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Intervenção social com grupos 
 
 
2 – Os grupos e a conjuntura social 
 
Conjuntura social – o conjunto de características definidoras da situação social num dado momento 
histórico. 
 
2.1 – Dois processos estruturantes 

Uma das várias formas de procurar entender a sociedade contemporânea é através da análise de algumas 
das suas características estruturantes, isto é, de aspectos observáveis em todo o planeta que parecem 
condicionar tanto a forma com as pessoas concebem o Mundo e a Vida como o modo como efectivamente 
vivem o seu quotidiano. 
 
Podem-se identificar dois processos dinâmicos e complexos que emolduram o mundo actual e que 
afectam as sociedades contemporâneas no seu conjunto, ainda que variando espacialmente em 
intensidade e inter-relacionamento: 

• Mudança acelerada 
• Manutenção, e em certos aspectos, o agravamento das assimetrias sociais. 

 
Alvin Toffler em O choque do Futuro (1970) defendia que O Futuro está a entrar cada vez mais 
rapidamente no Presente, confrontando a sociedade contemporânea com um gigantesco choque cultural 
– a que chama choque do Futuro – de consequências ainda imprevisíveis. O que confere a este último 
autor uma importância particular na análise do processo de mudança, é articulação entre três variáveis 
que mutuamente se potenciam: 

• Transitoriedade – a relação de cada ser humano com o mundo que o envolve é cada vez mais 
transitória, mais efémera, o autor recorre a cinco tipos de relações: 
***organizações, ideias, coisas, lugares e interpessoais. 
Organizações – matriz burocrática e ad-horacracia (caracterizado por ter um ciclo de vida 
circunscrito à prossecução de objectivos limitados no tempo, uma estrutura hierárquico-funcional 
muito flexível, e, suportes de informação diversificados, em que o escrito coexiste com a gravação 
em áudio ou em suporte informático e em que a comunicação informal, presencial ou não, assume 
um papel cada vez mais relevante.) 

• Novidade – uma das suas novidades é a constatação de que o novo é permanente. 
• Diversidade – exemplos evidentes de diversidade (e de novidade) são as alterações do sistema 

familiar. 
 
Todas estas modificações foram acompanhadas de profundas alterações no interior do grupo familiar: 

• A divisão de trabalho e o sistema de poder no interior do grupo familiar tendem a 
despadronizar, observando-se uma polivalência das funções parentais, e uma maior 
democratização do processo decisório. 

• Por outro lado, as relações emocionais com a rede familiar exterior tendem a enfraquecer. 
 
Macrotendências 
Dois investigadores americanos, John Naisbitt e Patricia Aburdene (1987,1988,1990) que procuram, a 
partir da análise de conteúdo de um gigantesco corpus de jornais locais e regionais, fazer sobressair as 
macrotendências, do mundo contemporâneo. 
 
Com esta designação Naibit pretendeu representar no seu primeiro estudo (1988) as grandes linhas de 
evolução que atravessam a sociedade americana, distintas das alterações, por vezes mais aparentes, a 
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que chama modas. De acordo com o seu pensar, enquanto que as macrotendências são vagas de fundo 
que estão a mudar o tecido social, da periferia para o centro e da base para topo da pirâmide social, as 
modas, pelo contrário, são fugazes, deslocando-se do centro para a periferia e apresentando-se com um 
reduzido poder de transformação social. 
 
Partindo das obras referidas, podemos vislumbrar diversas macrotendências agrupadas em seis conjuntos: 
 

• Macrotendências globais – Naisbitt considera que nossa época está a viver uma alteração 
civilizacional única na história, resultante da transformação da sociedade industrial em sociedade 
de informação. Um efeito imediato do surgimento da sociedade de informação, foi a aceleração do 
metabolismo social, em resultado da compressão do tempo. 

• Macrotendências económicas – em termos económicos, observam-se duas macrotendencias 
que estão as a alterar profundamente a sociedade contemporânea: 
*** O sistema tradicional de economias nacionais, deu lugar à emergência de um sistema 
económico global à escala Mundial, em que as economias nacionais e regionais são cada vez 
mais interdependentes, 
*** Com a ascensão económica do Japão e dos países do SE asiático, observa-se o 
deslocamento do centro de poder económico mundial do Atlântico para o Pacifico, 
Em alteração à escala mundial, mais do que revelar uma crise conjuntural, traduz uma 
reestruturação global do sistema económico, com vastíssimos efeitos sociais, de que se salientam: 
       »« desemprego em grande escala 
       »« novas necessidades de educação e formação 
       »« reajustamentos estruturais nos países receptores 
       »« novas necessidades de educação e formação nos países receptores 
 

• Macrotendências científicas e tecnológicas – no campo da ciência e da tecnologia, de acordo 
com Naisbitt, a Biologia parece suceder à física como ciência de referência. O desenvolvimento da 
biologia tem tido profundas implicações não só noutros domínios científicos e tecnológicos 
parecendo estar, também aqui, a realizar-se uma profunda reestruturação, mas também no 
domingo da ética. 

 
• Macrotendências do sistema social – as mudanças acima referidas, têm-se desenvolvido a par 

de profundas alterações do sistema social, de que Naisbitt sublinha duas: 
*** Tendência à descentralização  
*** Crescente poder do sector feminino 
A macrotendência para a descentralização observa-se por exemplo no cada vez maior número de 
sistemas de organização social em rede, em alternativa aos velhos sistemas piramidais 
burocráticos. Um ouro indício interessante é a tendência para os grupos sociais abandonarem 
cada vez mais os sistemas centralizados de apoio institucional, substituindo-os por sistemas de 
auto-iniciativa. 
 

• Macrotendências de natureza politica – a alteração dos sistemas de Poder (Poder - a relação 
entre a capacidade de obrigar e a vontade de obedecer) à escala mundial, regional, nacional e 
local, tem posto em causa todas as formas de regulação e orientação até aqui conhecidos e 
praticados. Esta alteração deve-se em primeiro lugar à mudança de peso dos suportes de Poder 
Politico, em detrimento da força directa e da riqueza e em proveito do conhecimento. Tais 
alterações traduzem-se, em termos mundiais, em três macrotendências politicas: 
       »« a participação crescente dos cidadãos 
       »« o fim do socialismo de economia centralizada 
       »« a privatização do Estado-providência. 
As novas formas de regulação e de orientação da sociedade que daqui decorrem, exigem novas 
aprendizagens, por parte dos cidadãos, de modo a poderem participar em formas de governação 
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mais eficazes e mais eficientes e a poderem defender-se dos excessos dessa governação. De 
entre elas ressaltam: 
       »« aprender a planear 
       »« aprender a decidir sozinho e em grupo – em suma, aprender a ser autónomo, sem se 
insularizar no individualismo 
       »» Aprender democracia, quer como meta a alcançar quer como método a desenvolver no 
dia-a-dia. 
            A educação para a democracia integra dez tipos de aprendizagens fundamentais, 
englobadas no aprofundamento de três vertentes: 
             ** Vertente comunicacional 
             ** Vertente representativa 
             ** Vertente participativa 
 

• Macrotendências do estilo de vida – em primeiro lugar, tal como Toffer, aqueles autores 
sublinham o fenómeno da diversidade, referindo que ao homem contemporâneo se oferecem 
múltiplas opções em cada momento que passa. Em resultado deste caleidoscópio de opções, a 
sociedade contemporânea, contrariamente à industrial, está a transformar-se numa sociedade de 
minorias. A dissolução das referências cognitivas e valorativas ocorridas em virtude de todo este 
processo de mudança, parece estar a conduzir a sociedade contemporânea para duas outras 
macrotendências: 
       »« o renascimento das artes – dois fenómenos parecem estar associados: o crescente poder 
das mulheres e a tendência para a valorização de uma cultura do lazer fez renascer novo 
interesse pelas letras, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, 
       »« revalorização da religião -  os sinais de renascimento, parecem evidentes em todo o 
mundo, ressurgindo como bússolas para orientar a ser humano contemporâneo na insegurança 
deste final de milénio. Assim:  
               ** As igrejas tradicionais parecem estar a viver uma crise de crescimento, reduzindo os 
seus crentes e os seus sacerdotes. Regista-se um crescente peso de tendências fundamentalistas, 
alimentadas vigorosamente pelo ambiente de insegurança do fim do milénio, em constante luta 
coma as tendências progressistas que pretendem adaptar aquelas organizações aos novos 
desafios da modernidade, 
               ** Em contrapartida, observa-se a emergência de uma enorme diversidade de novas 
organizações religiosas 
               ** Paralelamente às duas tendências referidas, observa-se uma crescente tendência 
para a procura de uma espiritualidade pessoal, também ela enriquecida com elementos de 
diversas religiões e de práticas profanas. 

 
Por ultimo, Naisbitt e Aburdene, consideram que se acumulam indícios de uma macrotendência para a 
valorização do indivíduo: 

• No quadro normativo internacional 
• O avanço tecnológico no campo das tecnologias de informação permitiu, por um lado, uma 

muito maior auto-suficiência para muitos trabalhadores. 
• Após uma época em que o colectivo foi endeusado, assiste-se, no mundo económico, à 

valorização do indivíduo. 
 
Em suma – as múltiplas opções, a que o homem contemporâneo está quotidianamente sujeito, a criação 
de padrões de vida globais a par da diversidade cultural em que está mergulhado, o renascimento 
explosivo das artes e das religiões e a valorização do indivíduo como fenómenos que não se repete, 
parecem estar a alterar profundamente os estilos de vida do homem contemporâneo. 
 
2.2 – Um mundo assimétrico 

• Conceito de problema social (UNESCO) -  situação que afecta um número significativo de 
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pessoas, e é julgado por estas ou por um número significativo de outras pessoas como uma fonte 
de dificuldade ou de infelicidade e considerada susceptível de melhorias. 
Numa obra recente Rubington e Weinberg (1995) definem problema social como uma - alegada 
situação incompatível com os valores de um significativo numero de pessoas, que concordam ser 
necessário agir para alterar. 
 

