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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 

Levantar questões, no sentido de potencializar o aluno de informações básicas, e esclarecimentos, para o 

atendimento das múltiplas áreas de aplicação da dinâmica de grupos, no desenvolvimento tanto 

interventivo como o de formação pedagógica. 

Observação;  

È necessário esclarecer que não pretendemos debater os complexos problemas conceituais e filosóficos 

que cercam os rumos e as identidades do movimento grupalista, e nem aprofundarmos nas entranhas 

científicas da metapsicologia teórica e técnica.Mas sim, o de fortalecer as experiências básicas das 

questões do aprendizado em grupo, no sentido de estimular aprofundamentos da metapsicologia 

cientifica, que em seu desenvolvimento acadêmico posterior, e em outras diferentes áreas de 

especialização irão atingir. 

 

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Proporcionar uma descrição dos autores e seus diferentes concepções da visão de grupo, no intuito de 

conhecer a especificidades, no abrangente estudo que concerne sobre a vida mental e dos indivíduos e 

dos grupos. 

Descrever para os alunos, os conhecimentos básicos dos atributos necessários ao coordenador do grupo- 

Texto _ Básico _ Bion. 

Apresentar a concepção de grupo operativo- especificamente - Grupos familiares - enfoque operativo- 

Texto _Básico_ Pichon Riviere. 

 

Apresentação e desenvolvimento de dinâmicas face a constituição de alternativas emancipatórias. 

_Colaboração _ Professor William Berger. 

 

 

 

 

III-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1   

A formulação teórica de mentalidade Grupal - A distinção e articulação do individuo e do grupo segundo 

a constituição da analise do Ego- _Le Bon. 
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Autores relevantes - No trabalho com Grupos- fundamentos teóricos. 

Atributos de um coordenador de grupo.No campo Grupal. 

Transferência e contra transferência- a criação de funções e papeis no grupo. 

 

 

Unidade 2  

Dimensão teórica metodológica e técnica operativa sobre o trabalho com grupos no Serviço-Social. 

A concepção de Grupo Operativo. Pichon Riviere. 

Grupos familiares- Um Enfoque operativo-  

Grupoterapia com Idosos -  

Grupoterapia com Adolescentes-  

Grupoterapia com Deprimidos- E drogados - textos David Zimermam e Luiz Carlos Osório. 

 

 

Unidade III 

Perspectivas e desenvolvimento de rupturas e construções de alternativas emancipatórias -  

Desenvolvimento de dinâmicas- Professor _William Berger- coordenador desta unidade. 

 

Possíveis seminários  

O implacável jogo entre o homem e o mundo - Pichon Riviere. 

O elogio da diferença na perspectiva do presente- revista mente e cérebro. 

Observação e análise no campo de estagio ou de instituições- "Somos todos ouvidos"- Escolha dos 

alunos. 

 

IV. METODOLOGIA 

Aulas expositivas , seminários e resenhas. 

V . AVALIAÇÃO 

Participação nos seminários e trabalho final em grupo ou individual, a critério do desenvolvimento do 

aluno, e em consonância com as coordenadas de temas geradores e interpelantes para a intervenção do 

Serviço Social. 

As resenhas dos seminários e produções em sala de aula serão avaliadas através de resenhas. 
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