituem importantes fontes de estudo e 
pesquisa. O objetivo deste projeto consistiu em verificar a importância da prática 
grupal na atuação do psicólogo, dos estagiários e os benefícios que esta forma 
específica de intervenção oferece aos usuários tanto na clínica quanto nas 
instituições. A metodologia da pesquisa constituiu primeiramente de um levantamento 
bibliográfico acerca das práticas grupais do psicólogo e em seguida uma pesquisa 
documental nos prontuários e relatórios da Clínica de Psicologia para levantar as 
modalidades de intervenção em grupo realizadas no estágio de Processos Grupais do 
Curso de Psicologia da Universidade de Franca. O projeto foi submetido ao Comitê 
de Ética e Pesquisa por meio da Plataforma Brasil. A análise qualitativa dos dados foi 
realizada a partir dos prontuários e relatórios do estágio de Processos Grupais à luz 
da teoria psicodinâmica de grupos e da teoria de grupos operativos de Pichon Rivière, 
buscando evidenciar a importância desta prática na formação do psicólogo, bem como 
os benefícios aos usuários. 
 
Palavras chaves: grupos, grupoterapia, instituição, clínica psicológica. 

 
INTRODUÇÃO 
 
Segundo Bleger (1998, p.114) o grupo é “um conjunto de indivíduos que 

interagem entre si compartilhando certas normas numa tarefa”. Ou seja, é visto que 

cada grupo tem uma dinâmica de funcionamento, que tende a agregar uma visão 

bifocal, onde são elencados o sujeito com sua individualidade e unicidade, e o grupo 

com sua estrutura, formando em si dois eixos, o vertical – diferenciação, seria a parte 

detalhada e não o todo vedado e o eixo horizontal – sistematização do grupo 

prevalecendo o ideal de totalidade, concebendo e agregando as diferenças a favor do 

próprio grupo (PICHON-RIVIÈRE, 1958; apud CASTANHO, 2012). 

É por meio do grupo que se adoece, e também por meio dele que se 

reestabelece a saúde psíquica. É passível de afirmação que trabalhar em grupo 

sempre foi e será um viés de benefícios para resgatar algumas questões que só na 

dinâmica com o outro se pode estabelecer. O homem é um ser de natureza social, 

compete-se à psicólogos e agentes da saúde em geral, associar o biológico e o 

psíquico com igual poder de interferência aos estímulos que o meio suscita (OSÓRIO, 

2003). 



É dúbio afirmar com total certeza a dimensão de poder que os grupos e suas 

relações estabelecem na sociedade atual, porém, é concreto que o simples fato de 

vivermos em sociedade caracteriza a grande influência do meio na psique de todos 

os seres humanos (OSÓRIO, 2006). 

O curso de Psicologia trabalha com as questões mais subjetivas do ser humano 

e evidencia o indivíduo como ser único. Em um grupo se vê que, as questões da 

verticalidade e horizontalidade propostas por Pichon-Rivière (1958 apud Castanho, 

2012) são plausíveis para compreender o ser humano em sua individualidade e 

grupalidade. Desta forma, realizar uma pesquisa buscando a performance dos grupos 

na intervenção psicológica grupa, por meio do estágio realizado no curso de 

Psicologia, apresenta a importância dos benefícios e fenômenos que emergem das 

relações grupais. 

Com relação aos benefícios da intervenção em grupo para os estagiários do 

Curso de Psicologia vale ressaltar que: 

A atuação com grupos é uma demanda real na profissão do psicólogo e ter a 
possibilidade de viver a pratica este trabalho na graduação permite verificar 
o quanto reproduzimos no grupo situações externas, porém, esse contexto 
favorece a reflexão e a mudança. Para os universitários, ter um espaço 
específico para pensar as relações que estabelecem entre si, com os 
conteúdos e todas as atividades que envolvem o curso, constitui um momento 
ímpar e muito importante da formação, no qual é possível conhecer e 
vivenciar um trabalho em grupo com todos os fenômenos e obstáculos do 
processo (SILVEIRA e RIBEIRO, 2015, p.94). 

