
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS 

APLICADAS À EDUCAÇÃO - GESTEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ANTÔNIO CARLOS SALES ICÓ SOUTO 

  

 

 

 

 

 

CENAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL: 

SITUAÇÕES PROBLEMA EM SALAS DE AULA DO DEDC I DA UNEB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2016  





ANTÔNIO CARLOS SALES ICÓ SOUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL: 

SITUAÇÕES PROBLEMA EM SALAS DE AULA DO DEDC I DA UNEB 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação do 

Departamento de Educação, Campus I – DEDC I da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB por Antonio 

Carlos Sales Icó Souto como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Mestre em Educação. 

 

Orientadora: Dra. Nadia Hage Fialho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2016  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pelo CDI / UNEB 
        Bibliotecária: Nanci Leopoldina Montero – CRB 5/505 

 
S728c    Icó, Antônio Carlos. 

      Cenas de intervenção psicossocial: situações problema em salas de 
aula do DEDC I da UNEB / Antônio Carlos Sales Icó Souto. - Salvador, 
2016. 

                  103 f.: il. 
 
 

   Orientadora: Dra. Nadia Hage Fialho. 
      Dissertação de Mestrado - Universidade do Estado da Bahia, 
Departamento de Educação, Campus I. Programa de Pós-
Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, 2016. 

 
 

      1. Intervenção psicossocial. 2. Espaços educativos. 3. 

Situações-problema. 4. Grupos Operativos. 5. Ensino e 

Aprendizagem. I. Universidade do Estado da Bahia II. Fialho, 

Nadia Hage.  III. t 

 
                                                                  CDD 370.15  

Autorizo a reprodução parcial ou total dessa dissertação para fins 
acadêmicos, desde que seja citada a fonte. 

 







ANTÔNIO CARLOS SALES ICÓ SOUTO 

 

CENAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL: 

SITUAÇÕES PROBLEMA EM SALAS DE AULA DO DEDC I DA UNEB 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Gestão e Tecnologias 

Aplicadas à Educação do Departamento de 

Educação, Campus I – DEDC I da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

como requisito parcial para obtenção do grau 

de Mestre em Educação. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Professora Dra. Nadia Hage Fialho (orientadora) (UNEB) 

 

 

________________________________ 

Professora Dra. Norma Lúcia Vídero – UESC 

 

 

________________________________ 

Professor Dr. Paulo Cesar Marques de Andrade Santos (Faculdade D. Pedro II) 

 

 

____________________________________________________ 

Professora Dra. Maria Alba Guedes Machado Mello – UNEB 

 

 

_____________________________________________ 

Professora Dra. Rosângela da Luz Matos – UNEB 

 

 

Professor Dr. Fernando Juan Garcia Masip (UAM/México) 

 

 

Aprovada em 12 de agosto de 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dalva, minha interlocutora-mor. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha família pelo carinho; 

À minha orientadora, pelas orientações precisas, mas, principalmente, pela paciência; 

Aos estudantes, que comigo compreenderam o processo de ensino e aprendizagem. 

Aos colegas e professores do Programa de Pós-graduação GESTEC, pelas 

aprendizagens que me proporcionaram. 

Finalmente, ao Departamento de Educação – Campus 1 pelo acolhimento do Curso de 

Extensão em Intervenção Psicossocial, por mim proposto, cujos trabalhos acadêmicos 

contribuíram para a elaboração desta pesquisa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi nos bailes da vida ou num bar 

Em troca de pão 

Que muita gente boa pôs o pé na profissão... 

Se foi assim, assim será 

Cantando me desfaço e não me canso 

De viver, nem de cantar... 

 

(Milton Nascimento e 

Fernando Brant, 1980) 

 

 

 



                                                                 RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo as aprendizagens obtidas ao lidar com 

situações-problema por meio de intervenções psicossociais, estudadas na formação do 

educador com o objetivo geral de explorar e sistematizar o sentido pedagógico destes 

processos. Tem como campo de observação o espaço educativo de graduandos do 

Departamento de Educação – DEDC I, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, na 

perspectiva do aprofundamento da sua formação como futuros educadores, particularmente o 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos teóricos dos cursos de licenciatura e de 

psicologia, aplicando-os ao estudo da sua própria realidade, bem como do contexto em seu 

entorno, enquanto campos de observação e prática. A problemática situa-se em torno da 

prática docente do pesquisador no ensino superior nos cursos do referido DEDC I, 

considerando as experiências anteriores do seu percurso escolar, principalmente, as suas 

experiências, como docente, que motivaram este estudo. Considera-se a intervenção 

psicossocial um recurso do campo da psicologia para resolver situações-problema e mediar 

conflitos. Dessa forma, tem-se como problema de pesquisa o fato de que o processo educativo 

deve ser encarado de maneira mais ampla, para além do âmbito formal. As instituições 

formadoras são vistas como contextos de socialização e de múltiplas relações entre os 

diversos campos do conhecimento: presentes relações institucionais, sociais e interpessoais 

propícias ao desenvolvimento de vivências, partilhas, afetividades e emoções. Essas não 

deveriam passar despercebidas, mas, na realidade, não têm sido foco da merecida atenção, 

pois as instituições educativas terminam por assumirem práticas apenas de transmissão de 

conhecimentos. Utilizou-se como metodologia a denominação de Cenas para as diversas 

situações de conflitos interpessoais, grupais e situações-problema, analisando-se o processo e 

os resultados das intervenções psicossociais aí realizadas por meio de grupos operativos. A 

reflexão debruça-se sobre os depoimentos dos participantes das intervenções psicossociais 

realizadas pelo autor, na sua prática docente. Adota como método de análise uma matriz 

elaborada com base nas categorias básicas que são os elementos constitutivos das 

intervenções psicossociais realizadas: o ensino e a aprendizagem em grupos operativos, tendo 

a mudança de atitudes como resultado do processo de intervenção; os saberes da prática que 

permeiam a atuação dos sujeitos envolvidos e emergem da experiência, como estratégia de 

resolução das dificuldades; as situações-problema imanentes da convivência grupal e 

motivadoras da aprendizagem; e os grupos operativos como espaço para uma nova 

aprendizagem. Do ponto de vista teórico, dentre outros, esta pesquisa assume os ensinamentos 

de Enrique Pichon-Rivière (1988) e de Luís Fernandes Dourado (2007), pesquisador em 

Educação, para defender a importância de incluir o referido recurso na resolução pedagógica 

de situações-problema em espaços educativos, seja no ensino superior, como na Educação 

Básica. O autor materializa a sua proposição concebendo um novo componente curricular, a 

ser incluída no curso de Pedagogia — com oferta aberta às demais licenciaturas do DEDC I 

—, apresentando sua relevância, sua pertinência em relação à proposta pedagógica dos cursos 

de Pedagogia e de Psicologia, o público a que se destina, seus objetivos e um Plano de Curso.  

 

Palavras-Chave: Intervenção psicossocial. Espaços educativos. Situações-problema. Grupos 

Operativos. Ensino e Aprendizagem. 



ABSTRACT 

 

 

The present study has as object of study the learning obtained in dealing with problem 

situations through psychosocial interventions studied in the formation of the educator with the 

general objective of exploring and systematizing the pedagogical sense of these processes. It 

has as an observation field the educational space of graduates of the Department of Education 

- DEDC I, of the State University of Bahia - UNEB, in the perspective of deepening their 

training as future educators, particularly the teaching and learning process of the theoretical 

contents of the courses of degree and of psychology applying them to the study of its own 

reality, as well as of the context in its surroundings, as fields of observation and practice. The 

problem is located around the teaching practice of the researcher in higher education in the 

courses of the said DEDC I, considering the previous experiences of his school career, mainly 

his experiences, as a teacher, that motivated this study. Psychosocial intervention is 

considered a resource in the field of psychology to solve problem situations and mediate 

conflicts. Thus, the research problem is that the educational process must be viewed in a 

broader way, beyond the formal scope. The formative institutions are seen as contexts of 

socialization and multiple relations between the different fields of knowledge: present 

institutional, social and interpersonal relationships propitious to the development of 

experiences, sharing, affectivities and emotions. These should not go unnoticed, but in reality, 

they have not been the focus of the deserved attention, since the educational institutions end 

up taking only practices of transmission of knowledge. It was used as a methodology the 

denomination of Scenes for the various situations of interpersonal, group and problem-

situations conflicts, analyzing the process and the results of the psychosocial interventions 

carried out by means of operating groups. The reflection focuses on the testimonies of the 

participants of the psychosocial interventions carried out by the author in his teaching 

practice. It adopts as a method of analysis a matrix elaborated based on the basic categories 

that are the constituent elements of the psychosocial interventions carried out: teaching and 

learning in operative groups, having the change of attitudes as a result of the intervention 

process; The practical knowledge that permeates the performance of the involved subjects and 

emerge from the experience, as a strategy to solve the difficulties; The immanent problem 

situations of group coexistence and motivating learning; And operational groups as a space 

for new learning. From a theoretical point of view, among others, this research assumes the 

teachings of Enrique Pichon-Rivière (1988) and Luís Fernandes Dourado (2007), researcher 

in Education, to defend the importance of including this resource in the pedagogical 

resolution of situations- Problem in educational spaces, whether in higher education or in 

Basic Education. The author materializes his proposal by designing a new curricular 

component, to be included in the Pedagogy course - with an open offer to the other degrees of 

the DEDC I -, showing its relevance, its pertinence in relation to the pedagogical proposal of 

the courses of Pedagogy and Psychology, the audience for which it is intended, its objectives 

and a Course Plan. 

 

Keywords: Psychosocial intervention. Educational spaces. Problem-situations. Operating 

Groups. Teaching and learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Compreendendo o processo educativo de maneira mais ampla, para além do âmbito 

formal, observamos que as instituições formadoras podem ser consideradas contextos de 

socialização e de múltiplas relações entre os diversos campos do conhecimento, pois, neles, 

quase sempre, estão presentes relações institucionais, sociais e interpessoais que permitem o 

desenvolvimento de vivencias, partilhas, afetividades e emoções. Tais relações não deveriam 

passar despercebidas, mas, na realidade, não têm sido foco da merecida atenção, pois, esses 

espaços educativos terminam por assumirem práticas exclusivamente de transmissão de 

conhecimentos ou, no máximo, da promoção da autoestima.  