• Tipologia de problemas sociais – de acordo com o já citado dicionário, os problemas 
sociais podem tipificar-se em três categorias: 
       »« Problemas de desorganização social 
       »« Problemas de anomia 
       »« Problemas de comportamento desviado 
 
Os problemas de desorganização social resultam de deficiências de um dado sistema, traduzidas 
na falta de recursos para fazer face às necessidades sociais ou, ainda que existam, na sua 
desarticulação, exemplos: problemas de gestão do ecossistema, demográficos, de nutrição e de 
saúde, de educação, económicos, de origem ideológica. 
Os problemas sociais de anomia resultam da desadequação ou mesmo da ausência de normas 

sociais para fazer face a situações inesperadas, exemplos: crise dos sistemas políticos, crise das 
burocracias, crise da família nuclear, crise dos sistemas urbanos. 
Os problemas sociais de comportamento desviados, resultam de comportamentos que violam 

as expectativas socialmente aceites por uma dada sociedade e numa época determinada, exemplos: 
os comportamentos ligados à violência (delinquência, delinquência juvenil, violência politica, violência 
lúdica, violência domestica), comportamentos sexuais socialmente desvalorizados ou mesmo 
penalizados, como a prostituição e o homossexualismo. 

 
2.3 – O duplo papel dos grupos 

• Grupos D e grupos A – para a resolução de muitos dos problemas atrás equacionados 
podem dizer-se que o grupo constitui uma boa ferramenta de trabalho, sobretudo em dois aspectos: 
       »« como instrumento de enriquecimento pessoal dos elementos que dele fazem parte, tanto no 
que se refere ao seu desenvolvimento cognitivo como ao desenvolvimento da sua inteligência 
emocional, 
       »« como poderoso instrumento de acção social em diversos contextos. 
 
E por isso comum designar os tipos de grupos em duas categorias: 
       »« Grupo D ou de desenvolvimento – são aqueles cujo objectivo dominante é o 
desenvolvimento pessoal dos seus elementos ou o treino de competências para viver e trabalhar em 
grupo; neste tipo o objectivo está no interior do próprio grupo; 
       »« Grupo A ou de acção social – que visam objectivos exteriores ao próprio grupo 
apresentando-se sob a forma de tarefas a desempenhar. 
• Exemplificação – páginas 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                       Disciplina /41030 - Intervenção Social com Grupos 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 6 de 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – A intervenção social com grupos: enquadramento geral 
 
3.1 – Aspectos conceptuais 
3.1.1 – O «caldo de cultura» das ciências sociais e da intervenção social 
As ciências sociais e a intervenção social emergem, na sua forma moderna, da tentativa de entender e 
intervir nos grandes processos de mudança ocorridos nos três últimos séculos de que se destacam: 

• As revoluções, americana e francesa 
• A revolução industrial 
• Processo colonial e o posterior processo de descolonização. 

 
Pode portanto afirmar-se que a evolução social registada ao longo dos últimos três séculos funcionou 
como caldo de cultura para o desenvolvimento das ciências sociais na sua forma moderna. 
 
3.1.2 – Os conceitos de serviço social, de trabalho social e de intervenção social 
Deste último processo emergiu um conjunto de funções sociais diferenciadas, que progressivamente se 
foram padronizando sob a forma de áreas profissionais novas, todas elas almejando responder de 
forma eficaz e eficiente às necessidades sociais criadas pela nova conjuntura. 
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Refere Ander-Egg, os termos serviço social e trabalho social tem sido utilizados para expressar o mesmo 
corpus conceptual e o mesmo tipo de actividade profissional, só que por comunidades académicas e 
profissionais distintas. 
 
De acordo com Virgínia Paraíso o termo: 
Serviço social – acentua a dimensão de serviço, um valor interiorizado ao longo da história desta 
disciplina profissional, chamando a atenção para uma acção em proveito de outrem, sublinhando 
características profissionais necessárias, como a sensibilidade aos problemas dos outros e a militância 
social. 
 
Trabalho social – é mais usado em países de matriz anglo-saxónica, acentuando a componente 
profissional de quem o pratica como modo de vida (uma actividade em proveito de quem o realiza). 
 
Intervenção social – como um processo social em que uma dada pessoa, grupo, organização, 
comunidade, ou rede social – a que chamaremos sistema-interventor – se assume como recurso social 
de outra pessoa, grupo, organização, comunidade, ou rede social –a que chamaremos sistema-cliente – 
com ele interagindo através de um sistema de comunicações diversificadas, com o objectivo de o ajudar a 
suprir um conjunto de necessidades sociais, potenciando estímulos e combatendo obstáculos à mudança 
pretendida. 
 
Nesta acepção são profissionais de intervenção social, todos os que tem uma prática profissional de 
sistema-interventor, escorada numa formação (inicial, continua) adequada ao tipo de intervenção. 
 
Podem identificar-se três diferentes tipos de contributos profissionais em intervenção social: 

• Contributos especializados na fase de estudo e diagnóstico da realidade social, 
• Contributos especializados na fase de intervenção, nomeadamente na administração e execução 
de programas de intervenção social, 
• Contributos generalistas, não no sentido comum que associa o termo ausência de especialização, 
mas querendo com esta designação identificar uma especialização em termos sistémicos e holísticos. 

 
O conceito de intervenção social possa ser usado numa acepção ampla, quando referimos a processos 
e pessoas que apresentam a diversidade referida, ou num sentido restrito quando reportamos à acção 
desenvolvida por profissionais generalista. 
 
3.2 – Finalidades, funções básicas, valores e bases da intervenção social 
3.2.1 – Finalidades 
Parece hoje haver algum consenso em considerar que a intervenção social visa uma dupla finalidade: 

• Responder a necessidades de subsistência, 
• Responder a necessidades de participação. 

 
Maslow que considera que as pessoas tem cinco tipos de necessidades no seu quotidiano: fisiológicas, de 
segurança, sociais, de estima e de auto-realizaçao.  
As necessidades fisiológicas (ex: alimentação, saúde e abrigo) e de segurança (ex: trabalho, equilíbrio 
emocional) integram-se na finalidade acima referida de responder às necessidades de subsistência. 
 
A segunda vertente (necessidades de participação) da intervenção social tem a ver, claramente, com uma 
concepção progressista da intervenção social, que a concebe como um poderoso instrumento de 
promoção de cidadania, nomeadamente no que respeita à criação de condições para cada pessoa possa 
participar no processo de desenvolvimento e de democratização. 
 
3.2.2 – Funções básicas e dimensões 
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No quadro de finalidades acima descrito, as funções básicas da intervenção social podem agrupar-se em 
duas: 

• Ajudar os sistemas-clientes a sair da situação de carência em que se encontram, 
• Ajudar a criar condições sócias para o exercício dos seus direitos cívicos (políticos, económicos, 
sociais e culturais) 

Nas duas funções descritas o conceito de ajuda é fundamental: o interventor social não deve funcionar 
como substituto do sistema-cliente mas como recurso para que este promova o seu desenvolvimento 
pessoal e social de forma cada vez mais autónoma. 
 
Para a realização das duas funções a intervenção social operacionaliza-se em três diferentes 
dimensões: 

• Uma dimensão assistencial, que se traduz em fornecimento de recursos mínimos à subsistência 
(alimentação, serviços sanitários, vestuário e abrigo) com contrapartidas muito reduzidas (garantias de 
cumprimento de regras mínimas de higiene, segurança e convivência). 
• Uma dimensão sócio-educativas, que se concretiza em ajudar o sistema-cliente a encetar um 
processo de ressocializaçao, aprendendo a identificar e utilizar recursos próprios e do ambiente em 
que vive, de modo a desenvolver-se como pessoa, e a descobrir-se ele próprio como recurso para o 
desenvolvimento dos que o rodeiam. 
• Uma dimensão socio-política, que implica ajudar o sistema-cliente a tomar consciência dos seus 
direitos cívicos, económicos, sociais, culturais e de solidariedade e a lutar por eles. 

 
3.2.3 – Valores 
Como qualquer actividade humana a intervenção social é orientada por um quadro de valores que lhe 
define uma moldura axiológica, orientadora da acção no terreno. Isto significa que se reveste de uma 
evidente intencionalidade o que nega a hipótese ingénua da neutralidade ética e politica do interventor: 

• A impossibilidade de uma neutralidade ética decorre do facto da intervenção social implicar 
escolhas entre o que numa dada cultura é considerado Bem ou Mal e ter efeitos considerados 
benéficos do interventor, 
• A impossibilidade de uma intervenção politicamente neutral decorre da observação dos seus 
efeitos objectivos:  
         »« acréscimo de regulação social ou, pelo contrario, de desregulaçao do status quo, 
         »« orientação para um ou mais dos quereres comuns que se apresentam como alternativas em 
cada conjuntura. 

 
Reconhecendo a relatividade das categorizações que tem a sua dose de arbitrariedade, podemos dizer 
que a intervenção social se orienta por três constelações de valores, integrados em torno de três ideias: 

• O personalismo – a tese central do personalismo é de que cada ser humano é insubstituível, 
tendo sempre um potencial de aperfeiçoamento. A convicção contrária, o transpersonalismo, 
defende que há valores superiores à integridade humana, aos quais o Homem se deve subordinar. 
Esta perspectiva básica traduz-se na tese de que o ser humano deve ser senhor do seu próprio 
destino, o que orienta o interventor social a escolher estratégias de intervenção que permitam ao 
sistema-cliente libertar-se das dependências que oprimem a sua existência e a procurar um continuo 
aperfeiçoamento como pessoa e como cidadão aprendendo a ser cada vez mais autónomo nessa 
busca. 
• A solidariedade – confere-lhe um significado gregário. Registando-se a consciência crescente da 
sua indispensabilidade como instrumento de sobrevivência e de desenvolvimento da humanidade vista 
como um todo. A solidariedade constitui um valor central da intervenção social e uma das principais 
fontes de legitimação das suas finalidades e funções. 
• A qualidade de vida  - estreitamente ligado à questão do personalismo e da solidariedade, a 
qualidade de vida vista como valor alarga e concretiza os horizontes de actuação da intervenção social, 
conferindo-lhe uma forte legitimidade politica que ultrapassa as fronteiras nacionais e ideológicas. 
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3.2.4 – Bases da intervenção social 
3.2.4.1 – Diagrama de Maria do Carmo Falcão – página 70 
Registou-se uma consciência crescente de que as suas finalidades não se podem circunscrever à 
resposta a necessidades de subsistência mas cada vez mais se alargam a dar apoio às necessidades de 
participação. 
 