 

Desta forma, a prática no estágio com a intervenção grupal contribui na 

formação do profissional e ao mesmo tempo possibilita repensar suas vivências 

grupais enquanto ser gregário (ZIMERMAN, 2000). 

Uma das abordagens do trabalho grupal que aborda tanto usuários quanto os 

alunos e formação consistem nos grupos operativos que: 

(...) se definem como grupos centrados na tarefa (...) a tarefa é 

o essencial do processo grupal, portanto, temos nesta 

caracterização os três tipos: a) centrados no indivíduo, b) 

centrados no grupo como um conjunto total, o c) os grupos 

centrados na tarefa. (...) Nossa preocupação é abordar através 

do grupo, centrando-se na tarefa, os problemas da tarefa, da 

aprendizagem e problemas pessoais relacionados com a tarefa 

e com a aprendizagem. (PICHON-RIVIÈRE, 2009, p. 272) 

 



Acerca da diferenciação entre grupos operativos e grupos terapêuticos 

Fernandes (2003) traz que constitui uma função difícil diferenciá-los uma vez que os 

grupos operativos também podem adquirir caráter terapêutico a seus usuários, 

embora a proposta, não seja este o objetivo principal. 

Diante da diversidade de possibilidades no trabalho com grupos e os benefícios 

que esta intervenção traz aos usuários e à formação do psicólogo, esta pesquisa 

consiste de grande relevância para o meio acadêmico. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo deste projeto consistiu em verificar a importância da prática grupal 

na atuação do psicólogo, dos estagiários e os benefícios que esta forma específica de 

intervenção oferece aos usuários tanto na clínica quanto nas instituições. 

Compreendendo as diferentes dinâmicas e fenômenos que cada grupo pode 

estabelecer em função de variáveis, sendo a individualidade do indivíduo versus o 

coletivo do grupo. 

Quanto aos objetivos específicos deste trabalho levantou-se as possibilidades 

de intervenção em grupo na atuação do psicólogo por meio do referencial teórico da 

área: teoria psicodinâmica grupal e teoria de grupos operativos de Pichon-Riviére;  

levantou-se as modalidades de intervenção psicológica grupal, realizadas no estágio 

de Processos Grupais do Curso de Psicologia da Universidade de Franca; e analisou-

se os benefícios da intervenção grupal em psicologia para os usuários e para a 

formação dos estagiários quintoanistas do curso de Psicologia da Universidade de 

Franca. 

 
 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa, 

descritiva, bibliográfica e documental. Quanto à pesquisa qualitativa retoma-se Godoy 

(1995, p. 21) “Considerando, no entanto, que a abordagem qualitativa, enquanto 

exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, 

ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor 

trabalhos que explorem novos enfoques”. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 



das relações sociais. A pesquisa descritiva busca descrever fatos e fenômenos de 

determinada realidade por meio de estudo de caso, análise documental e pesquisa 

ex-post-facto (GERARD e SILVEIRA, 2009). 

“A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da 
pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. 
A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por 
material já elaborado, constituído basicamente por livros e 
artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa 
documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 
sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 
jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 
filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 
empresas, vídeos de programas de televisão, etc.” 
(FONSECA, 2002, p. 32 apud GERARD e SILVEIRA, 2009, 
p. 37) 

 

Quanto à pesquisa bibliográfica, foi realizada a partir de renomados autores da 

área tais como: Pablo Castanho, Áurea Castilho, Waldemar Fernandes, Beatriz 

Silvério Fernandes, Luiz Carlos Osório e David Zimerman, tendo como carro-chefe o 

expoente na área de grupos operativos Pichon-Rivière.  

Em relação à pesquisa documental: 

Como comumente pensamos que o trabalho de pesquisa 
sempre envolve o contato direto do pesquisador com o grupo de 
pessoas que será estudado, esquecemos que os documentos 
constituem uma rica fonte de dados. O exame de materiais de 
natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento 
analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas 
e/ ou interpretações complementares, constitui o que estamos 
denominando pesquisa documental (GODOY, 1995, p. 21). 

 

A pesquisa documental foi realizada a partir dos relatos produzidos no estágio 

de Processos Grupais do Curso de Psicologia da Universidade de Franca. Os 

instrumentos de análise, ou seja, os documentos a serem analisados qualitativamente, 

foram os prontuários e relatórios arquivados no Centro de Estágio e Pesquisa em 

Psicologia da universidade. 