Porém, as situações-problema existentes, sejam explícitas ou latentes, a exemplo de 

conflitos decorrentes dessas relações, implicam a necessidade de uma intervenção pedagógica 

– para que não venham intensificar-se e acarretarem dilemas – maiores –, bem como a de 

desenvolver processos educativos que possibilitem aproveitar o potencial criativo de tais 

situações, com o objetivo de obter aprendizagem e melhoraria das relações interpessoais aí 

estabelecidas. Isso no sentido de transformar o espaço institucional em um ambiente mais 

criativo, produtivo agradável e prazeroso, enfim, que proporcione não só uma melhoria da 

capacidade profissional, mas também uma melhor qualidade de vida dos seus integrantes.  

Muitas dessas situações são conduzidas com base nos saberes da prática, por meio de 

improvisações cotidianas, repercutindo apenas indiretamente na formação do educador, não 

sendo contempladas do ponto de vista formal ou curricular, pois nem sequer se pensa 

academicamente sobre isso ou tampouco se constroem formulações teóricas sobre tais 

assuntos. Por isto materializamos a nossa proposição concebendo um novo componente 

curricular, resultante de vivências no trajeto escolar que marcaram a nossa construção 

profissional (psicólogo e educador) por possibilitarem situações de aprendizagem que nos 

levaram a uma compreensão mais ampla da convivência social e escolar, assim como as 

mudanças de atitudes. Assim, consideramos necessário explorar e sistematizar experiências 

(particularmente de graduandos do Departamento de Educação – DEDC I) ante as situações-

problema, que, orientadas pedagogicamente, revelem contribuições significativas para o 

aprofundamento da formação dos futuros educadores. 

A nossa motivação, para o presente trabalho foi oriunda de uma problemática, 

microlocalizada, ocorrida em sala de aula de um componente curricular que ministramos em 
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2013.1 no curso de psicologia do DEDC I da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 

Posteriormente, com as leituras e discussões efetuadas durante o primeiro semestre deste 

curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à 

Educação – GESTEC – evoluímos para o entendimento de que os processos educacionais 

devem ser desenvolvidos mediante o incentivo da colaboração entre as instituições 

educacionais e as comunidades locais, assim como da articulação entre a formação teórica e a 

prática do exercício profissional, como, aliás, está posto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (Resolução CNE/CP nº. 02/2015).  

Ensejando encontrar respostas, redirecionamos os esforços da pesquisa para atingimento do 

objetivo geral que é aprofundar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos teóricos 

dos cursos de licenciatura e de psicologia aplicando-os ao estudo da sua própria realidade, 

bem como do contexto em seu entorno, enquanto campos de observação e prática. Para o 

alcance desse objetivo macro alguns objetivos específicos foram definidos, tais como: 

demonstrar a intervenção psicossocial, por meio de grupos operativos, como uma forma 

producente de enfrentamento das situações-problema; relatar experiências de resolução de 

conflitos vividas enquanto educador, desenvolvidas em salas de aula do DEDC I; identificar o 

potencial criativo obtido durante a elaboração de fatores emocionais através de processos de 

intervenção psicossocial e suas repercussões para o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes; articular Educação superior à Educação básica por meio de ações colaborativas de 

intervenção psicossocial, orientando graduandos do DEDC I.  

Seguindo o encadeamento enunciado reverberamos na crença de que a intervenção 

psicossocial representa uma forma significativamente producente de enfrentamento das 

situações-problema, haja vista as possibilidades que oferece, tanto no sentido de 

transformação das referidas situações, como principalmente no de ampliar a capacidade e 

competência profissional dos nossos graduandos. Demonstrar a efetividade pedagógica e 

transformadora desse recurso do campo da psicologia representa o primeiro dos objetivos 

específicos postulados. 

  A continuidade das ações de pesquisa nos leva ao relato das experiências pessoais na 

condição de educando, vivenciadas durante a infância e a adolescência, para que a 

apresentação de cenas similares, mas de lugares diferenciados, possa fazer um contraponto a 

outras experiências vividas enquanto educador, desenvolvidas em salas de aula do DEDC I.  

Identificamos também os aspectos emocionais que envolveram conflitos e/ou 

situações problema, buscando a resolução das causas reais dos conflitos, aquelas que 
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envolvem a subjetividade, o autoconhecimento, a empatia e outros elementos que muitas 

vezes estão subjacentes ou mesmo não reconhecidos em situações de conflitos nas relações 

pedagógicas. Quando essas causas não são trabalhadas anteriormente, se constituem em 

entraves emocionais e permanecem veladamente como obstáculo cognitivo no sentido do 

desenvolvimento da criatividade grupal. Por sua vez, nas situações estudadas, pudemos 

observar que o potencial criativo obtido durante a elaboração desses fatores emocionais 

através de processos de intervenção psicossocial proporcionou um desenvolvimento cognitivo 

constatado pelo bom desempenho na produção dos trabalhos acadêmicos em forma de 

relatórios e/ou relatos de experiências requeridos para a aprovação nos cursos.  

Por fim, com base nas experiências obtidas ao longo do percurso entendemos que o 

processo de intervenção psicossocial deve integrar a formação básica, para a compreensão 

teórica e a prática profissional, de futuros licenciados e psicólogos do DEDC I da UNEB, 

como um componente curricular, na forma de seminário temático, visando ao preparo e à 

qualificação desses estudantes para o exercício profissional em prol do desenvolvimento da 

consciência cidadã e da sociedade. 

Organizamos este trabalho em sete seções. Inicialmente apresentamos na segunda 

seção os referenciais teóricos que guiam a análise do objeto desta pesquisa que são as 

situações-problema que serviram de momentos formativos para estudantes dos cursos de 

Psicologia e de Pedagogia e suas decorrências pedagógicas, tomando como base os autores 

dos campos de conhecimento da Psicologia (intervenção psicossocial) e da Educação (espaços 

educativos e formação do educador). A terceira e a quarta seções tratam do escopo 

metodológico da intervenção psicossocial, conceituando os seus elementos constitutivos: o 

ensino e a aprendizagem em grupos operativos, definições básicas que direcionaram a conduta 

metodológica do presente trabalho. A quinta seção é a reflexão sobre a nossa prática docente 

no ensino superior nos cursos do Departamento de Educação – DEDC I, da Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB e delineia a metodologia. A sexta seção é o coração desta pesquisa 

onde são analisadas as situações-problema tratadas pedagogicamente por meio da intervenção 

psicossocial em grupos operativos. Finalizamos este trabalho na sétima seção, com uma 

proposição de criação de um novo componente curricular, a ser incluído no curso de 

Pedagogia, com a oferta aberta às demais licenciaturas e ao bacharelado em Psicologia do 

DEDC I.  
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2 INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL EM ESPAÇOS EDUCATIVOS: UM DESAFIO 

PARA O EDUCADOR 

 

A presente seção busca estabelecer os referenciais teóricos que guiam a análise do 

objeto desta pesquisa que são: a síntese do pensamento dos autores do campos de 

conhecimento da Psicologia tomados como base (intervenção psicossocial); discorrer 

brevemente sobre o papel pedagógico da interpretação enquanto elemento intermediador dos 

campos do conhecimento da Psicologia e da Educação;  a síntese do pensamento dos autores 

do campo de conhecimento da Educação (a formação do educador, inclusive a experiência da 

antiga FAEEBA/UNEB, e os espaços educativos). 

Desta forma, os “diálogos” estabelecidos de forma livre entre esses autores 

constituem-se em importante referencial de discussão para fins de atingir a proposta principal 

de pesquisar e apresentar a efetividade da intervenção psicossocial no enfretamento das 

situações-problema visando uma ação pedagógica transformadora, assim como, fundamentar 

o que mais adiante será demonstrado, quanto à importância da articulação entre a Educação 

superior com a Educação básica por meio de ações colaborativas de intervenção psicossocial, 

orientando graduandos do DEDC I. 

 

2.1 A INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Consideramos o processo de intervenção psicossocial, sobretudo, como uma prática da 

psicologia social que surge com a finalidade de trabalhar os conflitos, problemas e demandas 

em uma instituição, como uma forma de orientação esclarecedora, propondo aos sujeitos 

inseridos em tais relações, alternativas para identificar e equacionar os problemas. Enrique 

Pichon-Rivière (1988) considera essa, uma articulação com os grupos, uma abordagem social 

e um importante elemento psicológico facilitador da operatividade, pois, com base na ação de 

um mediador é possível operar nas relações conflitantes e assim causar mudanças qualitativas 

nas relações e capacidade produtiva dos grupos. Enquanto Michel Thiollent (1985) considera 

que a intervenção psicossocial é uma estratégia social, cuja finalidade é o acompanhamento 

das decisões da ação institucional.  

Podemos afirmar que a intervenção psicossocial, portanto, não se limita a buscar uma 

forma de ação, mas também potencializar as relações dos sujeitos envolvidos e o 
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conhecimento e a consciência das pessoas e grupos observados. O orientador que estiver 

presente na intervenção psicossocial se tornará um contribuinte efetivo para a resolução dos 

problemas, uma vez que se propuser a: analisar as demandas do coletivo observado; colocar-

se em prol da resolução dos conflitos e transpor as barreiras existentes no grupo, sob o qual 

desenvolve a sua intervenção. Assim, irá propiciar um caráter conscientizador da sua ação, 

articulando constantemente as atividades interventivas no grupo e o conhecimento que desta 

se apreende.  

Para René Lourau (2004), o orientador, na intervenção psicossocial, “mexe na merda”, 

ou seja, vai ao encontro da raiz do problema e conduz o que está sendo apresentado. Para 

tanto, deve estar psicologicamente preparado para efetivar a intervenção e assim estabelecer 

uma homeostase dos conflitos e problemas, e desencadear uma harmonia nas relações 

interpessoais entre os sujeitos envolvidos. 