3.2.4.2 – Paradigma de intervenção de Peter Ketner – página 72 
Deste paradigma sobressai com evidencia a preocupação constante em alcançar a finalidade de promover 
a participação e de cumprir a função de criar condições para o exercício da cidadania do sistema-cliente. 
 
3.3 – A intervenção social com grupos (ISG): raízes do presente 
3.3.1 – Antecedentes: o sec. XIX e o nascimento do trabalho social 
Com os processos de industrialização e urbanização ocorridos entre os finais do século XVIII e ao longo 
do século XIX, associados a grandes movimentos migratórios intra e internacionais, na Europa e na 
América do Norte, a velha civilização agrícola foi dando lugar à sociedade industrial. 
 
Como resposta a esses graves efeitos sociais e económicos foi emergindo, ao longo de todo o século XIX, 
um conjunto de movimentos sociais (como um agrupamento social que se forma para denunciar uma 
dada situação-problema e anunciar alternativas) de que se destacam: 

• O movimento mutualista e cooperativo, 
• O movimento trabalhista, que permitiu a criação de grupos de pressão e de partidos políticos. 

 
Até à primeira guerra mundial o trabalho social foi-se definindo progressivamente como disciplina 
profissional autónoma, ainda que profundamente marcado por uma visão psicologizante da intervenção 
social decorrente do desenvolvimento entretanto verificado tanto da psicologia como da psicanálise. 
 
3.3.2 – O após-guerra e o desenvolvimento da ISG 
Com o fim do conflito verificou-se que a resposta individualizada preconizada pelo método de casos não 
era suficiente como meio de intervenção social para responder aos desafios da conjuntura económica 
(aumento brutal do desemprego e da inflação), social (integração de imigrantes e de veteranos, 
delinquência urbana) e politica (explosão de movimentos totalitários). 
 
A ISG afirma-se como uma resposta institucional para a necessidade de educação social e cívica, com o 
objectivo de ajudar a construir uma sociedade democrática. 
 
3.3.3 – Os princípios da homocronia, da experimentação e da informalidade 
Dessa diversidade de contribuições sobressai claramente o duplo papel do grupo como: 

• Instrumento de desenvolvimento pessoal, 
• Meio de intervenção sócio-educativa e sócio-politica. 

 
Para além do duplo papel que o grupo pode desempenhar como instrumento de desenvolvimento social 
observa-se na literatura de especialidade a constante alusão a três princípios comuns: 

• Princípio da homocronia, pelo qual deve registar-se uma sintonia de tempos e ritmos de actuação 
entre interventor e grupo. 
• Principio da experimentação, pelo qual se deve incentivar o grupo a aprender a fazer, fazendo, o 
que aconselha ao fomento da participação e do protagonismo do grupo+o e à adopção de estratégias 
não directivas por parte do interventor, 
• Principio da informalidade que sugere a preferência por padrões informais de relacionamento, em 
alternativa a sistemas de interacção mais ritualizados. 

 
3.4 – Tendência actuais da ISG 
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Nos últimos trinta anos tem vindo a observar-se uma diversificação progressiva das aplicações da 
intervenção social com grupos, resultante de factores exógenos como as novas necessidades de 
reorganização social decorrentes da emergência da sociedade de informação, e de circunstancias 
endógenas como o desenvolvimento das ciências, particularmente nos domínios do social da educação e 
da saúde. 
 
3.4.1 – O movimento da reconceptualizaçao 
Uma circunstância que veio, sem dúvida, conferir maior importância à ISG foi o movimento da 
reconceptualizaçao do trabalho social: este movimento surge como um despertar crítico da mediocridade 
dourada em que se havia tornado grande parte do serviço social latino-americano. Tal movimento surge de 
diversas circunstâncias: 

• Da consciência da situação de subdesenvolvimento em que se encontrava a América Latina e 
das gritantes assimetrias sociais económicas dela resultantes, 
• Tal situação confrontava quotidianamente os profissionais de serviço social, obrigando-os a 
tomarem posições concretas com implicações politicas evidentes 
• As escolas de serviço social começaram a ser influenciadas por novas correntes doutrinárias 
nomeadamente pelo marxismo, a que não terá sido alheio o processo politico cubano e o próprio 
desenvolvimento das ciências sócias na Europa, 
• O movimento estudantil a que pertenciam também os estudantes de serviço social ganha 
consciência crescente do isolamento em que a Universidade se encontrava face à sociedade 
envolvente. 

 
Anos volvidos, Ander-Egg observou alguns exageros do movimento, a que chamou doenças e manias: 

• O uso não marxista (não dialéctico) do marxismo 
• Teoria sem prática 
• Confusão entre pratica profissional e militância politica. 

Apesar dos exageros a que ocasionalmente se chegou, o movimento da reconceptualizaçao teve o mérito 
de chamar a atenção para a ligação do trabalho social a uma educação para a cidadania e de o associar 
firmemente a uma fundamentação científica, quer no plano teórico quer metodológico. 
 
3.4.2 – Os anos oitenta 

Com as duas crises do petróleo ocorridas no início e no fim da década de setenta, registou-se uma crise 
paralela do modelo de Estado Providencia, que tinha como referencia uma perspectiva Keynesiana de 
intervencionismo económico e uma politica social assente nas concepções universalistas de Beveridge. 
A política de contracção de despesas públicas, de desresponsabilização do Estado face aos problemas 
sociais que daí decorreu e a necessidade de criar mecanismos de co-regulação na sociedade civil, teve 
reflexos imediatos nas preocupações dominantes da intervenção social, que começaram a ser diferentes 
das atrás referidas para a América Latina. 
 
As conclusões da conferência de Castablione (1984) sobre as tendências europeias do ensino do 
serviço social, reflectem a crise então vivida. 
 
A Conferencia de Turku (Finlândia) sobre A segurança social numa sociedade pós-industrial reforçou 
estes pontos de vista, ao reconhecer a importância de estratégias de intervenção que apostassem na 
participação dos cidadãos para combater os problemas sociais mais urgentes da Europa de então: o 
desemprego, a habitação social e a reorganização de padrões de lazer. 
 
Pierre Rosanvallon (1984) sobre a crise do Estado de Providencia apontava no mesmo sentido. De acordo 
com este investigador a crise observada era fundamentalmente uma crise das bases contratuais em que 
havia sido edificado o Estado Providencia, exigindo a convergência de três estratégias para a solução: 

• Uma politica de redução da procura de Estado, 
• Uma politica de fomento da solidariedade, 
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• Uma politica de desenvolvimento da visibilidade social. 
Para a efectivação destas três politicas a figura do interventor social surge como um organizador de 
esforços colectivos para além da sua tradicional missão de apoio individual. 
 
3.4.3 – Modelos de ISG no final do século 

De acordo com Kelley a diversidade dos modos como o grupo é usado, varia habitualmente de acordo 
com a combinação de três modelos: 

• O modelo dos objectivos sociais, 
• O modelo curativo, 
• O modelo da reciprocidade. 

 
4 – Psicologia do desenvolvimento e intervenção social com grupos 
 
Dois domínios que muito têm contribuído para melhorar a eficiência desta estratégia de intervenção social. 
São eles: 

• A psicologia do desenvolvimento, 
• A dinâmica de grupos. 

 
4.1 – Pressupostos da Psicologia do desenvolvimento 

À influencia que a variável idade tem na estrutura e funcionamento de qualquer grupo. Com efeito a 
simples observação dos grupos no dia-a-dia evidencia este factor distintivo: um grupo de crianças tem 
características diferentes de um grupo de adultos ou de idosos e exige uma abordagem diferente por parte 
das pessoas que com eles trabalham. 
 
Psicologia do Desenvolvimento, trata-se de um ramo da Psicologia que tem por objecto o 
desenvolvimento humano desde a concepção até à morte. 
 
O primeiro pressuposto é o de que o desenvolvimento é um processo contínuo que decorre da concepção 
até à morte 
Um segundo pressuposto, apesar do reconhecimento da existência de alguns padrões de 
desenvolvimento (físico, cognitivo e emocional) que abrangem toda a espécie humana, configurando fases 
com características comuns, tais fases não são estanques nem rígidas. Em certa medida as fases do 
desenvolvimento humano são abstracções. 
 
Isto significa que indivíduos da mesma idade cronológica, podem apresentar comportamentos 
identificáveis com fases diferentes do desenvolvimento humano. A contrário, indivíduos de diferentes 
idades cronológicas, podem apresentar comportamentos identificáveis com a mesma fase do 
desenvolvimento humano. 
 
Um terceiro pressuposto é o de que o desenvolvimento humano é um processo global (não apenas físico, 
psicológico ou social) e heterocrónico (referindo-se à heterogeneidade de ritmos de complexificação de 
cada um dos subsistemas que integram o ser humano). Isto significa que, dentro de certos limites, cada 
ser humano tem um ritmo e um perfil de desenvolvimento próprios, que diferem dos perfis e ritmos de 
outros indivíduos do seu grupo etário e que podem mesmo alterar-se ao longo do seu ciclo de vida. 
 
4.2 – Fases do desenvolvimento humano 

A simples observação empírica reconhece a existência de fases de desenvolvimento claramente 
identificáveis em toda a espécie humana, com estruturas e modos de funcionamento bem definidos, 
podendo registar-se a ocorrência de padrões físicos, cognitivos e emocionais correlacionáveis com a fase 
etária em que o individuo se encontra. 
 
4.2.1 – O período antes da entrada na escola 
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Integram-se neste período do ciclo de vida as fases do desenvolvimento humano da concepção ao 
nascimento, a primeira infância (0-2 anos), a segunda infância (2-4 anos) e a idade do jogo (4-7 anos). 
Quadro página 96. 
 