Godoy (1995) apresenta três momentos importantes da pesquisa documental: 

a escolha dos documentos, o acesso e a análise. Quanto a escolha do documento, a 

definição pelos prontuários e relatórios se justifica por constituírem o registro de todo 

processo de intervenção do estágio. 

O acesso aos documentos foi por meio de autorização da Coordenadora do 

Curso e da Clínica de Psicologia, local onde estão arquivados todos os documentos 

referentes ao Estágio de Processos Grupais. Por se tratar de documentos referentes 



a atividades realizadas com humanos, o projeto obrigatoriamente foi submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa por meio da Plataforma Brasil.  

Em relação à análise qualitativa dos dados foi realizada à luz da teoria 

psicodinâmica de grupos e da teoria de grupos operativos de Pichon Rivière, por onde 

se comprovou a importância desta prática na formação do psicólogo, bem como os 

benefícios aos usuários.  

O período dos documentos analisados foi de 2010 a 2016 e os aspectos 

levantados nos documentos foram estabelecidos por meio de um protocolo definido 

de maneira a possibilitar a caraterização do conteúdo levantado, uma vez que, assim 

fica padronizado o levantamento das modalidades, fenômenos, benefícios e 

dificuldades da intervenção grupal. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Segundo Marcos Alexandre (2002) “o ser humano é simultaneamente um ser 

sociável e um ser socializado, que aspira comunicar com os membros de uma 

sociedade que o forma e o controla”, isso nos remete ao fato de que estamos sempre 

inseridos em grupos e são eles que nos conectam com a chamada sociedade, o grupo 

maior.  

A psicologia grupal tem como objetivo de estudo os microgrupos 
humanos, entendendo-se por tal todos aqueles nos quais os 
indivíduos podem reconhecer-se em sua singularidade (ou 
perceberem uns aos outros como seres distintos e com suas 
respectivas identidades psicológicas), mantendo ações 
interativas na busca de objetivos compartilhados (OSORIO, 
2003, p.11). 
 

Pichon-Riviere contribui-nos muito, quando credita ao “vínculo”, o ponto 

necessário para se compreender um grupo. Sem o vínculo, seria então apenas um 

agrupamento de pessoas em um determinado espaço e tempo. Dado isso, pode se 

atribuir a esse conceito-chave o ponto necessário para se considerar o que é um grupo 

(PICHON-RIVIERE, 2009). 

Além disso, Pichón compreende o grupo como agente de mudança e 

transformação da realidade, sendo que ao passo que o indivíduo vai se constituindo 

o grupo também vai ganhando, ao lado que enquanto o grupo se fortalece o indivíduo 

também se caracteriza, e isso tudo devido a interação e, obviamente ao vínculo 

estabelecido (PICHON-RIVIERE, 2009). 

A ideologia fundamental deste tipo de grupo é que o essencial é 
‘aprender a aprender’, e que ‘mais importante do que encher a 



cabeça de conhecimentos é formar cabeças’. Incontáveis são as 
modalidades de aplicação dos grupos operativos, sendo que, 
muitas vezes, sob múltiplas dominações distintas, designam um 
funcionamento assemelhado (ZIMERMAN, 2000, p.91). 
 

Ao longo de todo esse trabalho, foi analisado que durante os sete anos (2010 

a 2016), a incidência dos grupos institucionais foi longamente maior do que os clínicos; 

não sendo um motivo para julgar o valor de cada um. E, sim, revelar o quanto os 

grupos institucionais são importantes para a formação e a prática do Psicólogo, tanto 

quanto as grupoterapias (Clínicos).  

No total tiveram 34 intervenções grupais, sendo que delas 24 foram 

institucionais, e logicamente as outras 10 foram intervenções clínicas. Tendo em vista 

que o estágio é optativo, o número de vagas é restrito a cada ano, e, ainda assim, 

geralmente nem todas as vagas disponíveis são preenchidas é possível analisar que 

não foram tantos grupos, fazendo uma analogia com o período analisado e uma 

estimativa da quantidade dos alunos que se formaram nesses períodos.  