A intervenção psicossocial, como mediadora dos conflitos e problemas não 

solucionados no cotidiano, é uma prática que 

[...] dá força para que sejam escutadas e consideradas as dimensões sócio–

emocionais e os interesses não reconhecidos [...] crê que, permitindo a expressão do 

reprimido, ajuda as categorias vítimas da repressão. De fato, mais tarde [...] 

descobrirá ainda que essa expressão e o trabalho que a acompanha apenas 

excepcionalmente conduzem a mudanças de estrutura que, mesmo nesse caso, as 

mais altas instâncias conservam seu poder intacto e que a estrutura da organização, 

além dos arranjos menores concebidos, acaba totalmente reforçada (LÈVY; 

DUBOST, 2001, p.177).  

A intervenção psicossocial potencializa o ambiente institucional, tornando as relações 

interpessoais mais confortáveis; por sua vez, quando tais mudanças passam a ocorrer na 

estrutura relacional de um grupo, este mantém o equilíbrio na sua maneira de se relacionar e 

em exercer suas atividades (MOSCOVICI, 1980). Ao aplicarmos as dinâmicas de 

intervenção, tendemos a desenvolver no grupo uma esperança, no que se refere ao resgate da 

harmonia das relações interpessoais, da solução dos problemas enfrentados e da 

potencialização da sua capacidade operativa. Isto acaba por levar os integrantes a desenvolver 

um sentimento de confiança dos membros do grupo entre si e com o orientador.  

Essas relações são estabelecidas principalmente por meio dos relatos orais, uma vez 

que através da escuta e partilha das situações, se analisa, se interpreta e acaba por se 

compreender os conflitos interpessoais e as situações-problema alcançando-se soluções 

proveitosas para as mesmas. Dessa forma, essas experiências demonstram o quão importante 

é o processo de intervenção psicossocial. Independentemente do método utilizado para a sua 

realização, seguem com o seu objetivo: a busca da raiz dos conflitos e das situações-
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problema, bem como a resolução e/ou pacificação dos mesmos. A resolução dos conflitos e 

problemas intergrupais só acontece quando os indivíduos falam, escutam e interpretam as 

situações, dando sentido para as mesmas. Os grupos que enfrentam seus conflitos e problemas 

de frente, expondo-os para o coletivo de modo a buscar as soluções, têm uma maior facilidade 

de encontrar as saídas, pois praticam a análise dos problemas e constituem desta forma um 

laço forte nas construções das relações sociais. 

Mesmo quando as contradições são explicitadas e acentuadas, o fato de serem 

recuperadas em um discurso único leva a crer na possibilidade de ultrapassá-las ou, 

no mínimo, articulá-las; o levantamento inscreve-se necessariamente no projeto de 

dar um sentido; é a função das representações, que não se reconhecem como um 

discurso, mas se apresentam como um saber sobre – saber ou sentido cuja função 

principal é a de fundamentar, legitimamente, ações ou decisões (saber para) (LÉVY; 

DUBOST, 2001, p. 189). 

Segundo Pierre Lévy e Jean Dubost (2001), no processo de intervenção psicossocial, 

ainda que possamos ter como referência alguns conceitos psicanalíticos, é importante termos 

em mente que, na realidade, a análise de grupo se constitui um grande obstáculo para a 

psicanálise, que é a dificuldade do analista se estabelecer como um sujeito neutro na resolução 

dos conflitos e problemas. O analista social ou o educador, caso siga o mesmo modelo da 

relação que é estabelecida entre o analista e o paciente na clínica psicanalítica para a prática 

grupal, tenderá a provocar a inibição comportamental do grupo, recalcando o desejo de expor 

o problema e ocultando os conflitos. A isso Lévy e Dubost (2001, p. 191) denominaram de 

“desenvolvimento de uma relação normativa e pedagógica falsamente denominada de 

analítica”. 

O analista não pode estar em uma situação de exterioridade radical ao grupo ou à 

organização, pois variáveis da mesma natureza condicionam seu lugar e o dos outros 

membros, uma vez que, desde o início, ele se insere no mesmo sistema de alianças, pressões, 

estratégias, das quais necessariamente é parte.  

Podem ocorrer aí fenômenos de deslocamento ou de projeção com relação ao 

interventor, mas relações de transferência, no sentido preciso desse termo, não 

podem ser estabelecidas ou desenvolvidas; essas relações implicariam 

particularmente, por parte do analista, o respeito à regra de abstinência, do não agir, 

e o desenvolvimento de uma relação entre os dois sujeitos – analista de um lado, 

grupo do outro (LÉVY; DUBOST, 2001, p.191). 

A proposta que ora apresentamos tem o sentido de proporcionar o que Jacob Levy 

Moreno, no conjunto de sua obra, denominou de fator tele – a compreensão do que está 

acontecendo consigo e com o outro – proporcionando uma empatia que ocorre nas duas 

direções de forma simultânea. Sendo assim, o objetivo aqui é desenvolver processos 

educativos que contribuam para o aumento das relações télicas, atuante no processo de 
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intervenção psicossocial, favorecendo a espontaneidade e a criatividade dos sujeitos 

envolvidos, que se realizam no grupo, o locus essencial desses processos, potencializando o 

surgimento de insights em função das demandas do coletivo e refletindo-se na melhoria do 

desempenho operativo, no nosso caso o acadêmico; isso termina por ocorrer a partir do 

encontro com o grupo.  

O conceito subjacente nessa abordagem é o reconhecimento de que o homem é um 

intérprete de papéis, que todo e qualquer indivíduo se caracteriza por certo repertório 

de papéis que denominam seu comportamento e que toda e qualquer cultura é 

caracterizada por certo conjunto de papéis que ela impõe, com variável grau de 

êxito, aos seus membros (MORENO, 1993, p.413-414). 

 

Lembramos as considerações de LOURAU (2004) quanto à importância de ressaltar o 

potencial producente desta prática, porém, sem esquecer que, enquanto análise institucional, 

ela não tem o objetivo de fazer milagres e em suma podemos concluir que as mudanças 

tendem a ocorrer quando os integrantes do grupo em processo de intervenção psicossocial 

vivenciam as causas dos obstáculos de forma transparente, sincera, sem discriminação, porém 

cuidadosa. Fazendo isto, o coordenador implicado, ou seja, comprometido por estar inserido 

em seu ambiente de observação através de um processo de imersão, consegue literalmente 

transformar o seu espaço de estudo em um contexto de relações transparentes, espontâneas, 

criativas e produtivas e como veremos a seguir, que contribuem para a aprendizagem dos 

diversos atores. 

 

2.2 A INTERPRETAÇÃO 

 

No nosso entendimento, interpretar implica convocar o outro para uma inter-relação, o 

que, em última instância, leva a uma postura empática. Os processos interpretativos iniciam-

se com questões, pois é próprio do ser humano interrogar-se, perguntar-se sobre o sentido do 

ser. Dessa forma, o pesquisador, a todo instante, deve questionar-se: como transformar um 

objeto empírico em um objeto de estudo que possa ser cientificamente explicado? O objeto 

está composto por uma série de relações que o determinam, que serão utilizadas para explicar 

o seu significado e o percurso acadêmico precisa ser feito de forma completa; não em etapas 

estanques, mas no sentido de observar, entender e comunicar aquilo que deve estar disponível 

de modo preciso: o nosso objeto de estudo com os seus objetivos. Inicialmente o observador 

vê a imagem em si, mas não mantêm uma relação profunda e nem se envolve com ela, no 
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sentido de apropriar-se de. Mas a pesquisa vai além, tornando-se necessário interpretar, 

observar além do objetivo. Agora o observador acrescenta a sua subjetividade ao objeto em 

observação – algo que foi feito por outro, ao qual estará imprimindo seu juízo de valor, que 

dará um sentido próprio, único, singular ao que está sendo observado.  

Não é suficiente apenas conhecer as coisas em si, mas também como as vestimos. A 

coisa adquire um sentido ao questionarmos a relação que temos com ela. E é necessário 

cuidar dessa relação, no sentido do movimento neokantiano mencionado por Fernando Juan 

Garcia Masip (2015), pesquisando não somente a objetividade das coisas, mas incluindo a 

subjetividade do sujeito que as pesquisa. 

Assim, o sujeito é capaz de compreender o objeto observado, conseguindo não apenas 

identificar os signos, mas também ver e escutar os elementos latentes, as significações, o 

sentido, podendo até apropriar-se dele, atribuindo-lhe uma funcionalidade. Assim, está 

colocado o desafio do sujeito ver-se afetado pelo seu objeto, à medida que se estabelece uma 

relação dialética entre ambos, aqui abordada como um amalgamar entre os elementos internos 

do pesquisador e aquilo que lhe está externo: o contexto educacional em questão. Ele se 

encontra nesse lugar porque ainda não conseguiu responder à sua pergunta; e, ao conseguir, 

outra surge e fica sabendo que nunca vai encontrar a resposta final e, por isto, precisa 

continuar pesquisando, pois, este é um processo interminável: diz respeito à própria 

incompletude do humano. É dessa maneira que compreendemos a relação entre o sujeito 

pesquisador e o seu objeto. 

Embora do ponto de vista epistemológico o ato de interpretar esteja vinculado à 

hermenêutica
1
, optamos, neste trabalho, pela formulação dos estudiosos do campo da 

educação, no qual a interpretação busca a significação dos fenômenos; e interpretação haverá 

onde se possa perguntar não apenas o que se mostra das coisas, mas também o que delas se 

absorve. 

A ciência positiva, mesmo que nos faça entender o nosso objeto de estudo, evita que 

nos impliquemos; joga para longe a subjetividade do pesquisador. Entretanto, como ver e 

escutar aqueles elementos latentes, na tentativa de compreender, interpretar e não somente 

entender? O pesquisador deve trabalhar-se também como alguém que precisa do outro e da 

sua relação com o objeto. Estudando o outro, estuda-se; ele é sujeito do conhecimento quando 

                                            

1 
 Conforme estudada por W. Dilthey e Jovanka Scocuglia (2003). 
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estuda o outro que é o seu objeto. Porém, torna-se objeto quando o outro o estuda. Haveremos 

de compreender mediante a compreensão do outro, pois, caso contrário, não estaríamos 

fazendo a ciência analítica, que é a nossa proposição. E esse outro em sentido coletivo, o 

grupo, no qual cada participante constantemente interage com os demais, observando-se, 

compreendendo-se e interpretando-se mutuamente e crescendo em grupo, enquanto uma 

totalidade
2
.
.
 