»»«« Da concepção ao nascimento 
Na fase intra-uterina o ser humano caracteriza-se pela dependência total relativamente à mãe, uma vez 
que é no seu útero que vive ao longo dos nove meses de gestação. 
»»«« Primeira infância (0-2) 
A partir do nascimento o desenvolvimento humano complexifica-se, em resultado do alargamento de 
transacções recíprocas entre o novo ser e o mundo físico e humano que o rodeia, do qual recebe 
alimentação e informações que lhe vão servir de matéria-prima para o desenvolvimento físico, psicológico 
e social. 
Durante os dois primeiros anos de vida a relação com o mundo é essencialmente de natureza psico-
motora e sensorial, a partir da qual se vão diferenciando progressivamente as estruturas cognitivas e 
emocionais. 
O desenvolvimento da inteligência emocional (integra pelo menos cinco tipos de aprendizagem: aprender 
a conhecer as emoções, a geri-las, a treinar a auto-motivação, a reconhecer as emoções dos outros e a 
gerir as relações com os outros) decorre de múltiplas experiências de prazer e de desprazer, ligadas à 
satisfação de necessidades básicas como a da alimentação, à da manutenção de níveis de temperatura e 
humidade confortáveis e à da percepção de um ambiente de segurança mínimo.  
O resultado destas múltiplas experiências afectivas traduz-se, de acordo com Erikson, numa opção (a 
teoria de Erikson sobre o desenvolvimento humano baseia-se na ideia de que, em cada fase de 
desenvolvimento, o individuo tem de fazer uma opção estratégica, com implicações para os estádios 
seguintes) por uma atitude de confiança básica perante o Mundo e a Vida ou, pelo contrário numa atitude 
de desconfiança básica, consoante o seu saldo seja positivo ou negativo. 
A importância que a boca tem como mediador emocional, levou Freud a designar este período como fase 
oral. 
Do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo a forma de integrar informação através dos sentidos e do 
corpo levou Piaget a apelidar esta fase de desenvolvimento da inteligência sensório-motora. 
 
»»«« Segunda infância (2-4) 
Na fase dos dois aos quatro anos e em consequência da maturação do sistema nervoso, a criança ganha 
uma autonomia cada vez maior, tanto nos campos do desenvolvimento da motricidade e da linguagem, 
como no do controlo dos esfíncteres, músculos circulares com um funcionamento semelhante ao dos 
diafragmas das máquinas fotográficas que, para o seu desempenho, exigem uma regulação complexa dos 
comandos nervosos. 
É a fase em que a criança aprende as regras de continência. 
Para Freud = fase anal 
Para Piaget = fase do desenvolvimento da inteligência simbólica. 
Para Erikson sugere que o dilema estratégico que cada criança tem de resolver é entre a autonomia e a 
duvida. 
 
»»«« Idade do jogo (4-7) 
Entre os quatro e os sete anos, o sistema nervoso continua a diferenciar-se, possibilitando à criança novos 
avanços do seu desenvolvimento cognitivo. Através do jogo, ela procura a coerência lógica do mundo que 
a rodeia, permitindo-lhe melhor situar-se. A busca de coerência lógica manifesta-se nos célebres porquês, 
muito típicos desta fase. 
Piaget chama a esta fase a do desenvolvimento da inteligência intuitiva. 
Freud designou este estádio de fase fálica, uma vez que nas culturas ocidentais uma moral de tipo 
vitoriano considerava o sexo como tabu. 
 
4.2.2 – O período escolar 
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»»«« Idade da escola (7-12) 
A este estádio chamou Piaget fase do desenvolvimento da inteligência operacional concreta. É uma fase 
em que a criança tem grande facilidade de memorização e aceite bem a ideia de treino. 
 
Do ponto de vista do desenvolvimento afectivo, esta fase corresponde a uma espécie de pausa 
emocional, como que tomando fôlego para a fase da adolescência 
Freud chamou-lhe fase de latência. 
 
De acordo com Erikson, a escolha estratégica desta fase do ciclo de vida é entre a inferioridade e a 
operacionalidade, traduzindo-se em comportamentos reactivos, inseguros, denotando baixa auto-estima 
ou, pelo contrário, em desempenhos pró-activos, seguros, traduzindo uma elevada auto-estima. 
 
»»«« Adolescência (12-20) 
Tendo em conta que qualquer mudança implica um certo sofrimento, uma vez que está associada ao pôr 
em causa de um equilíbrio anterior e que o jovem é confrontado com diversas transformações de natureza 
física, cognitiva, afectiva e social, simultâneas e heterocrónicas, facilmente se entendem duas 
características fundamentais da adolescência: a insegurança e a busca de identidade. 
 
Dada a importância emocional que tem para o jovem destas idades a sua diferenciação sexual, Freud 
chamou fase genital. 
Por seu turno Erikson refere que o dilema estratégico vivido pelo adolescente é entre a identidade e a auto 
difusão. 
Piaget chama por isso a este período, fase do desenvolvimento da inteligência operacional abstracta. 
 
Do ponto de vista social regista-se uma tendência para a visibilização e valorização crescente da 
adolescência, em virtude de razões de ordem económica e social. 
 
4.2.3 – O período «activo» 

A condição de adulto é delimitada, a montante e a jusante, por um conjunto de características biológicas, 
económicas, psicológicas e sociais. 
 
Entre aquelas balizas, necessariamente flexíveis uma vez que variam com a condição individual e com o 
contexto cultural, situam-se diversas fases intermédias que podemos agrupar em dois períodos:  

• O do jovem adulto 
• A fase adulta 

 
»»«« Idade do jovem adulto (20-30/35) 
Para Erikson (1968 e 1980) no período do jovem adulto o dilema dominante polariza em torno do dilema 
intimidade/distanciamento vs isolamento/auto-absorção. 
 
Na mesma linha Erikson, Manuel Tavares da Silva nas suas lições de psicologia do desenvolvimento 
caracterizava a fase do jovem adulto do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, como uma etapa de 
desenvolvimento da inteligência complexificante, caracterizada pela integração (ou não) dos cinco 
tipos de estruturas cognitivas adquiridas nas fases de desenvolvimento anteriores: Sensorio-motora, 
simbólica, intuitiva, operacional-concreta e operacional-abstracta. 
 
»»«« Idade adulta (30/35-60/65) 
Levinson caracteriza este período pela acumulação de experiências provenientes do desempenho de 
diversos papéis sociais e económicos. Em consequência de tais experiências e da forma como as integra 
no seu modo de ser, o indivíduo adquire um aposição mais distanciada e tolerante perante o mundo e a 
vida ou, pelo contrário, assume comportamentos de ritualizaçao e estagnação. 
Para esta fase Erikson identifica o dilema básico entre a geratividade e a estagnação. 
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Convergindo com este ponto de vista Tavares da Silva, considerava que o desenvolvimento cognitivo 
neste período da vida se caracteriza pela estruturação de uma inteligência tendencial, observando-se 
como uma especialização cognitiva. 
 
4.2.4 – O período da idade madura (60/65…) 
Todas estas alterações explicam a fragilidade deste grupo etário, que é alvo frequente de descriminação 
social e económica. Em virtude da observação desta problemática, Erikson sugere que o dilema 
estratégico desta fase da vida é entre a integridade e o desespero. 
 
4.3 – Estratégias de intervenção para diferentes grupos etários 
De acordo com Natalio Kisnerman (1980) e com Gisela Konopka (1972) é fundamental um interventor 
social saber adequar-se aos condicionalismos etários dos grupos com quem trabalha. 
 
4.3.1 – Estratégias com grupos de crianças e jovens 
»»«« Grupos pré-escolares 
Os grupos pré-escolares podem integrar crianças da 2ª infância e da idade do jogo, ainda que 
predominem as desta. De acordo com Kisnerman, as características deste tipo de grupo são as seguintes: 

• Interesses muito alteráveis, o seu comportamento é dominantemente exploratório, 
• Egocentrismo e agressividade intra-grupal – heterocronia 
• Em consequência da atitude ego-centrada, própria desta idade, a comunicação entre os 
elementos do grupo frequentemente cinge-se a uma situação de monólogos justapostos e não um 
dialogo real, 
• A diferenciação sexual é escassa começando a realizar-se entre as crianças mais velhas. 

 
 
O facto dos interesses serem muito alteráveis e do comportamento ser dominantemente exploratório 
recomenda estratégias de intervenção diversificadas, que apelem: 

• A expressividade das crianças, 
• E ao seu equilíbrio psicomotor e emociona. 

 
A heterocronia do desenvolvimento dos membros do grupo aconselha muitas vezes a constituição de 
subgrupos mais homogéneos de acordo com os seus interesses específicos. 
Os comportamentos agressivos ou dissociais não devem ser cegamente reprimidos mas sempre 
analisados como sintomas de dinâmicas intra e interindividuais, que exigem respostas adequadas. 
 
Uma vez que as crianças destas idades apresentam comportamentos muito centrados em si próprias, a 
comunicação entre os elementos do grupo tem de ser frequentemente mediada pelo adulto, que assume 
papeis de: 

• Tradutor de comunicações, 
• Regulador de interesses, 
• Orientador de tarefas, 
• Referencia viva. 

 
»»«« Grupos de crianças em idade escolar 
Como refere Kisnerman o grupo de crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos 
apresenta as seguintes características: 

• Interesses centrados em como fazer – muitas acções destes grupos são orientadas para 
descarregar energias e para exercitar aptidões, 
• Esta motivação básica, leva a que os grupos em idade escolar apresentem uma estruturação 
progressivamente maior, à medida em que os seus elementos vão crescendo, em termos de 
repartição de papeis, da formação de subgrupos (díades e tríades e quartetos) e de hierarquização do 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                       Disciplina /41030 - Intervenção Social com Grupos 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 15 de 29 

poder em função da repartição da liderança; de modo geral estes grupos são pouco selectivos em 
termos de acesso, à excepção da selectividade em termos de género, 
• Por vezes dá-se a formação de bandos. 