Foi também visto que o trabalho psicológico em grupo tem mais espaço na 

instituição do que na clínica, podendo ser um referencial para interpretar o grande 

número de grupo realizados no âmbito institucional. O grupo institucional possibilita 

trabalhar um maior número de pessoas em detrimento da grupoterapia, que embora 

atende um número maior que terapia individual não concorre com as intervenções 

grupais institucionais. 

Foi possível constatar que a modalidade predominante foram os grupos 

vivencias (institucional), que tiveram início em 2013, tendo um total de 16 grupos 

estabelecidos, comportando em um total 408 alunos do próprio curso de psicologia. 

E, em função disso a abordagem mais vista foi a Operativa do Pichon-Riviere, dado 

que é a usualmente utilizada nos grupos institucionais mais especificamente nos 

vivenciais, ou seja, devido as intervenções serem em maioria institucionais a 

abordagem pichoniana predominou por ser a que mais atende às demandas dos 

grupos em instituições 

Segundo Castanho (p.03, 2012), é possível compreender o grupo operativo “na 

medida em que o grupo é lugar de conversa e de um conhecimento ("aprendizagem", 

diria Pichon-Rivière) que se produz no encontro com outro. Formar um grupo é então 

dar possibilidade para a conversa e a tensão entre as contradições”. 

Foram identificados além dos grupos vivenciais, 2 grupos temáticos, 4 grupos 

de orientação de pais em sala de espera, 2 grupos de Comunidades Terapêuticas. Já 



nas grupoterapias foram 3 grupos com crianças, 3 com adolescentes, 3 com adultos 

e 1 grupo com idosos.  

A população idosa vem ao longo dos anos aumentando exponencialmente, e 

as necessidades não vêm sendo compreendidas na devida forma. A adaptação as 

mudanças após os sessenta anos (idade compreendida pela OMS para designar o 

início da terceira idade), fica mais comprometida; tornando-se propicio o isolamento 

social, a diminuição da interação com o mundo, diminuição no prazer e na motivação, 

insatisfação com a vida, podendo assim comprometer capacidades de ordem: 

emocionais, físicas e intelectuais (PAPALIA, 2013) 

É em função disso, que devemos compreender uma maior necessidade de se 

utilizar os dados obtidos, para convertê-los em feedbacks para a própria instituição. 

Dado que houve em sete anos apenas uma grupoterapia com idosos, e sendo um 

campo onde as demandas estão altas, com uma gama de possibilidades para que os 

psicólogos possam favorecer uma melhora de vida para essa idade que tem 

necessidades diferentes, porém tão importantes quanto.  

Um dado importante a ser colocado em pauta também, é a resistência que é 

subproduto comum dentro de um setting sendo ele terapêutico ou não, pois ela é 

atuante em cada ser humano, a todo momento, movimentando diversas questões 

(CESÁRIO, 2009). 

Podemos correlacionar a teoria da resistência nesse caso com o número de 

desistências e desligamentos nas grupoterapias de adolescente e crianças, nos quais 

possivelmente alguns pais “obrigavam” seus filhos a iniciarem, com isso aumentando 

ainda mais a resistência, e podendo fazer o grupo se tornar ineficaz diante desse tipo 

de relação. Foram constatados 9 desistências e 5 desligamentos, no qual haviam 

totalizados 28 integrantes, dos dados analisados de 2010 a 2016. 

Nas grupoterapias não houve alta em função do tempo de duração do grupo 

não ser suficientes para atender as demandas que iam se apresentando no decorrer 

do grupo. Tanto nas instituições quanto nos grupos clínicos havia um prazo 

estabelecido para início e término, podendo influenciar nas relações com o grupo, e 

dificultando no setting terapêutico observar algum resultado em tão pouco tempo.  

Verificou-se que mesmo indicando os membros não retornavam no ano 

seguinte, tendo como hipóteses a resistência, a troca dos estagiários, a perda do 

vínculo e consequentemente, o longo período de férias que interrompem. Segundo 

Silveira (p. 68, 2008), “O ser humano vive constantemente vários processos de 



separação e talvez poder-se-ia pensar que as vivências de separação ao longo da 

vida são processos de elaboração da separação maior, a morte”. 