Paul Ricoeur (2011, p.105 apud MASIP e FIALHO, 2015, p.74) define o ato de 

interpretar na perspectiva dialética, dizendo:  

[...] O termo interpretação deve [...] aplicar-se não a um caso particular de 

compreensão, a das expressões escritas da vida, mas a todo o processo que 

abarca a explicação e a compreensão. A interpretação enquanto dialética de 

explicação e compreensão pode, pois, remontar às fases iniciais do 

comportamento interpretativo já em acção na conversação. E, embora seja 

verdade que só a escrita e a composição literária proporcionam um pleno 

desenvolvimento desta dialética, a interpretação não deve referir-se como 

uma província da compreensão. Não se define por uma espécie de objecto – 

signos ‘inscritos’, no sentido mais geral do termo –, mas por uma espécie de 

processo: a dinâmica da leitura interpretativa. 

A nossa abordagem concentra-se nessa acepção: a interpretação como dispositivo 

analítico do campo pedagógico. O elemento central do âmbito pedagógico é o conhecimento, 

pois, este medeia todas as suas relações sociais, sejam as internas aos espaços educativos, 

quanto àquelas que gravitam no seu entorno. O próprio conhecimento, enquanto elemento 

mediador possui diferentes facetas e interpretações, inclusive as epistemológicas. Entretanto, 

quando a instituição educativa o toma como objeto de trabalho, termina por organizá-lo como 

um padrão burocrático, uniformizando condutas e relações. Se quisermos fugir desta 

padronização, precisamos adotar a interpretação como uma estratégia de intervenção, que 

compreenda e interprete os acontecimentos no sentido de dar qualidade aos processos 

formativos dos sujeitos envolvidos na produção do conhecimento. 

Adentrar no campo da educação com essa perspectiva interpretativa significa, em 

essência, interrogar como determinadas vivências psicológicas, por si mesmas, interferem na 

aprendizagem, seja para facilitá-la ou bloqueá-la. Nesse caso a interpretação é, conforme 

Fialho (2015, p. 38): 

                                            

2 
 Fialho (2015, p.74) lembra Foucault em Theathrum Filosoficum (1987, p. 21): “não houve nunca um 

interpretandum que não tivesse sido interpretands”. 
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[...] uma estratégia de intervenção, uma forma de tornar operativa a atuação docente 

no processo de formação, de explicitar como os sujeitos se situam perante suas 

aprendizagens, que vínculos constroem com o(s) conhecimento(s), com seus 

colegas, seu(s) professor(es), a instituição; a interpretação é, nesse caso, uma 

operação de intervenção no âmbito do concreto pedagógico. 

 

A referida autora defende que, do ponto de vista pedagógico, interpretar equivale a 

adotar uma nova e imprescindível atitude de direcionar um olhar diferenciado para a sala de 

aula, observando e gestando outra capacidade de leitura e de escuta perante os eventos que 

nela acontecem e sobre suas diferentes linguagens. Porém, novamente, essa atitude não 

deveria ter como lastro os cambaleantes pilares da ciência positivista. Esse novo olhar para a 

sala de aula e para as relações de ensino e aprendizagem deve assumir uma postura de 

vanguarda, cuja transformação começa mesmo no ato de observar e, através da própria 

observação, compreender que o observador faz parte da cena que se observa, assim como o 

contexto observado resulta da ação do observador. Mesmo em uma abordagem dessa 

natureza, não é possível a apreensão da totalidade, mas é preciso ter consciência de que os 

sujeitos são imprescindíveis, pois, não há apropriação da realidade que ocorra em separado da 

experiência. Em última instância, o próprio ato de conhecer é condição sine qua non ao 

processo de produção do conhecimento.  

 

2.3 O CONTEXTO DA FORMAÇÃO DO EDUCADOR 

 

Adotamos a crença no significado especial que tem a Educação em função dos seus 

objetivos estarem intimamente entrelaçados aos desafios de influenciar processos que 

resultem em transformação e inclusão social, em uma perspectiva dialética, mutuamente 

contribuindo e alimentando-se da ampliação do acesso e permanência nos espaços 

educacionais, descobrindo e construindo instrumentos e formas que vislumbrem alcançar a 

melhoria da qualidade de vida e, porque não, a busca da felicidade. 

No presente trabalho, estabeleceremos como ponto de partida, algumas das 

concepções de autores, que de diversas formas, compreendem a educação numa perspectiva 

de qualidade, referenciada como prática social, portanto, constitutiva e constituinte das 

relações sociais mais amplas, com base em embates e processos em disputa que traduzem 

distintas concepções de homem, mundo e sociedade (DOURADO, 2007). 
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A formação do educador, enquanto um campo de conhecimento na área da Educação, 

está estritamente ligada à situação da instituição universitária. É importante abrir a discussão a 

respeito, com as reflexões de Fialho (2012), ressaltando alguns dos seus comentários sobre o 

documento da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010) que orienta a construção 

do Sistema Nacional Articulado de Educação no Brasil. De início, a autora destaca o papel do 

Estado na garantia do direito à educação de qualidade: organização e regulação da educação 

nacional, que no que se refere à democratização do acesso, permanência e sucesso escolar; 

formação e valorização dos profissionais da educação; justiça social, educação e trabalho: 

Inclusão, Diversidade e Igualdade. No âmbito desse princípio, Fialho (2005) chama a atenção 

sobre o acesso à educação superior pública na Bahia que foi mantido e ampliado pelas 

universidades estaduais. Foram elas – e são elas – que têm sustentado expressiva oferta 

pública da educação superior no Estado.  

Segundo Fialho (2005), a expansão da educação superior após a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº. 4024/1961) e Reforma Universitária de 

1968 não aconteceu na Bahia, cuja oferta do nível superior só veio ser superada com a 

implantação do sistema estadual de Educação Superior, concomitante à expansão do setor 

privado, estando ausente o setor federal (FRANCO; FIALHO; PIRES, 2006, p.91). Constatam 

esses autores que na Bahia, institucionalizou-se um sistema estadual de educação superior 

marcado pela ausência da União, correspondendo-lhe: a criação e implantação das suas 

quatro universidades. Os dados de 2009 demonstram um desordenado panorama da educação 

superior pública que tende a cristalizar-se ainda mais na Bahia, onde menos de 10% dos 

jovens em idade própria têm acesso à educação superior (matrículas públicas e privadas 

somadas). No país, a taxa de escolarização líquida na faixa etária de 18 a 24 anos na educação 

superior, passou de 9,8% em 2002 para 14,4% em 2009, conforme divulgado pelo Balanço da 

Gestão da Educação 2003–2010 (BRASIL, 2010). 

Portanto, a Bahia de 2009 estava aquém do que o Brasil havia apresentado cerca de 

dez anos antes, quanto aos indicadores da taxa líquida. Assim, o acesso e a permanência na 

educação superior pública, inclusiva, universitária, de qualidade ficaram amplamente 

comprometidos. Somente uma postura em favor desse compromisso fornecerá alguma 

possibilidade de reversão de um panorama educacional profundamente cristalizado no Brasil, 

sobretudo na Bahia, em decorrência de inúmeros desacertos e equívocos desencadeados, no 

passado, por uma política cruel, desordenada e pequena.  
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De acordo com Fialho (2012), a maneira como transcorreu a trajetória das 

universidades estaduais no país – instituições públicas de educação superior – demonstra que 

elas se encontram diante de situações desafiadoras de grande complexidade: situações que 

parecem silenciadas, não fossem os efeitos que produzem, os quais nos permitem, ao menos, 

localizar alguns dos seus mais graves impactos, principalmente na formação do educador, 

cada vez mais distanciada da realidade da escola pública. Mas, é possível também, vislumbrar 

caminhos: o regime de colaboração é, sem dúvida, item prioritário na ordem do dia para a 

construção do sistema nacional de educação e o fortalecimento da comunidade acadêmica e 

científica do Brasil, com participação plena das universidades estaduais. Necessita, porém, de 

uma gestão pública que proporcione uma aproximação de maior alcance, amplitude e 

compromisso das instâncias governamentais de modo a incorporar as boas experiências, ainda 

pontuais, como práticas cotidianas.  

Nos chama atenção a defesa da referida autora em relação à expansão da universidade 

pública, da democratização do acesso e sua ampliação, assim como da permanência dos 

estudantes, por ser um direito público subjetivo, social, originário e imprescritível, que tanto 

diz respeito à juventude baiana – sobretudo aos jovens que não podem pagar pelo ensino 

privado – assim como à educação básica, à formação de professores, à pesquisa e à formação 

de pesquisadores, ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, enfim, a tudo que implica 

instalação de bases de natureza acadêmica, cultural, científica, informacional, técnica e 

tecnológica.  

No caso específico do referido estudo, concentramos a atenção no papel que algumas 

das universidades estaduais da Bahia tiveram para a ampliação do acesso à educação. Não 

pode ser esquecido o fato de que as suas origens ocorreram por meio das antigas faculdades 

de formação de professores. Posteriormente tais instituições vieram a ampliar a sua oferta 

para diversas áreas do conhecimento e tornaram-se reconhecidas pelos seus alcances. Porém, 

mesmo hoje, respondem por parte significativa da formação de um profissional que ainda é 

profundamente desvalorizado no Brasil, mas é tão importante para o país conseguir melhorar 

os seus indicadores de desenvolvimento humano, através dos cursos de licenciatura e 

pedagogia para a educação básica.  

Fialho (2012, p. 88) afirma que: 

Para melhor compreender esse cenário - mesmo reconhecendo o alto investimento 

que o país tem feito, nos últimos anos na educação básica - para compreender 

melhor esse cenário é bom lembrar que: [...] Os impactos, na educação básica, com a 

incorporação de professores de nível superior nas redes públicas de ensino ainda não 
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são totalmente conhecidos; [...]muitas foram as mudanças – e muitas outras ainda 

precisam ocorrer – na educação pública; crianças e jovens oriundos dos segmentos 

populares começaram, muito recentemente, a ter a oportunidade de acesso à escola 

pública; é crescente o grau de exposição de alunos e professores às situações de 

risco social; ainda é grande a distância entre a universidade e a escola e, portanto, 

entre educação superior e educação básica; as políticas de educação e de formação 

de professores não acompanharam – e ainda não acompanham – essas 

transformações. 