 
Em função destas características, a estratégia de intervenção deverá assentar em regras muito bem 
definidas. 
 
»»«« Grupos de adolescentes 
Como referida Gisela Konopka, para adolescentes o grupo funciona como um território experimental, como 
um laboratório. Continuando a seguir Kisnerman, este autor sublinha algumas características que 
condicionam as estratégias de intervenção: 

• Os interesses deste tipo de grupo estão centrados na busca de identidade, 
• Do ponto de vista da sua estrutura, trata-se de um grupo de acesso restrito, bissexual, dotado 
de significativa coesão e orientado para actividades que satisfaçam a busca de identidade dos seus 
membros, 
• Tal como em grupos mais jovens a formação de bandos é expressão da exclusão dos seus 
membros face às instituições de socialização. 

 
As características apontadas recomendam que qualquer estratégia de intervenção seja precedida da 
criação de um clima de confiança recíproca. 
A questão da reciprocidade é fundamental no estabelecimento de uma relação sólida entre o interventor 
e o grupo. Isto significa que, se o primeiro tem de dar provas de que aceita o grupo e cada um dos seus 
elementos, estes tem de aprender a respeitá-lo como seu aliado mas com direito à diferença de opiniões e 
condutas. 
 
O comportamento do interventor perante um grupo de adolescentes deve ser predominantemente não 
directivo. Dito de outra forma, deverá evitar tanto um estilo autoritário como permissivo de intervenção, 
assumindo claramente um estilo democrático. 
 
4.3.2 – Estratégias com grupos de adultos e idosos 
»»«« Grupos de adultos 
O grupo de adultos apresenta as seguintes características: 

• Os seus interesses são menos difusos que nos grupos de crianças e adolescentes, muitas 
vezes centrando-se em problemas concretos que não conseguem resolver sozinhos, ligados ao 
desempenho do papel de pais, de activos, de cidadãos e de familiares. 
• Devido à estratificação social habitualmente existente e os interesses específicos atrás referidos 
o grupo de adultos é bastante selectivo, 
• Dadas as características físicas dos seus elementos as actividades destes grupos são mais de 
natureza verbal que motora, 
• A inibição face a certos tabus de ordem social, sexual e outros, recomenda grande prudência 
por parte do interventor, no sentido de não ferir susceptibilidades desnecessariamente, e a 
habilidades em desenhar estratégias de intervenção que façam cair esse tipo de barreiras quando 
necessárias. 

 
O comportamento do interventor perante um grupo de adultos deve apoiar a sua autonomização como 
pessoas e como cidadãos numa perspectiva de empowerment, podendo por vezes ter de assumir um 
papel mais directivo de advogado social dos seus interesses. 
 
»»«« Grupo de idosos 
Considerando as características atrás referidas desta faixa etária as estratégias recomendáveis com 
grupos de novos idosos deverão visar: 

• Ajudar a adaptar-se à situação de reforma, sobretudo à reorganização do seu dia-a-dia, 
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encarando o maior tempo disponível como oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e para o 
desempenho de papeis socialmente úteis, 
• Ajudar a definir novas metas de vida, como por exemplo, a possibilidade de uma segunda 
oportunidade de formação para o desempenho de papéis sociais compatíveis com a sua idade e 
experiência. 

 
O trabalho com grupos de velhos idosos, normalmente feito em lares, centros de dia ou de convívio, 
deverá garantir o apoio psico-social necessário, nomeadamente o combate à solidão. 
 
4.3.3 – Estratégias com grupos mistos 
Neste caso, tanto no diagnóstico como no processo de intervenção, há que ter em conta a 
heterogeneidade etária em presença, a fim de prevenir os efeitos nefastos de eventuais conflitos de 
interesses e de potenciar a extraordinária riqueza que constitui a diversidade quando se sabe tirar partido 
dela. 
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5 – Dinâmica de grupo e intervenção social em grupos 
 
5.1 – A dinâmica de grupos: aspectos gerais 
5.1.1 – A palavra «grupo» 
Atenção para dois factores: 

• Em primeiro lugar – a omnipresença dos grupos no ciclo de vida de qualquer individuo,  
• Em segundo lugar – o diferente significado da palavra grupo, umas vezes usada num sentido 
restrito, outras numa acepção claramente mais ampla. 

 
No sentido em que nos situamos, o sentido dado à palavra grupo é o restrito dando-lhe o mesmo 
significado que se encontra em Joseph Luft para pequeno grupo: 
“Estes termos (pequenos grupos = grupos limitados) designam convencionalmente grupos cujo efectivo é 
suficientemente limitado para permitir aos participantes estabelecerem entre si relações explícitas e terem 
uma percepção recíproca uns dos outros…” 
 
Esta segunda aproximação chama a atenção, para a dimensão reduzida (efectivo limitado) do conjunto a 
que chamamos grupo, para a consciência de pertença (percepção recíproca) dos seus membros, e para a 
indispensabilidade de um sistema de comunicações aceitável (relações explicitas). 
Essa a razão porque sugere o seguinte conceito operacional de grupo: conjunto reduzido de indivíduos, 
com um ou mais objectivos comuns, cuja interiorização, através de uma elevada densidade social, 
produz uma dada consciência de pertença, que se traduz numa dinâmica de coesão e de locomoção. 
 
Densidade social – é um conceito proposto por Durkheim para exprimir o nível comunicacional de um 
dado grupo decorrente da quantidade e da qualidade das comunicações. 
Coesão – resultante de forças reguladoras que atraem os elementos do grupo para pertencer aquele 
colectivo, apesar das diferenças e dos motivos que os possam separar. 
Locomoção – todo o processo dinâmico observado para atingir determinados objectivos. 
 
5.1.2 – A investigação sobre grupos 
Zander e Cartwright, por exemplo, salientam quatro estudos pioneiros que constituem marcos nestes 
domínios: 

• O de Sherif, sobre a criação experimental de normas sociais, 
• O de Newcomb, que procurou descrever e analisar a formação das atitudes, 
• O de William Foote Whyte, acerca dos grupos na sociedade de esquina, 
• O de Lewin, Lippit e White, sobre os estilos de liderança. 

 
Os trabalhos de investigação sobre pequenos grupos têm multiplicado, podendo agrupar-se em cinco 
grandes temáticas: 

• Coesão, conformismo e desviacionismo, 
• Mudança e resistência à mudança, 
• Processos de interacção, 
• Liderança e influencia social, 
• Afectividade e dinâmica emocional. 

 
De acordo com Hartford (1983), o estudo dos grupos como instrumento de mudança pode agrupar-se em 
quatro grandes tipos: 

• Estudos que procuram salientar a influencia dos grupos directamente sobre cada pessoa 
individualmente considerada, 
• Investigações que sublinharam a influencia dos grupos em processos de resolução de 
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problemas, 
• Pesquisas que analisaram a influencia dos grupos no meio que os envolve, por exemplo nas 
organizações onde estão inseridos, 
• Estudo a uma escala macro, que mostraram a influencia politica dos grupos na sociedade global. 

 
5.1.3 – Sentidos da expressão «dinâmica de grupo» 
De acordo com Zander e Cartwight a expressão dinâmica de grupo popularizou-se sobretudo no período a 
seguir à segunda guerra mundial, com um triplo significado: 

• O de uma ideologia politica, 
• O de uma técnica de treino, 
• O de um ramo de pesquisa. 

 
5.1.4 – Condições que estimularam o desenvolvimento da D.G. 
»»«« Este ramo de conhecimento 
De acordo com os mesmos autores, o seu desenvolvimento deveu-se a três tipos de circunstâncias: 

• Em primeiro lugar ao apoio social de que foi alvo, em virtude do reconhecimento da utilidade 
social dos pequenos grupos para melhorar a qualidade devida dos indivíduos e para reduzir ou evitar 
problemas sociais, 
• Em segundo lugar, ao elevado nível de especialização a que sociedade industrial chegou, 
condicionando a emergência de novas profissões relacionadas com o serviço social, com a 
psicoterapia, com a educação, com a administração publica e com a gestão de empresas, 
• Em terceiro lugar, ao desenvolvimento teórico, metodológico e empírico das Ciências Sociais. 

 
5.2 – Fontes inspiradoras da dinâmica de grupos 
Para Roger Mucchielli (1977), o desenvolvimento académico da dinâmica de grupos resultou de quatro 
fontes inspiradoras: 

• O movimento das relações humanas a partir do inquérito de Hawthorne, 
• A sociometria, particularmente devido à contribuição de Moreno, 
• O desenvolvimento interno da disciplina, a partir do trabalho de Kurt Lewin e dos seus 
discípulos, 
• A psicoterapia de grupo, fruto de uma multiplicidade de contribuições. 

 
5.2.1 – O movimento das relações humanas 
5.2.2 – A sociometria 
»»«« Principais contribuições de Moreno 
Em primeiro lugar deve-se-lhe o reconhecimento de que, num grupo, cada indivíduo pode tornar-se 
auxiliar terapêutico de qualquer outro. 
Uma segunda contribuição consistiu na introdução do conceito de encontro 
Uma terceira contribuição importante no campo da teoria do papel na formação do ego 
No entanto, a contribuição que, sem duvida lhe granjeou maior fama foi o desenvolvimento da 
sociometria. 
Mais tarde desenvolve o conceito de átomo social como: “conjunto de escolhas, positivas ou negativas, 
recíprocas ou não, emitidas ou recebidas por um dado individuo, no interior de um grupo e em 
determinado contexto”. 
Podendo observar-se, por vezes, uma contradição entre o átomo social real e o auto-percepcionado. 
 