Nos grupos vivenciais houve um dado importante a se ressaltar, não houveram 

desistência ou desligamentos, pois o comparecimento estava intimamente ligado a 

nota semestral.  

Todo grupo basicamente busca o estabelecimento da homeostase, que 

segundo OSÓRIO (p. 52, 2003) é a “busca do equilíbrio interno, para que haja 

preservação sobrevivência do organismo e da própria espécie. Não é, pois, diferente 

a realidade desse organismo vivo- o grupo”. Essa busca por uma homeostase foi vista 

em todos os grupos de todos os anos, em pontos específicos, tais como: no 

estabelecimento do vínculo inicial; durante discussões alguém intervia com o objetivo 

de amenizar; as exposições da ansiedade, desejos e expectativas.  

A priori os grupos se mostraram com um vínculo fragilizado, alto nível de 

resistência, geralmente ao enquadre (horário, aceitar as regras estabelecidas em 

conjunto com o grupo, comprometimento), ou ao modelo do grupo, as pessoas, aos 

facilitadores/coordenadores. Percebendo assim, que a resistência esteve presente 

durante todos os vínculos iniciais.  

 Nos casos dos grupos vivenciais se revelou uma grande dificuldade de os 

alunos serem coordenados por outros alunos estagiando do quinto ano. Havia a todo 

momento uma oposição ao poder/autoridade, dificultando bastante o processo e 

revelando uma resistência mais agressiva diante do próprio grupo. Esse fenômeno é 

chamado de ataque ao facilitador e muito bem descrito por OSÓRIO (p. 55, 2003):  

“É um dos fenômenos mais característicos de um grupo, ele se 
apresenta com maior força na terapia individual, pelo fato de ter 
o reforço de alguns membros do grupo que se sentem apoiados 
quando atacam a autoridade. Tal fenômeno se apresenta com 
maior intensidade nas chamadas fases de contra dependência, 
quando os participantes sentem uma profunda necessidade de 
contestar, contrariar e agredir a autoridade do Facilitador” 
(OSÓRIO, p. 55, 2003). 
 

Outro fenômeno frequentemente encontro nos três tipos de vínculos analisados 

(inicial, durante o processo e final), foi o de Luta e Fuga (Wilfred Bion, 1897 – 1979). 

Teoricamente, pode-se compreender como uma ansiedade básica, que revela uma 

possível tentativa de luta contra alguma coisa, ou então se caso não houver forças, 

fugir (SAMPAIO, 2002). 

Em suma, podemos refletir que os grupos apresentam maior peculiaridades, 

complexidade, interação, entre outros; revelando em si a importância da psicologia 



abordar cada vez mais esse tema, e conceber mais conhecimentos para essa área; 

sendo esse um ponto crucial: agregar mais saberes e destaques para as Teorias e os 

Processos Grupais, nivelando a importância até mesmo com as terapias individuais 

(FERNANDES, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Durante toda a análise tanto dos dados brutos quanto na reflexão mais apurada 

dos conteúdos, foi possível nitidamente perceber que os grupos institucionais e a 

abordagem Operativa de Pichon-Riviere eram as que mais apresentavam contato com 

a prática nos estágios de Processos Grupais do curso de Psicologia. Revelando 

assim, uma grande necessidade de se explorar com mais rigor e atenção os grupos 

institucionais. Sendo que dentro dos mesmos o mais preponderante foi o grupo 

vivencial, que é em suma, uma oportunidade de os alunos compreenderem o que é 

um grupo estando dentro dele e compartilhando entre si das vivências ali feitas, como 

um meio que seja facilitador para se agregar os conhecimentos e as experiencias do 

que é realmente estar em um grupo. 

Foi percebido que o objetivo do trabalho foi glorificado, reafirmando a 

importância das práticas grupais (sejam elas de qualquer gênero) na atuação do 

psicólogo. Isso pôde ser visto e comprovado, devido a séria análise feita em cima dos 

dados brutos coletados, através da pesquisa documental e embasado em um rico 

conteúdo com autores renomados do tema que foi proposto para estudar.  
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