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PROGRAMA 

I-EMENTA 

Teorias, técnicas e vivências de grupo. Processo grupal e a prática do Serviço Social. Estudo de alternativas 

metodológicas formuladas por diferentes abordagens teóricas e possibilidades de sua aplicação pelo Serviço 

social. A perspectiva Interdisciplinar e a atuação junto a Grupos. Estudo dos processos grupais que emergem 

na prática coletiva dos setores populares e as alternativas metodológicas do Serviço Social em nível de grupo. 

II-OBJETIVO 

Proporcionar uma visão histórica e uma compreensão contemporânea dos processos de intervenção com 

grupos e sua importância na formação do assistente social. 

Possibilitar a compreensão sobre grupo e processo grupal. 

Formar atitudes e habilidades favoráveis para a atuação conjunta e/ou coordenação de grupos diferenciados. 

Conhecer propostas e práticas metodológicas interdisciplinares desenvolvidas por assistentes sociais e outros 

profissionais na atuação/coordenação junto a grupos.  

Estabelecer a relação entre a disciplina Processo Grupal e o estágio supervisionado. 

 

III-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Formulações teórico-metodológicas do Serviço Social para atuação junto a grupos 

O Serviço Social e o trabalho com grupos. Aspectos Gerais e históricos. Contextualizando o processo grupal 

na perspectiva da formação profissional (diretrizes curriculares). Conceito e características do Grupo. A 

relação entre o indivíduo, o grupo e a comunidade. Família como grupo primordial. A Intervenção com 

indivíduos, grupos e família. A especificidade do caráter sócio-educacional da ação com grupos. 

Problematização do trabalho com grupos no serviço social brasileiro contemporâneo. 

Unidade II – Dimensão teórico-metodológica e técnico-operativa sobre o trabalho com grupos no Serviço 

Social. 

Conceito de grupo e processos de trabalhos com grupos. Propostas teóricas e metodológicas: Grupo 

Operativo, Psicodrama, Grupos de auto-ajuda, Grupos de sala de espera, entre outros. Relações interpessoais. 

Interação Social. Conhecendo um grupo. Finalidades do Grupo: perspectiva de reprodução da sociedade ou de 

ruptura e construção de alternativas emancipatórias. Fases de desenvolvimento de um grupo. Contato com 

experiências práticas pela disciplina por meio de estudo, observação e análise de alguns grupos no campo de 

estágio; compreensão do processo grupal e identificação de possibilidades de atuação do assistente social. 

Relação entre o referencial teórico-metodológico e técnico-operativo. 



IV. METODOLOGIA 

Metodologia participativa articulando aulas expositivas e dialogadas com experiências de atividades com 

grupos. A disciplina será desenvolvida à partir da vivência do grupo em sala de aula;  de reflexões pertinentes 

ao processo de grupo; análise e estudo dos grupos existentes no campo de estágio; relato de experiência de 

assistentes sociais que trabalham com grupos. 

V . AVALIAÇÃO 

1ª AVALIAÇÃO: Produção de texto - 10 pontos.  

2ª AVALIAÇÃO: Apresentação de seminário em grupo – 10 pontos.  

A nota final será obtida pela média entre as duas atividades. 

 

04/03 – Apresentação da Disciplina 

06/03 – LANE, Silvia T. M. O processo grupal. In. LANE, Silvia. T. M.; CODO, Wanderley. 

(Orgs.) Psicologia Social: O homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

11/03 – EIRAS, A. A. L. T. S.. Problematização Acerca do Trabalho com Grupos no Serviço Social 

Brasileiro. IN: VASCONCELOS, Eduardo M (Org.). Abordagens Psicossociais: perspectivas para o 

Serviço Social, v.III. São Paulo: HUCITEC, 2009. 

13/03 – EIRAS, A. A. L. T. S.. Problematização Acerca do Trabalho com Grupos no Serviço Social 

Brasileiro. IN: VASCONCELOS, Eduardo M (Org.). Abordagens Psicossociais: perspectivas para o 

Serviço Social, v.III. São Paulo: HUCITEC, 2009. 

18/03 – MOREIRA, C. F. N.. O trabalho com grupos em serviço social: a dinâmica de grupo como 

estratégia para reflexão crítica. São Paulo: Cortez, 2013. Cap. 1 

20/03 – MOREIRA, C. F. N.. O trabalho com grupos em serviço social: a dinâmica de grupo como 

estratégia para reflexão crítica. São Paulo: Cortez, 2013. Cap. 1 

25/03 – MOREIRA, C. F. N.. O trabalho com grupos em serviço social: a dinâmica de grupo como 

estratégia para reflexão crítica. São Paulo: Cortez, 2013. Cap. 2 

27/03 – MOREIRA, C. F. N.. O trabalho com grupos em serviço social: a dinâmica de grupo como 

estratégia para reflexão crítica. São Paulo: Cortez, 2013. Cap. 3 

01/04 – MOREIRA, C. F. N.. O trabalho com grupos em serviço social: a dinâmica de grupo como 

estratégia para reflexão crítica. São Paulo: Cortez, 2013. Cap. 4 

08/04 – MOREIRA, C. F. N.. O trabalho com grupos em serviço social: a dinâmica de grupo como 

estratégia para reflexão crítica. São Paulo: Cortez, 2013. Cap. 4 

10/04 – Estudo Dirigido 

15/04 – Estudo Dirigido  

17/04 – Avaliação 

22/04 – Atividade 

24/04 – CASTILHO, A. A. Dinâmica do Trabalho de Grupo. Rio de Janeiro: 2002.  



29/04 – CASTILHO, A. A. Dinâmica do Trabalho de Grupo. Rio de Janeiro: 2002.  

06/05 – Grupo Operativo  

08/05 – PRATES, J. C. . A arte como matéria prima e instrumento de trabalho para o Assistente 

Social. Textos & Contextos (Online), v. 8, p. 01-12, 2007. 

13/05 – Feedback 

15/05 – CFESS. Práticas terapêuticas no âmbito do Serviço Social: Subsídios para aprofundamento do 

estudo/2008. 

l29/05 – Relato de experiência 

03/06 – Construção do Seminário 

10/06 – Construção do Seminário 

12/06 – Seminário 

17/06 – Seminário 

19/06 – Seminário 

24/06 – Seminário 

26/06 – Seminário 

01/07 – Avaliação 

 

 

 