Os resultados do teste são registados num quadro de dupla entrada – a matriz sociometrica – em que se 
apresenta para cada um, as suas preferências e rejeições. 
O registo gráfico da matriz – o sociograma – é uma espécie de radiografia do grupo que permite ao 
observador perceber com certa clareza a sua estrutura e funcionamento num dado momento bem como o 
estatuto sociométrico de cada um dos seus membros.  
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De toda essa análise, Moreno chama a atenção para a identificação de três estatutos sociométricos que 
se revelam de grande importância na análise do funcionamento de um grupo: 

• O estatuto de líder, que designa um sujeito preferido por muitos elementos do grupo, líder 
popular, escolhido por alguns elementos com um forte estatuto sociométrico, líder forte, ou que 
apesar de poucas preferências tem uma ligação forte a um líder poderoso, líder isolado. 
• O estatuto de pertença a um subgrupo que lhe confere maior poder negocial no grupo maior, 
• O estatuto de isolado, ou por apresentar um átomo social com predominância de rejeições, o 
isolado rejeitado, ou por não registar nem preferências nem rejeições, designado por isolado 
negligenciado ou esquecido. 
 

Psicodrama  
De acordo com Zerka Moreno (1975), as principais regras desse modelo de intervenção são as seguintes: 

• Cada sessão de psicodrama integra três partes: o aquecimento, a acção e a volta ao grupo, 
• O sujeito escolherá, sempre que possível, o momento, o lugar, a cena e o ego auxiliar (é uma 
pessoa, terapeuta ou não, que vai representar um papel necessário à acção representada) de que 
necessita para a representação do psicodrama, 
• A representação psicodramática deve procurar uma aproximação gradual das situações 
traumatizantes para o sujeito (período do aquecimento), propiciando tempo para que este se adapte 
progressivamente. 
• O sujeito representa os próprios conflitos em vez de falar sobre eles, 
• O sujeito representa no aqui e no agora, seja qual for o momento a que se reporta a acção (ou 
fantasia) representada, 
• O sujeito deve representar a sua verdade pessoal, tal como a sente e percebe, de maneira 
totalmente subjectiva, ainda que isto pareça muito deformado para o espectador, 
• O sujeito deve procurar representar a realidade pretendida com toda a liberdade expressiva que 
usou na situação representada (ou falta dela), sem alterar os seus sentimentos, 
• O psicodrama tanto ensina o sujeito a exprimir-se – na primeira fase – como a conter-se – em 
fases de recondicionamento de comportamentos, 
• Nunca se deve deixar o sujeito com a impressão de que está isolado, no grupo, com o seu 
problema, 
• O sujeito deverá aprender a representar os papeis das pessoas que integram o seu átomo social e 
a entende-los, 
• A interpretação do psicodrama é muitas vezes indirecta e não verbal, através da própria 
representação. 

 
5.2.3 – O desenvolvimento interno da disciplina 
O terceiro pilar sobre que assentou o desenvolvimento da DG foi de natureza endógena, isto é, deve-se à 
própria pessoa que sugeriu o nome para este domínio de conhecimento. 
Lewin – a sua contribuição para o domínio das Ciências Sociais e particularmente par o desenvolvimento 
da psicossociologia é imensa, podendo situá-la em dois domínios principais: 

• O da produção teórica 
• O da contribuição metodológica. 

 
 
»»«« Principais contribuições teóricas de Kurt Lewin 
Do ponto de vista teórico, Lewin ficou conhecido pela sua critica epistemológica a um certo tipo de 
investigação extensiva muito em voga, pelas contribuições para a que mais tarde foi chamada teoria da 
recepção, pela tese da reconciliação entre a teoria e a prática, pela teoria do campo e pelo esclarecimento 
de alguns mecanismos de funcionamento dos pequenos grupos, nomeadamente os efeitos do estilo de 
liderança e o sistema de comunicações intra-grupal. 
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Preconceito aristotélico – designação que usa para descrever a tese de que apenas pode ser 
considerado cientifico o estudo baseado em grandes somas de dados. A esta concepção Lewin opõe um 
ponto de vista que designa por galileico que assenta na ideia de que o estudo intensivo de um número 
reduzido de casos, desde que escolhidos criteriosamente, tem igual valor científico ao de dos estudos 
extensivos que usem rigor análogos. 
 
A sua contribuição para a teoria da recepção começa a emergir a partir da análise das diferenças da sua 
percepção relativamente ao campo de batalha em plena guerra. 
 
Uma quarta contribuição do trabalho de Lewin foi a sua teoria do campo, com claras influências da sua 
formação física e da teoria do gestalt que ele enuncia com a fórmula C=f (P, E) em que C=comportamento, 
P=pessoa e E=ambiente. 
Basicamente esta teoria refere que o comportamento de cada pessoa é resultante da dialéctica entre o 
seu ego e o ambiente que o rodeia, que configuram um campo dinâmico a que ele chama espaço de vida. 
 
No domínio da investigação sobre a dinâmica de grupo, tornaram-se conhecidos os estudos de Lewin e 
dos seus alunos sobre os efeitos do estilo de liderança e acerca do sistema de comunicação intra-grupal. 
Confrontando os resultados da aplicação de três modelos de liderança (permissivo ou «laissez-faire», 
autoritário e democrático) em grupos rigorosamente controlados, chegaram, entre outras, às seguintes 
conclusões: 

• O estilo democrático e o autoritário são mais eficazes que o permissivo, 
• O estilo autoritário causa mais stress que o democrático sendo menos eficaz a médio prazo, 
• Demora mais tempo a passar de um estilo autoritário a um democrático qie vice versa, uma vez 
que o primeiro processo exige uma aprendizagem enquanto que o segundo resulta de uma mera 
imposição. 

 
Relativamente à comunicação em pequenos grupos Lewin defende que esta é determinante para a 
integração dos membros no grupo: 

• a integração num grupo é condição indispensável para a sua coesão e para a sua locomoção, e 
função da capacidade de estabelecer relações interpessoais aceitáveis, 
• O estabelecimento de relações interpessoais aceitáveis é função de uma aprendizagem adequada 
e não de dons inatos. 

 
A aprendizagem do relacionamento interpessoal pode fazer-se por via implícita ou duma forma explícita. 
Uma forma de aprendizagem explícita da arte de comunicar, é o feedback, esta técnica foi criada por 
Lewin e pelos seus discípulos para ultrapassar uma crise na sua própria equipa – consiste em convidar os 
membros de um grupo, após um episódio de monta ou ao fim do dia, a comunicar aos outros o seu vivido. 
 
A partir deste episódio desenvolveu-se a ideia de grupo de formação, T-Grupo (training group), grupo de 
base ou grupo-diagnóstico, ou seja de um grupo cujo objectivo é estudar a dinâmica de grupo vivendo-a. 
 
»»«« Principais contribuições metodológicas de Kurt Lewin 
As contribuições metodológicas de Lewin em matéria de intervenção social foram sobretudo quanto ao 
estilo de animação de pequenos grupos e na concepção e prática da pesquisa-acçao. 
A técnica de animação (no seu sentido epistemológico de dar alma a…) por ele preconizada apresentava 
um estilo caloroso, aberto, sem qualquer autoritarismo. 
 
Uma outra característica que distingue a animação Lewiniana da psicanalítica e que aproxima do estilo 
de intervenção de Moreno é a focagem no presente. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                       Disciplina /41030 - Intervenção Social com Grupos 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 21 de 29 

Outra contribuição metodológica que se deve a Lewin é o desenvolvimento da pesquisa-acçao. Esta 
estratégia de intervenção social foi por ele desenvolvida a partir de vários tipos de projectos de que se 
salientam dois: 

• O trabalho das minorias, 
• A intervenção em ambiente laboral. 

 
Teoria das minorias, página 144 e 145. 
 
 
5.2.4 – A psicoterapia de grupo 
De acordo com Muchielli (1977), a psicoterapia de grupo, ou seja, as técnicas de grupo usadas com 
intuitos eminentemente curativos, começam a ser usadas sistematicamente desde o inicio do século XX, 
citando como exemplos: 

• A aplicação de técnicas de psicoterapia a famílias, consideradas como um todo complexo e 
dinâmico, logo em 1990, pelo norueguês Ragnar Vogt. 
• A organização de grupos de esclarecimento, em 1905, por Pratt com os seus doentes, nos 
Estados Unidos, 
• O uso do teatro como instrumento de psicoterapia em 1915, na Dinamarca, por Joergsensen. 

 
»»«« O contributo de Rogers 
As suas propostas psico-terapeuticas assentam nalguns princípios que marcaram decisivamente a 
intervenção social em grupos: 

• Cada indivíduo é uma pessoa insubstituível 
• O processo de intervenção deve ter como fito a autonomia do sistema-cliente. 
• Estes princípios implicam um estilo não-directivo por parte do interventor, e uma atitude 
permanente de facilitador do desenvolvimento do sistema-cliente, mais do que orientador directivo. 
• Tal atitude exige ao interventor o cultivo da empatia, o que implica a tentativa de entender a 
realidade com os olhos do outro, 
• Trata-se, portanto de uma intervenção muito baseada no exemplo dado pelo próprio terapeuta no 
exercício da sua actividade, apelando para a imitação do seu estar existencial. 

 
Uma das principais dificuldades do método de Rogers é, quanto a nós a enorme responsabilidade que 
atribui ao interventor que deixa de poder ter um desempenho defendido por uma liturgia psico-terapeutica 
mais ou menos sofisticada, para se ter de assumir, também ele, como pessoa em construção, em toda a 
sua nudez e fragilidade. 
 
As estratégias verbais 
Duas ideias surgem com frequência nas propostas de psicoterapia de grupo que usam técnicas não 
verbais: 

• Que a linguagem não verbal é menos defendida que a verbal, podendo permitir uma melhor 
qualidade comunicacional nos grupos que a usem, por contribuir para uma maior autenticidade dos 
comportamentos. 
Por este facto, as técnicas não verbais aceleram frequentemente p processo terapêutico. 

 
E esta a perspectiva de William Schutz, para quem o gesto trai o que as palavras procuram esconder. De 
acordo com este autor cada indivíduo, num grupo, procura satisfazer, através das suas relações 
interpessoais, três necessidades fundamentais: 

• A necessidade de inclusão,  
• A necessidade de controlo ou de domínio,  
• A necessidade de afeição. 

De acordo com os três tipos de necessidades, todos os grupos passam por três fases de desenvolvimento: 
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• A procura da pertença, 
• A procura do estatuto, 
• A procura da simpatia. 