 

Tal cenário ainda se conserva, afetando da mesma forma a formação dos educadores. 

A busca de soluções para resolver algumas das carências apontadas, pelas quais passam as 

universidades estaduais e as escolas públicas da educação básica, pode vir de e para ambas, 

desde que estejam direcionadas para ações integradas. 

 

2.3.1 A Experiência da FAEEBA/UNEB 

 

Nadia Fialho e Ivan Novaes (2009), estudando os diversos movimentos que podem ser 

gerados em uma instituição universitária, propõem um resgate da identidade institucional da 

Faculdade de Educação do Estado da Bahia (FAEEBA), apesar de o fato da sua criação ter 

ocorrido por meio de um processo institucional autoritário – durante o ano de 1983, ainda na 

vigência da Ditadura Militar, tendo sido transfigurada, também de forma autoritária, através 

de uma Lei Delegada, no ano de 1997, para Departamento de Educação –, sempre mereceu 

destaque, haja vista a sua atuação, desde o início, ter desempenhado um papel de articulação 

desta Universidade Estadual com os demais níveis de ensino, colocando em prática a 

concepção articuladora das relações entre educação superior, educação básica e sistemas de 

ensino. Ressalta-se o caráter das suas ações, inclusive a dimensão pedagógica do seu processo 

de gestão, que permitiu a agregação do compromisso social, assumido na tríade ensino 

(formação de pessoas) pesquisa (produção do conhecimento sobre a realidade) e extensão 

(ação). Com base nas afirmações destes autores, podemos acentuar o grande potencial que 

essa instituição tem para enfrentar os seus desafios criando possibilidades de crescimento e 

transformação.  

Porém, ao longo do tempo, ao invés do aprofundamento e ampliação desse processo, 

ocorreu a dispersão de tais experiências, contribuindo para o aumento da dicotomia entre a 

teoria e a prática presente nas relações de ensino e aprendizagem, e ao invés de estabelecer 

uma relação sistêmica de permanente parceria entre o ensino superior nas universidades 

estaduais (DEDC I da UNEB) e a escola da Educação Básica, na realidade, que se tem 
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encontrado distante do que acontece nos ambientes universitários. Nos diversos meios de 

produção do conhecimento, ultimamente, tem sido crescente as preocupações com o 

distanciamento histórico existente entre os distintos níveis educacionais: educação básica, 

graduação e pós-graduação. 

A própria CONAE (2010, p. 6) defende que 

[...] é fundamental pensar políticas de Estado para a educação nacional, em que, de 

maneira articulada, níveis (educação básica e superior), etapas e modalidades, em 

sintonia com os marcos legais e ordenamentos jurídicos (Constituição Federal de 

1988, PNE/2001, LDB/1996, dentre outros), expressem a efetivação do direito 

social à educação, com qualidade para todos. Tal perspectiva implica, ainda, a 

garantia de interfaces das políticas educacionais com outras políticas sociais. Há 

de se considerar o momento histórico do Brasil, que avança na promoção do 

desenvolvimento com inclusão social e inserção soberana do País no cenário global, 

assinalando ainda a importância de cuidar das articulações, por exemplo, entre 

políticas de Estado e educação nacional, educação básica e educação superior, 

marcos legais e ordenamentos jurídicos, direito social à educação com qualidade e 

para todos, políticas educacionais e políticas sociais. (grifos nossos) 

Seguindo nessa direção, defendemos a necessidade premente de resgatar e incrementar 

o desenvolvimento de ações organizadamente e sistemicamente articuladas entre a 

universidade estadual (DEDC I da UNEB) e a educação básica desse ambiente, 

particularmente com as escolas públicas do entorno da região do Cabula, objetivando a 

melhoria da qualidade da formação dos egressos desta instituição e do ensino nessas escolas, 

para, a partir daí, possibilitar o aumento do acesso ao ensino universitário público (UNEB) 

dessa comunidade local, cumprindo a vocação histórica presente na sua cultura 

organizacional.  

Dentre as inúmeras formas e possibilidades de estabelecimento do regime de 

colaboração entre as instituições educativas do nível superior e da educação básica coloca-se 

o de responder às necessidades inerentes às relações de convivência na escola através de uma 

abordagem psicopedagógica, particularmente através de processos de intervenção 

psicossocial, a serem desenvolvidos nas escolas da educação básica, haja vista o seu momento 

atual de tensões e conflitos, que em última instância refletem o contexto das relações sociais 

em que vivemos. Acreditamos que a Formação em Intervenção Psicossocial deveria ser 

adotada de forma regular no âmbito do DEDC I da UNEB, seguindo um enfoque inter, multi e 

transdisciplinar, objetivando alcançar um efeito multiplicador, por meio da constituição de 

equipes multidisciplinares de professores e estudantes do referido DEDC I, que pudessem 

atuar em processos de intervenção nas escolas públicas, no sentido de obter a melhoria da 

qualidade das relações de ensino e aprendizagem e teoria e prática, mediante o enfrentamento 
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das situações-problema, propiciando também, senão a solução, ao menos, o alívio das tensões 

psicológicas próprias das relações sociais presentes nessas escolas. 

2.4 ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 

A realização de processos de intervenção psicossocial ocorre em determinados 

ambientes, o que demanda estabelecer uma breve compreensão do que seja ambiente e, como 

estamos tratando de educação, visitar algumas concepções sobre a escola. Dourado (2007) 

considera que o ambiente escolar, por ser heterogêneo e complexo, ao ser pesquisado, deve 

ser observado em seus diversos aspectos. Lócus diretor da grande tarefa educacional, as 

instituições escolares são também efervescentes ambientes de socialização, que 

constantemente se deparam com a necessidade de desenvolver os processos educacionais de 

forma que esteja em sintonia com as demandas do mundo contemporâneo e na perspectiva das 

mudanças que definirão o seu futuro, pois, conforme a máxima freireana, “a educação é uma 

forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p. 110). 

Sendo assim, como compreender esse ambiente, que é a Escola Básica, senão como 

um microcosmo da sociedade geral, pois, nela estão inseridos elementos de todas as 

categorias que existem na sociedade?  

Muitos estudiosos que analisam a Escola enquanto organização
3
estabelecem como 

consenso o reconhecimento de que a mesma se constitui como um espaço de socialização, 

pedagogicamente orientado, cuja finalidade é a formação humana. Diferentemente de outros 

espaços socializantes (como a família, por exemplo) a escola propicia uma convivência entre 

pares (se considerarmos os agrupamentos por faixa etária) e ao mesmo tempo entre diferentes, 

seja pela condição social, étnica, de gênero e/ou outras. É uma instituição social de grande 

capilaridade, pois, a princípio, destinada a todos e com a exigência de frequência diária. Essas 

características (para não nos alongarmos na natureza dessa instituição) nos leva a afirmar que 

escola e sociedade mantem estreita relação de interdependência, configurando-se como, já 

dito, um microcosmo. Isso significa que o entendimento das relações intraescolares não pode 

prescindir da abordagem política, particularmente das políticas públicas para a educação. 

                                            

3 
 Para aprofundamento desse aspecto, ver John Dewey (1973); Michael Apple e James A. Bean (2000); 

Antônio Nóvoa (1992); José Carlos Libâneo (2008) e outros.  
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A escola vive atualmente uma tensão entre as demandas do mercado e as exigências 

formativas da infância e da juventude. Por um lado, o mercado de trabalho requer a 

preparação imediata para seus processos seletivos e, por outro lado, a crise de valores da 

sociedade ocidental impõe uma educação para a convivência respeitosa, que adote o diálogo 

como procedimento na resolução de conflitos. Tal pressão amplia a complexidade da 

convivência na escola não só como espaço formativo da infância, da adolescência e de jovens 

e adultos, mas também como lócus da prática de profissionais em formação, isto é, os 

graduandos das licenciaturas. 

É de conhecimento público que, no Brasil, a democratização do acesso à educação, 

particularmente na década de 1990, abriu as portas da escola para as classes populares e, além 

disso, expandiu as redes públicas na maioria das cidades brasileiras. Isso significou não só 

uma diversidade de educandos como também entre o próprio professorado, dando à escola, 

particularmente à pública, uma nova composição, cuja consequência imediata foi a presença 

de diferenciados interesses sociais e visões de mundo. Também a difusão da informação pelos 

meios de comunicação e mídias sociais influencia a cultura escolar, questionando os 

currículos formais, geralmente distantes da realidade dos seus educandos.  

Para a compreensão da escola como ambiente de socialização, cabe destacar um 

elemento que a modificou radicalmente que foram as políticas públicas – de gestão 

compartilhada e de constituição do controle social dos serviços públicos – que imprimiram 

um modelo de gestão democrática na escola, instituindo instâncias colegiadas, permitindo a 

pais e estudantes a opinarem, e até decidirem, sobre o seu funcionamento. Portanto, não mais 

restrita às elites e distante dos centros urbanos, a escola acolheu também os problemas sociais 

como a maior vulnerabilidade das crianças à violência doméstica e das ruas, dos adolescentes 

e jovens à droga e dos próprios adultos à violência urbana como um todo. Mesmo com esse 

processo de democratização, Miguel Arroyo (1997) aponta a permanência de uma cultura 

excludente, tributária das formas de organização pedagógica (currículo seriado, conteúdos 

desvinculados das necessidades dos educandos, práticas de avaliação internas e externas à 

escola etc.) que cria sérios obstáculos à permanência dos educandos na escola, truncando seus 

percursos escolares, resultando nas repetências múltiplas e evasão e abandono. Sem dúvida, 

esse é um elemento de conflito para o ambiente educativo, tanto no que diz respeito às 

relações intraescolares, como à própria implantação de políticas públicas.  

Sabemos que a discussão sobre essas políticas se articula a processos mais amplos do 

que a dinâmica intraescolar, espaços onde ocorrem exemplos de um cenário que enfeixa 
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variáveis de alta complexidade que precisam ser estudadas continuadamente. Mas, em tal 

percurso, não se pode negligenciar a real importância do papel social da escola e dos 

processos relativos à organização, cultura e gestão intrínsecos a ela. Portanto, é fundamental 

não perder de vista que o processo educativo pode desempenhar os papéis de mediador e de 

mediado pelo contexto sociocultural, pelas condições em que se efetiva a relação de ensino e 

aprendizagem, pelos aspectos organizacionais e, em consequência, pela dinâmica com que se 

constrói o projeto político-pedagógico e se materializam os processos de gestão da educação 

básica (DOURADO, 2007). 