 
Nas situações de grupo é frequente observarem-se comportamentos extremos, resultantes de falta de 
auto-confiança, para satisfazer essas necessidades. Schutz categoriza esses comportamentos nos 
seguintes: 

• Hiper-social ou hipo-social, 
• Autocrata ou Abdicrata 
• Hiper-pessoal ou contra-pessoal. 

 
 
 
5.3 – O processo de grupo 
5.3.1 – Ciclo de vida de um grupo 
Hartford (1983) por exemplo, sugere quatro fases: 

• Pré-grupo, formação, funcionamento e integração e extinção. 
Kisnerman refere a existência de: 

• Uma fase de formação ou de grupo aparente, seguida das fases de conflito, de organização de 
integração e de dissolução. 

 
»»«« Fase de formação ou de grupo aparente 
Um grupo pode nascer de modo informal (por exemplo, um grupo de adolescentes) ou através de um 
acto fundador explícito (caso de uma família nuclear formada através do ritual do casamento, ou de uma 
turma organizada pela escola). Por outro lado o interventor pode ser chamado a trabalhar com um grupo, a 
seu pedido ou por iniciativa de terceiros. 
Páginas 152, 153, 154. 
 
5.3.2 – Elementos para um modelo de pesquisa-acçao com grupo 
»»«« Elementos de pesquisa 
Para proceder ao estudo e diagnóstico de qualquer grupo devem ser tidos em conta os seguintes 
elementos: 

• Características pessoais dos seus membros (idade, género, concepções filosóficas, origem social, 
etc.) que explicam as suas atitudes básicas e os seus comportamentos (opiniões e condutas) no grupo, 
e condicionam os processos de coesão e locomoção. 
• Características especificas do grupo, tanto no que respeita à sua Estrutura, como à sua dinâmica. 

 
»»«« Elementos para a acção  
A estratégia de intervenção deverá ter em conta os seguintes parâmetros: 

• Os princípios, valores, teoria e métodos da intervenção social com grupos, 
• As características pessoais dos seus membros, 
• As características especificas do grupo (nomeadamente as que determinam a sua coesão e 
locomoção). 

 
 
 
6 – Trabalho com grupos de desenvolvimento 
 
6.1 – A diversidade das técnicas de intervenção 
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No dia-a-dia somos confrontados com alguns problemas cuja solução é mais fácil se trabalharmos em 
grupo do que se o fizermos usando apenas o nosso potencial individual, Seja qual for a estratégia de 
intervenção que se adopte, há algumas regras que devem ser sempre respeitadas: 

• Numa situação de trabalho de grupo devem ser evitadas quaisquer situações em que os 
participantes se sintam feridos nos seus direitos de cidadãos ou de pessoas, 
• O interventor deverá respeitar escrupulosamente esses direitos, 
• A estratégia de intervenção a adoptar deve ser adequada ao objectivo pretendido e não a critérios 
de outra natureza como por exemplo a sua popularidade, sob pena de não se atingirem os objectivos 
pretendidos (ineficácia), ou de se gastar demasiado tempo e energias para os alcançar (ineficiência). 

 
6.1.1 – Desenvolver aptidões de raciocínio divergente 
Técnicas da matriz de descoberta da construção de cenários e do brainstorming, usadas com alguma 
frequência em situações de planeamento ou em contextos complexos de múltiplas variáveis em que se 
pretende desenvolver aptidões de raciocínio divergente. Quadro página 164. 
 
6.1.2 – Facilitar a transmissão de informação 
Estão ilustradas situações típicas de trabalho de grupo, em que o objectivo comum é facilitar a 
transmissão de informação com qualidade, quer em grupos com alguma dimensão (conferencias, 
simpósios, painel, Philips) quer em grupos relativamente pequenos (reunião-discussao), quadro página 
165. 
 
6.1.3 – Extrair efeitos sinergéticos 
Quadro da página 166. 
 
Andragogia – sentido atribuído por Malcolm Knowles, sinónimo de educação de adultos, distinguindo-se 
de pedagogia – educação de crianças – tanto nos métodos como nos objectivos. 
 
6.2 – Abordagem clássica do serviço social de grupos 
Após a descrição de algumas atitudes e procedimentos tecnicamente recomendáveis, far-se-á alusão às 
duas principais etapas do método – as fases do diagnostico e da intervenção – e aos procedimentos que 
lhes estão associados. 
 
6.2.1 – Atitudes e procedimentos 
No capítulo 3, fez-se referência aos princípios da homocronia, experimentação e informalidade. Em 
convergência com estes princípios Konopka (1972) e Kisnerman (1980) referem três atitudes básicas 
que qualquer interventor social deve ter numa situação de serviço social de grupos: optimismo realista, 
paciência e empatia. 
 
A atitude de optimismo realista parte da crença personalista de que todo o ser humano é susceptível de 
aperfeiçoamento. Tal convicção implica duas atitudes por parte do interventor social: 

• Por um lado, uma atitude de rigor que o habilite a distinguir os seus desejos (ou os do cliente) da 
viabilidade de os realizar, 
• Por outro lado, uma atitude de incessante procura do potencial escondido em cada situação de 
grupo e em cada um dos seus membros, identificando e aproveitando os recursos escondidos. 

 
O trabalho do inventor social deve procurar o equilíbrio óptimo (mas sempre precário) entre o seu próprio 
ritmo de trabalho e os vários ritmos dos elementos do grupo. 
A atitude de empatia implica um terceiro dilema, entre uma conduta que deve levar o interventor social a 
pôr-se no lugar do sistema-cliente a fim de tentar sentir os problemas como ele os sente, o que leva a 
procurar uma crescente aproximação emocional, e o necessário distanciamento que lhe possibilite uma 
visão de outro ângulo, que porventura possa introduzir algum valor acrescentado na intervenção. 
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Em suma – ao interventor social que trabalha com grupos é exigida uma competência técnica e uma 
maturidade emocional que lhe permitem surfar entre as correntes divergentes do desejo e da realidade, 
entre a heterocronia dos ritmos de mudança dos protagonistas e entre uma dialéctica constante de 
envolvimento e distanciamento emocional do grupo cliente. 
 
Em todo este processo é fundamental não esquecer que o interventor social tem de transmitir ao sistema-
cliente a confiança que tem na possibilidade deste vir a ultrapassar os problemas que o afligem. 
 
Dois exemplos para ilustrar o que se acaba de afirmar: 

• Efeito Mayo, 
• Efeito Pigmaleao. 

 
Ao longo de todo o processo, o profissional tem de usar a sua capacidade de escuta, de observação, de 
empatia, procurando discernir indícios de necessidades de ajuda no comportamento dos elementos do 
grupo. 
Isto exige competências nos domínios do saber (conhecimentos no domínio da Psicologia, 
Psicossociologia, Antropologia, Sociologia); do saber fazer (técnicas de grupo, metodologia das ciências 
sociais); e do saber situar-se (inteligência e maturidade emocional). 
 
6.2.2 – O diagnóstico 
Diagnosticar uma situação em serviço social de grupos implica quatro procedimentos: 

• Identificar os actores, as relações que mantêm entre si e com as redes sociais a que pertencem, e 
as suas necessidades e recursos. 
• Identificar os problemas, relacionando as necessidades e recursos, com o quadro teórico e 
axiológico do interventor social, 
• Avaliar as suas próprias possibilidades e limitações para poder ajudar o grupo, 
• Desenhar um plano de acção. 

 
 
No caso de considerar aconselhável uma intervenção directa da sua parte, o interventor deverá elaborar 
um plano de acção que procure: 

• Definir rumos de solução, 
• Identificar os meios necessários à acção e articulá-los para atingir os objectivos, 
• Equacionar modos de avaliar a eficácia e a eficiência da acção. 

 
6.2.3 – O processo de ajuda = intervenção 
Um dispositivo de intervenção que integra dois tipos de estratégias comunicacionais – verbais e não 
verbais – aplicáveis em três tipos de contextos de interacção:  

• Entre si e o grupo,  
• Entre este e cada um dos seus membros e  
• Entre si e cada um dos elementos. 

 
Através da sua actuação o interventor procura proporcionar novas experiências, ao grupo e a cada um dos 
seus elementos, através de exercícios e programas, e promover: 

• A experimentação de situações de participação cooperativa, 
• A descoberta e a optimização dos recursos, permitindo a autonomização progressiva, 
• A aprendizagem de como ultrapassar conflitos. 

Quadro página 172. 
 
6.3 – Estratégias de intervenção com grupos de ajuda mútua 
Os grupos de ajuda mútua ou de auto-ajuda, tem vindo a tornar-se cada vez mais visíveis. 
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6.3.1 – O que são os grupos de ajuda mútua? 
Todos eles podem considerar-se grupos D ou de desenvolvimento, uma vez que o seu principal 
objectivo é facultar condições para o desenvolvimento pessoal ou social dos seus membros. O que os 
distingue de outros grupos D é o facto de terem como pressuposto básico a autonomia dos seus 
membros face a qualquer sistema interventor exterior e como estratégia comum a ajuda mútua que é 
considerada como principal recurso. 
 
Deste modo, é recomendável que a acção do interventor social junto de grupos de ajuda mútua seja 
pautada por algumas regras: 

• Respeitar a autonomia do grupo de ajuda mútua e certificar-se que essa sua atitude é reconhecida, 
• A sua intervenção não deverá nunca competir com a acção do grupo junto dos seus elementos, 
mas apresentar-se como um seu complemento, 
• O papel do interventor social deverá ser claramente negociado com o grupo. 

 
6.3.2 – Tipos de grupos de ajuda mútua 
Podem-se distinguir dois tipos de grupos de ajuda mútua, de acordo com as situações que lhe deram 
origem: 

• Aqueles que foram formados para responder a situações agudas 
• Os que se constituíram para apoiar problemas crónicos dos seus membros. 