Assim é necessário refletirmos e compreendermos sobre a importância do ato de 

educar em sua amplitude geral, bem como adotar uma atitude proativa para uma educação 

democrática e de qualidade, desenvolvendo ações educativas que tenham em vista a formação 

de valores para uma convivência pautada na alteridade, no respeito à diversidade e à 

pluralidade, postura já consagrada pelas lutas e conquistas de Direitos Humanos que a prática 

educativa deve incluir no seu cotidiano escolar. 

Ante tal realidade é necessário que ações de intervenção psicossocial aconteçam de 

forma mais sistematizada e regular no âmbito do nosso espaço educacional (DEDC I da 

UNEB) e sejam voltadas a incentivar que os futuros educadores e psicólogos possam vir a 

desempenhar o seu papel de agentes inovadores, por meio de uma ação pedagógica 

transformadora, contribuindo para tornarem as comunidades escolares (e a sociedade em 

geral) mais saudáveis, produtivas, justas e solidárias. Uma condição facilitadora para os 

futuros profissionais do DEDC I cumprirem tal papel é aprender a desenvolver processos de 

intervenção. Para isto precisariam estar habilitados e isto necessitaria ser colocado nos 

currículos, inicialmente na forma de seminários temáticos direcionados aos alunos dos cursos 

de licenciatura e de psicologia.  
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3 SITUAÇÕES-PROBLEMA E GRUPOS OPERATIVOS NO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Esta seção trata do escopo metodológico da intervenção psicossocial, conceituando os 

seus elementos constitutivos: o ensino e a aprendizagem em grupos operativos, cuja definição 

básica aponta para as mudanças de atitudes  como resultados do processo de intervenção; os 

saberes da prática que permeiam a atuação dos sujeitos envolvidos e emergem da experiência, 

como estratégia de resolução das dificuldades; as situações-problema imanentes da 

convivência grupal e motivadoras da aprendizagem; e os grupos operativos como espaço para 

uma nova aprendizagem e como o lugar em que acontece a intervenção psicossocial. São estas 

as definições básicas que direcionaram a conduta metodológica do presente trabalho e que 

será apresentada na seção seguinte. Nesta seção não se pretende um estado da arte ou uma 

extensa discussão teórica sobre estes conceitos, ao contrário, apresentamos apenas as 

definições conceituais necessárias ao entendimento da metodologia utilizada na presente 

pesquisa; por isso, os referidos conceitos serão trabalhados de forma direcionada, ou seja, 

como estão colocados no âmbito da intervenção psicossocial. Portanto, trata-se de um 

preâmbulo inicial, a aplicação de conceitos da abordagem de um dos alvos específicos dessa 

pesquisa, que busca identificar o potencial criativo resultante da intervenção psicossocial. 

 

3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Trazemos como parte do nosso escopo metodológico uma definição do ensino e da 

aprendizagem especificamente em grupos operativos, enquanto resultados do processo de 

intervenção. Entendemos ensino e aprendizagem como um processo único, porém sem negar 

a definição dos papéis do professor (ensino) e o do educando (aprendizagem). Nossa 

abordagem metodológica visa a superar a compreensão dissociada sobre esta díade, 

geralmente presente na instituição escolar como um estereótipo de comportamento da relação 

pedagógica.  

Na escolarização, a aprendizagem é concebida como um acumular de informações ou, 

em uma concepção mais elaborada (embora ainda tradicional), como um exercício intelectual 

de aquisição de conhecimento. Nessa mesma abordagem, o ensino é tido como um 

procedimento de transmissão de informações ou no máximo, como mediação para 
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sistematização de descobertas, fruta de pesquisas escolares. Indo, além disso, a nossa 

concepção de aprendizagem toma como referência as mudanças de atitudes; ou seja: a 

aprendizagem acontece pela incorporação do conhecimento e da experiência ao modus vivendi 

humano que alteram atitudes e hábitos do cotidiano, conforme defende José Bleger (1980, 

p.59),  

Ressalto que o mais importante em um campo científico não é o acúmulo de 

conhecimentos adquiridos, mas manipulá-los como ferramentas para investigar e 

agir sobre a realidade. Há uma grande diferença entre o conhecimento acumulado e 

o utilizado: o primeiro aliena (mesmo aos sábios), o segundo enriquece a tarefa e os 

seres humanos.
4
 

 

Como um processo associado à aprendizagem (conforme acima explicitado) o ensino 

passa a ser compreendido como uma atividade investigativa que toma como objeto o 

desconhecido, que caminha em busca de respostas a interrogações colocadas pela própria 

realidade da vida dos sujeitos, no sentido de ampliar ou mesmo questionar o conhecimento 

estabelecido. Se o conhecimento apenas se acumula, não há a possibilidade de transformação; 

mas quando ele se amplia ou se aprofunda, novos horizontes se colocam. Ensinar e aprender 

torna-se, então, uma atividade partilhada e horizontal. 

José Luís Vieira de Almeida e Teresa Maria Grubisich (2011) mencionam que o 

campo educacional geralmente considera a mediação como um procedimento que leva em 

consideração os dois elementos inicialmente distintos, o ensino e a aprendizagem e que, por 

meio dela, eles podem ser homogeneizados, eliminando-se a diferença existente, anulando-os 

mutuamente e estabelecendo uma aproximação e equilíbrio entre os mesmos. Esses autores 

consideram que mesmo o ensino sendo único – haja vista ser ação de um indivíduo, o 

professor – a aprendizagem é diversa, pois é um processo individual, de muitos alunos, 

embora no grupo. Logo, o ensino e a aprendizagem encerram duas condições – da unidade e 

da diversidade – muito próprias do ser humano. Portanto, quando o ensino e o aprendizado 

são entendidos como processo único não há eliminação da diferença, nem homogeneidade, 

mas complementaridade entre unidade e diversidade inerentes à natureza humana. 

Fazer o processo educativo caminhar nessa direção implica uma mudança, 

particularmente o abandono de um comportamento estereotipado que determina quem ensina 

e quem aprende. Ao professor tem sido dada a obrigação de saber tudo o que vai ensinar, 

                                            

4 
 Tradução livre. 
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colocando-o em um lugar de onipotência, impedido de dizer “não sei” o que gera tensões nas 

relações interpessoais professor x alunos, pois o pressuposto de que um sabe tudo e o outro 

nada sabe estabelece uma relação de subordinação. Ainda é bastante comum entre professor e 

aluno a manutenção de uma relação de poder decorrente de determinadas práticas didático-

pedagógicas que, muitas vezes, estão acima da decisão do professor. Podemos citar, por 

exemplo, a obrigatoriedade que a organização escolar impõe ao professor de avaliar o aluno, 

significando promovê-lo ou não ao ano seguinte; ou seja, uma decisão unilateral de aprovar 

ou reprovar o desempenho do outro. 

Apesar de haver estudos e teorias educacionais que contestam e tentam inovar a 

relação pedagógica entre professor e aluno, de uma maneira geral, na prática, os docentes 

temem romper com esse status, esse lugar de poder e situar-se como um ser humano entre 

outros seres humanos, lidando com as situações do jeito que são. É inevitável o estudante 

colocar-se como aquele que deve ser ouvido, que desafia e implica o professor em novas 

buscas; quem está no lugar de aprendiz tem sempre perguntas e questões a levantar, seja pela 

simples curiosidade ou pelas dúvidas que suscitam novas informações e campos de 

conhecimento. Por isso, a atitude mais sensata é fazer do ensino e da aprendizagem um 

processo de investigação partilhada, assim como ocorre em todo o processo da experiência 

cotidiana, ou em um relacionamento de trabalho. Sabemos que todo ser humano tem algo a 

ensinar: no mínimo, pode compartilhar suas experiências de vida. E, ainda mais importante é 

saber que o próprio conhecimento, como produto da ação humana, é sempre incompleto, tem 

sempre o que se acrescentar. 

Contudo, toda e qualquer mudança de atitude gera ansiedades e inseguranças que, no 

caso do contexto educacional, devem ser tratadas pedagogicamente. Quando se propõe uma 

inovação capaz de empreender a interação entre ensino e aprendizagem que ameaça romper 

estereótipos, ocorre o aparecimento de ansiedade que envolve um bloqueio, uma neurose real 

do ensino, que, por sua vez, afeta a distorção da aprendizagem nos alunos. Não se pode fingir 

que organizar o ensino em grupos, sem professores operando no mesmo processo dialético 

que os alunos, seja uma ruptura das relações de poder instaladas no ambiente escolar. É 

preciso energizar e relativizar papéis, abrindo a possibilidade de ensino e de aprendizagem 

mútua e recíproca.  
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3.1.1 Ensinar e aprender através do grupo 

 

Uma das formas de romper com o estereótipo que paralisa a relação dialética entre o 

ensino e a aprendizagem é a organização de grupos de trabalho de ensino. Nesses grupos, 

ensinar e aprender significa desenvolver a investigação, garantindo que seus membros 

dominem os instrumentos necessários para identificarem as contradições, as questões não 

resolvidas ou simplesmente os fatos duvidosos. Para isso é preciso que primeiramente os 

professores façam sua adesão a esse processo e a essa abordagem mais complexa, superando a 

prática de transmissão de informações ‘certas’, ‘seguras’ ou definitivas. A investigação 

pressupõe incertezas e problematização. É essa conduta que pode transformar os estudantes de 

receptores passivos a coautores dos resultados, conscientes do seu potencial como seres 

humanos. 

De acordo com José Bleger (1980), pensar sobre o processo de ensino e aprendizagem 

em espaços grupais, de antemão, nos remete, a uma questão elementar: São grupos ou grupo 

de ensino e aprendizagem? Na realidade, ambos, o que é um fator essencial da nossa 

abordagem. Insistimos em que o ensinar e o aprender se constituem em elementos 

indissociáveis de um processo que é dialético, que caminha sempre em constante movimento, 

principalmente pelo fato de que aquele que é o objeto de observação na perspectiva acima 

descrita, em algum momento assume a condição de sujeito, tornando-se o outro que ensina, 

pois não se consegue ensinar de forma plena sem aprender durante o mesmo ato de ensinar. 

Esse processo de interação deve ser totalmente resgatado no emprego dos Grupos Operativos. 

Para este autor,  

A técnica de Grupos Operativos também envolve, por conseguinte, um verdadeiro 

conceito de todo o processo; este conceito é infundido pela arte e, por sua vez, é 

enriquecido com os resultados da sua aplicação. Devemos pensar que toda a 

informação é incorporada ou assimilada como uma ferramenta para reaprender, 

continuar a criar e resolver os problemas do campo científico ou um assunto em 

questão. (BLEGER, 1980, p. 62)
5
 

 

A técnica de Grupos Operativos no ensino modifica a aprendizagem e 

consequentemente os objetivos a serem alcançados. Ao problematizar, ela busca a explicação 

das dificuldades e dos conflitos com base no real e no presente, pressupondo que a história da 
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 Tradução livre. 
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ciência é uma contínua reformulação. Essa conduta é um procedimento de trabalho e não 

podemos mascará-la como uma panaceia para todos os problemas, pois isso é utópico. Os 

dados científicos precisam ser transformados e incorporados como elementos a operar e de 

forma alguma serem reduzidos à mera acumulação de conhecimentos. O esforço para 

sistematizar o conteúdo dos programas de ensino, o que deve ser ensinado, não pode esconder 

lacunas ou dúvidas existentes no conhecimento disponível, menos ainda recorrer a 

improvisações.  

Nesse sentido, o clima de liberdade é essencial para o ensino e a aprendizagem, o que 

conduz à compreensão de que, no grupo, não cabem relações pedagógica verticais de poder e 

unidirecionais. Nos grupos operativos, o ensino estuda e investiga o próprio ensino; 

problematiza o conhecimento; utiliza ferramentas de todos os tipos; e move-se em direção ao 

desconhecido, para investigar o que ainda não foi suficientemente esclarecido. 

 

3.2 SABERES DA PRÁTICA 

 

O amor, o trabalho e a sabedoria são as fontes 

de nossa vida. Deveriam também governá-la. 

Wilhelm Reich (1989) 

 

As discussões acerca do trabalho abrangem a identificação, mas não o conhecimento 

profundo das dimensões que caracterizam essa atividade humana. No exercício das funções, o 

trabalho real, o realizado, frequentemente não corresponde ao trabalho prescrito, porém, os 

teóricos dessa área de conhecimento ainda não elucidaram o que provoca essa defasagem. 

Com base nisso é possível perceber e avaliar a existência de algumas das suas dimensões. 

É nesse espaço vazio que brota o sofrimento tanto corporal quanto psíquico, que – seja 

de forma positiva ou negativa –, não se separam um do outro. A diferença entre a cultura 

organizacional presente nos ambientes de trabalho e a singularidade de cada sujeito marca a 

existência dessa angústia que tanto podem paralisar como mover e motivá-lo. Compõem esse 

contexto, a história singular de cada um, as suas experiências infantis, assim como o teatro do 

trabalho, também representados desde a infância pelos jogos e brincadeiras. Todas essas 

ressonâncias simbólicas ecoam na maneira de cada um agir perante os desafios, ou a falta 

deles, no âmbito das organizações, sejam industriais, comerciais ou escolares e por isso não 
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podem ser desconsideradas ou colocadas em segundo plano, como propõem as abordagens 

mais conservadoras da inserção da psicologia nos campos organizacional e educacional. 

Cabe também e principalmente à direção dessas organizações perceber aqueles fatores 

que não são falados ou postos em formulários e caixinhas de sugestão, e isso não pode ser 

feito apenas nos gabinetes, porque envolve uma vivência e percepção aguçadas, certa 

sagacidade e um olhar e escuta apurados. Em geral, as formas utilizadas pelos trabalhadores 

para a condução das suas atividades nos espaços de trabalho são mal compreendidas: o fato 

dos trabalhadores nem sempre seguirem as indicações do trabalho prescrito são explicadas por 

meio de atribuições negativas a eles; algumas pesquisas demonstram – e consequentemente 

permitem afirmar – que o trabalho real possui potencial para a inovação, a criatividade e para 

promover as boas condições no ambiente de trabalho.  

As atividades da criação devem ser de grande interesse para aqueles que dirigem 

processos diversos de ensino e de aprendizagem, tanto nas organizações em geral quanto nos 

espaços educativos, pois, não são os instrutores, os pesquisadores e os professores que podem 

habilitar os colaboradores dessas organizações para essa parte enigmática de sua atividade. É 

justamente o inverso: são esses trabalhadores do ensino (professores, funcionários e alunos) 

que podem eventualmente ensinar àqueles dirigentes como eles inovam, criam e geram essa 

parte do trabalho real e sempre estaremos defasados em relação a eles. Incluímos aqui a 

denominação que Alain Coulon (2008) utilizou para alunos, ao denominar de estudantes 

profissionais aqueles que conseguiram aprender com o meio acadêmico o ensinamento de 

como gerenciar seus estudos superiores enquanto estratégia de investimento para o futuro, 

através da aquisição de um conjunto de procedimentos novos, constantemente renovados, que 

se enriquece sucessivamente com as experiências novas. 

Com base na sua concepção, Cristophe Dejours (2004) coloca a necessidade da 

psicodinâmica do trabalho analisar e compreender o sofrimento mencionado anteriormente 

como um fator criador, vez que faz emergir, para o sujeito, o que chamou de inteligência em 

ação, um tipo especial de inteligência que tem o poder de canalizar a sua carga pulsional para 

uma melhor convivência com o meio operativo e uma melhor execução das suas tarefas. Para 

o citado autor, é o trabalho que produz a inteligência e não ao contrário; isso tem levado 

muitas organizações a aderirem a formas de administração mais participativas, considerando 

que o bem-estar psíquico é tão importante quanto a saúde física; pois, enquanto o corpo físico 

é mais impactado pelas condições de trabalho, é a maneira como o trabalho é organizado que 

afeta diretamente a psique. 
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Segundo o referido autor, a inteligência deve ser conceituada como a habilidade de 

lidar com as situações e a capacidade de resolução de obstáculos, que sofre influência e 

influencia as diversas dimensões do trabalho. Ser inteligente é mais que ser detentor de 

conhecimento, pois, envolve sagacidade, paciência, empatia, e capacidade de aplicar o 

conhecimento. Tomando como base o pressuposto de que a inteligência não é uma dimensão 

absoluta e inata, mas antes uma energia pulsional, motivacional, que move as pessoas para 

saídas mais confortáveis e mais eficazes, adquirida por meio de experiências familiares e 

sociais, é que o referido autor identifica a necessidade de abordar a sabedoria no ambiente de 

trabalho e apresenta outras formas de considerar e pensar a inteligência que não apenas por 

meio dos escores quantitativos, ainda tão apurados nos ambientes organizacionais.  

Assim, constatamos que existem novas formas de encarar o trabalho, por meio das 

diferentes sabedorias que são concebidas na atualidade, destacando as inteligências: corporal 

cinestésica, que enxerga o próprio corpo enquanto recipiente do senso do 'eu' dos indivíduos, 

à medida que é visto pelo outro e reconhecido por ele; e a astuciosa, que se encontra enraizada 

no corpo, possuindo intenso poder criador e presente em todas as atividades e tarefas 

realizadas no contexto do trabalho, tais como a malandragem, o improviso e a trapaça, 

elementos ainda bastante renegados, não sendo sequer reconhecidos como formas de 

inteligência, pedras brutas que podem ser lapidadas e revertidas em situações pedagógicas.  

Para o mesmo autor, essa inteligência é uma das dimensões do trabalho que se 

movimenta entre a ontologia do sujeito, a história singular do trabalhador em interação com o 

trabalho e o seu contexto social. Sofre influência das ocorrências passadas e influencia as 

atuais, e se refere à organização e relações sociais no trabalho presente. Para tanto, não basta o 

saber, há sim a necessidade do saber-fazer que, adquirido a partir da experiência do sujeito, 

diz respeito à sua capacidade de tomar decisões práticas; por isso, é considerado arraigado ao 

corpo, pois, é através das percepções deste, que se manifesta criativamente, com seus insights, 

de forma particular e fundamental para a solução de problemas e a efetivação do trabalho 

prescrito. No entanto, essa inteligência astuciosa pode não vir a manifestar-se pelo fato da 

pessoa que trabalha considerar os objetivos fixados pela organização insatisfatórios e ainda 

perceber que se encontra sem perspectivas de crescimento profissional e não existem 

contribuições para a sua situação subjetiva. 

A criatividade facilmente alimentada pela astúcia e engenhosidade dessa inteligência 

tem papel importante. Mas, os ambientes organizacionais, inclusive os educativos, 

administrados de forma autoritária e limitativa, podem recalcar essa pulsão. Isto ocorre em 
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parte por uma defasagem entre aquilo que o sujeito traz para a organização (aspirações, 

desejos, a própria imagem do que seja exercer determinadas funções) em contraposição ao 

que acontece, de fato, em trabalhos sejam teóricos ou manuais.  

Antes de tudo, o corpo a alimenta por um motivo primário: a sobrevivência. Seja nos 

conflitos, no silêncio perturbador ou ruídos inadequados do ambiente organizacional, os 

alertas estão ativando, a todos os momentos, a linguagem básica e primária do homem: a 

corporal. O organismo vivo funciona muito antes de existirem a linguagem e representações 

verbais, forma biológica de expressão que surgiu numa fase avançada do desenvolvimento, 

função que tem origem num momento relativamente tardio do desenvolvimento biológico. 

Antes das pinturas rupestres, de aprender a falar, a escrever, o ser humano aprendeu a correr, 

a ouvir e a produzir ferramentas com as mãos. Tais saberes foram compartilhados e 

socializados pelo olhar, pela emoção e pelo sentir; a comunicação corporal se fez presente e a 

humanidade passou a internalizá-la (REICH, 1989). 