 
São exemplo de grupos de ajuda mútua constituídos para apoio em situações de crise aguda, as 
associações de pais de crianças e jovens vítimas de acidente ou doença mortal e as associações de 
vítimas de violência doméstica. 
Exemplos de grupos de ajuda mútua para situações crónicas são os clubes de emprego de 
desempregados de longa duração, doentes crónicos, toxicodependentes, deficientes, doentes mentais 
crónicos, etc. 
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7 – Trabalho com grupos de acção social 
 
Neste último capitulo iremos reflectir sobre varias situações típicas em que se tem de lidar com grupos A 
ou de acção social os quais, conforme foi já definido, são caracterizados por se assumirem como 
instrumentos para alcançar objectivos exteriores ao próprio grupo, distinguindo-se dos grupos D ou de 
Desenvolvimento cujos principais objectivos são promover o desenvolvimento pessoal e social dos seus 
membros. 
 
7.1 – Reuniões de informação 
Uma situação muito comum é aquela em que uma ou mais pessoas tem de transmitir informações a um 
dado grupo. Designamos esta situação de reunião de informação, o seu principal objectivo é partilhar 
um conjunto de informações sistematizadas de forma eficaz e eficiente. 
As duas principais variáveis a controlar numa reunião de informação são: 

• O nível de participação, 
• A qualidade da comunicação. 

 
7.1.1 – A questão da participação 
Qualquer comunicação de qualidade exige um retorno mínimo de informação. 
Isto implica que, para que a comunicação alcance os resultados que se propõe (principio da eficácia), ou 
seja, informar um dado conjunto de pessoas, precisa de promover um nível de participação mínimo dos 
protagonistas. 
Em contraposição com esta necessidade, numa reunião de informação o interventor social tem de 
procurar alcançar os objectivos propostos com a máxima economia de meios (principio da eficiência), 
procurando faze-lo num tempo mínimo e com economia de recursos (instalações, equipamentos, custos, 
etc.) 
 
Em suma – numa reunião de informação cabe ao interventor social o difícil papel de promover a 
participação dos protagonistas, de modo a garantir a sua eficácia mas sem prejudicar a sua eficiência. 
 
»»«« O ambiente físico da reunião 
O interventor deve organizar cuidadosamente a envolvente física da reunião, de acordo com o tipo de 
participação que deseja obter, tendo em conta, entre outros, os seguintes pormenores: 

• O local, 
• As paredes e a decoração, 
• A disposição das cadeiras e mesas, 
• Equipamento de apoio à comunicação 
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• O equipamento de comunicações (telefone, fax, etc) deverá ser desactivado, a fim de evitar 
interrupções. 

 
»»«« O ambiente dinâmico da reunião 
Tal como em relação ao ambiente físico, o interventor social que vai animar uma reunião de informação 
tem de criar condições psicológicas para que a participação se verifique. 
Tal preocupação deve procurar obter-se desde o primeiro minuto, através do estabelecimento de um 
dialogo informal com os participantes e, em certas ocasiões, pedindo-lhes para procederem à sua 
participação. 
 
A criação de um clima propício à participação deve obedecer ao princípio da adequação, nem demasiada 
familiaridade nem demasiado formalismos. 
 
Podem ser usadas varias técnicas para fomentar o dialogo, quer pela determinação de certos momentos 
para debate, quer pelo modo de motivar as pessoas a intervir, quer ainda pela forma como responde às 
intervenções. 
 
7.1.2 – A questão da comunicação 
Assim como participar é tomar parte activa, comunicar é por em comum uma dada mensagem. 
 
»»«« Preparação da reunião 
Significa apenas que o interventor, ao preparar-se, constrói um dispositivo de orientação para poder gerir 
as situações previsíveis e tirar partido do inesperado.  
 
O planeamento da estratégia de comunicação visa que esta seja simultaneamente rigorosa e clara. Eis 
alguns procedimentos indispensáveis à preparação de uma reunião: 

• Prever o tempo de duração da reunião, assim como o que se pensa dedicar aos seus diversos 
módulos, 
• Preparar os conteúdos a transmitir. Isto implica seleccionar a informação necessária, tratá-la e 
interpretá-la em função dos objectivos em vista e procurar encadeá-la num esquema coerente, 
• Ensaiar as estratégias de comunicação a adoptar, nomeadamente o estilo do discurso (verbal e 
não verbal) e a orquestração de recursos complementares, 
• Verificar o equipamento a que se vai recorrer. 

 
»»«« Durante a reunião 
A voz, quer quanto ao volume, que deve ser maior do que aquele que se usa no dia-a-dia, quer ao ritmo, 
que deve ser mais pausado. 
Deve ter: 

• Muletas oratórias 
• Gestos e posturas. 

 
»»«« Depois da reunião 
Depois de qualquer reunião é conveniente estar atento à reacção dos protagonistas a fim de avaliar se 
os objectivos foram atingidos (grau de eficácia) e a que custo (nível de eficiência). 
 
7.2 – Grupos-tarefa 
Tanto na vida profissional como no quotidiano extra-profissional é comum haver necessidade de reunir um 
conjunto de pessoas para estudar um problema complexo, planear a sua resolução ou executar uma 
dada decisão. 
 
Por estarem associadas à realização de uma tarefa ou conjunto de tarefas esta situação chama-se grupo-
tarefa. 
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7.2.1 – Características dos grupos-tarefa 
Podemos definir grupo-tarefa – como um grupo de duração limitada, criado com o objectivo de realizar 
uma tarefa, traduzida frequentemente no estudo e análise de um dado problema, e na preparação, tomada 
e execução de decisões para a sua resolução. 
 
Tal como em relação às reuniões de informação, o animador tem de fomentar a participação e a 
comunicação dos protagonistas. No entanto, na situação de grupo-tarefa a participação exigida é muito 
maior, no sentido de tirar partido do potencial humano em presença para se atingirem os objectivos que 
constituem a razão de existência do grupo. 
 
7.2.2 – Preparação das reuniões 
Um grupo-tarefa só deve ser constituído se for considerado necessário integrar dois tipos de contribuições 
para conseguir os resultados previstos: 

• A contribuição individual de cada um dos seus futuros membros, o que leva a uma criteriosa 
escolha de quem deve participar no grupo, 
• A obtenção de efeitos sinergéticos. 

 
As principais tarefas de preparação do trabalho de grupo-tarefa, podem ser integradas em três acçoes: 

• Escolher os protagonistas, 
• Elaborar um plano de trabalho, 
• Prevenir e motivar os participantes. 

Quadro página 192. 
 
7.2.3 – Durante e depois das reuniões 
O papel do animador integra diversas tarefas a saber: 

• Receber e apresentar as pessoas, 
• Apresentar o tema, 
• Lançar a discussão e faze-la progredir – coordenação cognitiva. 
• Coordenação emocional ou afectiva, 
• Responder a imprevistos 
• Concluir a reunião – balanço. 

 
Quando a reunião e um grupo-tarefa termina, cabem ainda ao animador algumas tarefas que visam tirar 
partido do trabalho realizado para acções posteriores, a fim de que aquele não seja perdido. De entre 
estas, duas são habitualmente referidas: 

• Informar os decisores, 
• Assumir como elo de comunicação dos participantes e controlar a execução das tarefas 
programadas. 

 
7.3 – Alguns contextos em que funcionam os grupos de acção social 
Apresentados dois modelos típicos de reunião aplicáveis a grupos de acção social – as reuniões de 
informação e de grupo-tarefa – terminaremos este capítulo fazendo alusão a dois contextos em que é 
habitual usar estas estratégias: 

• O contexto organizacional, em que é necessário trabalhar em equipa 
• O contexto de um processo de negociação que exige alguns cuidados a reter. 

 
7.3.1 – Equipas em organizações 
»»«« Um modelo de análise organizacional: o modelo avião 
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Parte da hipótese de que qualquer organização, pública ou privada, grande ou pequena, burocrática ou 
adhocratica, apresenta seis aspectos importantes que condicionam o seu funcionamento e que podemos 
agrupar em três conjuntos: 

• Os produtos, que integram as saídas ou outputs, a rapidez e a qualidade das respostas. 
• O contexto onde se integra a organização, ou seja o seu ambiente externo e as entradas ou inputs, 
desenham um quadro de ameaças e oportunidades estratégicas e um conjunto de constrangimentos 
directivos, favoráveis ou desfavoráveis (recursos e exigências) que importa conhecer, uma vez que 
vão influenciar a equipa através da organização que lhe serve de contexto imediato. 
• Finalmente, a estrutura e a dinâmica configuram o seu ambiente interno. 

 
De acordo com Goleman, é indispensável desenvolver a inteligência dos grupos, o que exige a 
aprendizagem das técnicas correctas de trabalho em equipa e o desenvolvimento da inteligência 
emocional dos seus membros. 
 
7.4 – Grupos em contextos de negociação 
Podemos definir uma negociação como um empreendimento em que duas ou mais pessoas, com 
interesses aparentemente divergentes procuram chegar a um acordo que permita atingir um ou mais 
objectivos aceitáveis por ambas. 
 
Em primeiro lugar – isto significa que se trata de um processo dinâmico, com início numa situação em que 
os protagonistas – duas ou mais pessoas – têm pontos de vistas divergentes quanto à resolução de um 
dado problema. 
Em segundo lugar – Chama a atenção para o facto de os interesses em presença poderem ser só 
aparentemente divergentes. 
Em terceiro lugar – sublinha a consciência de ambas as partes de que o problema deverá ser resolvido 
através de um acordo que permita atingir objectivos aceitáveis por ambas as partes. 
 
è conveniente não esquecer alguns procedimentos que se vem revelando úteis ao longo do processo de 
negociações (Scott, Jesuíno), alguns dos quais se listam seguidamente de forma relacional: 

• Relacionamento cordial, 
• Clima de confiança – nesta fase Scott recomenda a focagem em quatro pontos principais do 
processo a que chama os quatro pes: O propósito (objectivo da negociação), o plano (estratégia a 
adoptar), a passada (ritmo a imprimir aos trabalhos) e as personalidades (características pessoais e 
funcionais dos protagonistas). 
• O ciclo da negociação 
• A condução das negociações, podem der de dois tipos de abordagem: Frente ampla e 
penetração profunda. 
• As tácticas, suspensão, a marcação de prazos e a imagem de seriedade. 

 
 
 
 
 
 