Passando a serem conhecidos como inteligência prática, de forma sagaz, astuciosa, 

pautados na experiência, esses conhecimentos também podem emergir como aqueles 

“macetes” que só os profissionais conhecem, adquiridos através de muita prática e que 

nenhum manual pode oferecer, porém podem ser reconhecidos como capazes de estar, pois, 

não são dados, são adquiridos, sendo crescente o seu reconhecimento, tanto nos meios 

corporativos quanto nos acadêmicos. Por tudo isso, os denominamos de saberes da prática 

que são necessários não apenas em razão da impossibilidade dos trabalhadores seguirem as 

regras do trabalho prescrito, mas também porque o espaço de trabalho constitui-se como uma 

oportunidade de exercer o prazer de cada sujeito visualizar o reconhecimento, a realização e 

um sentido da presença da sua criatividade nas atividades que desenvolve.  

No âmbito da escola, essa inteligência prática ou a inteligência como uma dimensão 

do trabalho, muitas vezes resulta em inovações pedagógicas. As tensões existentes no 

cotidiano escolar são geralmente resolvidas por meio de estratégias emergentes dos saberes da 

prática, tanto por parte dos gestores como do professorado e também dos próprios educandos. 

Arroyo (1999) aponta que o campo da educação é um dos mais politizados e disputados no 

cenário nacional, um ambiente fértil para tentativas de inovações, seja pelos poderes públicos, 

seja pela acadêmica, como também por parte da comunidade escolar (gestores e 

professorado), cujas estratégias de resolução de situações do cotidiano, algumas vezes, 

consolidam-se como práticas inovadoras. Segundo esse autor, as inovações que emergem do 

cotidiano escolar iniciam-se pelo diálogo entre professores sobre suas dificuldades e por meio 
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da reflexão crítica e do trabalho coletivo alcançam uma sistematização capaz de propor um 

novo ordenamento educacional (ou escolar) ou outra dinâmica curricular, essas, sim, 

transformam a escola. Em suas palavras: 

Aí está o cerne de qualquer renovação: ter sensibilidade e respeito para com essa 

dinâmica educativa que está acontecendo nas escolas e no tecido social e cultural 

[...]. Quando se entende que a ação pedagógica se insere na lógica da ação humana, 

quando se personaliza e aceita a centralidade da ação-interação – trocas entre 

pessoas em ciclos diferenciados –, temos de aceitar o caráter imponderável, diríamos 

mesmo flexível, na concepção e no estilo da inovação. (ARROYO, 1999, p.159) 

Vemos assim, uma relação pedagógica que associada às próprias dinâmicas sociais e 

culturais e entendida essencialmente como uma ação humana assume como eixo para o seu 

desenvolvimento a ação-interação, ou seja, a reciprocidade. Dessa forma, uma administração 

moderna, democrática e eficiente, não só utilizaria sabiamente da própria inteligência 

astuciosa, mas acima de tudo da inteligência astuciosa dos seus colaboradores. Quem faz um 

trabalho cotidiano, diversas vezes por semana, acaba por encontrar caminhos, soluções e 

‘sacadas’ que não precisam interferir na lógica da execução do trabalho, mas que pode 

facilitar a dinâmica social, maximizar o aproveitamento do tempo e melhorar a produtividade 

da organização.  

Com uma boa condução, obviamente, os saberes da prática podem sim, evitar 

distorções, mal-estar e tédio, tornando o ambiente de trabalho mais salutar, agradável e até 

prazeroso. Cabe à diretoria abrir esse espaço para a inteligência astuciosa estar presente no 

ambiente de trabalho, à medida que faz parte de todas as tarefas e atividades do trabalho; 

assim como cabe às lideranças conduzi-la de forma sábia, saudável e coletivamente 

proveitosa. Para alguns isso seria considerado uma pretensão ou utopia. Mas, se a 

engenhosidade humana é inesgotável, nossa tarefa é aproveitá-la. Principalmente em se 

tratando de espaços educativos. 

 

3.3 SITUAÇÕES-PROBLEMA NO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Conflitos, tensões, entraves, obstáculos a serem transpostos e demais desafios na 

resolução de problemas inerentes às relações pedagógicas não devem ser vistos apenas como 

fatores negativos para ao ensino e a aprendizagem, mas também como situações pedagógicas, 

que, ao serem analisadas, nos trazem as possibilidades de, com eles, obter aprendizagem de 

diversas formas. Ao invés disso, no ambiente educacional, tendemos apenas a adotar condutas 
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punitivas; ou no máximo psicologizar os seus problemas questionando-os do lugar de 

especialistas que indagarão sobre as doenças do indivíduo; ou analisando os sujeitos 

exclusivamente sob a ótica da nossa formação de socioanalistas (o cumprimento dos papéis 

sociais apenas padronizados), o que exclui o outro da sua condição humana, porque não os 

contextualiza de acordo com a trajetória de cada sujeito (ROCHA; AGUIAR, 2003). Já 

mencionamos anteriormente a nossa discordância em relação às concepções educacionais que 

se propõem a que o aprendiz apenas receba passivamente o ensino, contrapondo a necessidade 

de tentar recriar, em sala, situações em que os conceitos adquiram sentido, tornando-os mais 

significativos para o aluno que dessa forma assume um papel muito mais ativo no desenrolar 

do processo de ensino e aprendizagem. 

A democratização do acesso à escola transformou-a em um microcosmo da sociedade 

global, tornando-a vulnerável às mazelas da contemporaneidade. O mundo passa por um 

momento de transição em que se modificam as lógicas do saber. Com o avanço das 

Tecnologias da Informação e Comunicação sobre o campo pedagógico, os conhecimentos 

adquiridos nas escolas tendem a representar uma parcela cada vez menor da aprendizagem em 

relação àquela que se adquire na vida cotidiana. Esse novo cenário de uma sociedade 

altamente tecnológica exige compensações em termos de afetividade, interações, alteridade e 

valores humanos, algo cada vez mais difícil de ser encontrado na atualidade. Aqui pode estar 

a importância do papel que uma escola, que se reinventa a cada momento, possa vir a 

desempenhar: proporcionar uma base estrutural a um mundo de diversidade, contextualizando 

os saberes básicos para a formação de uma consciência e uma autonomia dos educandos, 

propiciando as respostas humanas compensatórias (GATES, 1995). 

Haverá um tempo em que a educação não mais será uma ação socialmente isolada e 

passará a ser uma atividade social plenamente integrada. A escola ainda é o espaço onde 

crianças, adolescentes e jovens convivem a maior parte do seu tempo ativo. Nela deverão 

estabelecer-se as bases para as mudanças estruturais da sociedade, desde que se proponha a 

adequar suas estratégias à nova realidade, aos novos saberes que as tecnologias dão acesso. 

Assim, na escola poderão ser gestadas novas pedagogias que se assumam como 

direcionadoras de um processo educativo, que, enquanto instrui, também forma cidadãos 

integrados: autônomos, voltados à realização pessoal e social, e ao aprofundamento dos 

saberes. Essa nova escola deverá se valer de novos instrumentos e metodologias que 

proporcionem a preparação tanto intelectual, quanto subjetiva e afetiva dos jovens em função 

do desempenho dos seus papéis de seres humanos socializados. 
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É nesse novo contexto do mundo contemporâneo em que o professor está inserido, 

onde são produzidas as transformações substanciais na prática docente, que as novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação se apresentam como recursos facilitadores de um 

processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, instrumental e até mesmo socializador, de 

acordo com as competências a adquirir pelos alunos. 

Neste novo cenário da contemporaneidade, a escola poderá facultar aos alunos não 

somente o acesso a vastos repositórios de informações, mas também a variadas oportunidades 

de intercâmbios de saberes e interação social: podem passar por um processo que valorize a 

elaboração do aprender fazendo coisas, ao invés de outro meramente repetitivo de aprender 

ouvindo dizer como as coisas devem ser feitas. Nesse novo contexto, o aluno poderá construir 

o seu próprio saber num processo inclusivo e integrativo de ajuda múltipla e de percepção 

partilhada de problemas e necessidades e mesmo subjetividades. 

Consideramos ainda que o objeto de formação dos profissionais de educação deve 

proporcionar ao sujeito o instrumental necessário para uma prática de transformação de si, dos 

outros e do contexto em que estão inseridos, pois, a aprendizagem é sinônimo de mudança, à 

medida que exige uma relação dialética entre sujeito e objeto, e não uma visão unilateral, 

estereotipada e cristalizada (BASTOS, 2010). De maneira semelhante à forma que a 

construção do conhecimento, da tecnologia e da ciência como um todo se desenvolve (em 

função do objetivo de resolver problemas), no âmbito educacional e mais especificamente em 

psicologia da educação, diversas experiências vem demonstrando que o mesmo vem 

ocorrendo em processos educativos diversos, com as pessoas aprendendo melhor os 

conteúdos quando são problematizados para elas.  

No campo da pesquisa acadêmica esse segmento desenvolve atividades denominadas 

de engenharia didática para tentar definir sequências de elementos e situações para resolver 

demandas educacionais diversas equacionadas como problemas, tornando mais profunda a 

aprendizagem de conceitos considerados importantes. Isto tem sido denominado de situação-

problema (PAIVA, 2002). 

A utilização da técnica de enquadre das demandas educacionais em situação-problema 

auxilia bastante o professor, justamente porque consiste na elaboração de problemas para 

serem trabalhados em sala de aula, debatendo os conteúdos das diversas matérias de forma 

prática, formulando questões e discutindo conceitos a fim de ultrapassar obstáculos e atingir 

determinados objetivos estabelecidos. Dessa forma ocorre o enriquecimento do campo de 
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discussões, pois, a curiosidade dos alunos é constantemente instigada e eles se tornam 

corresponsáveis pelo desenvolvimento do conteúdo e por seu crescimento intelectual.  

Baseado em tais concepções, na perspectiva do nosso trabalho, definimos, em termos 

conceituais, situação-problema como aquela que requer uma intervenção psicossocial. 

 

 

 

3.4 GRUPOS OPERATIVOS 

 

Para Pichon-Rivière (1988), um grupo é um conjunto de organismos relacionados que 

articulados se propõem à realização de uma tarefa que constitui sua finalidade, interatuando 

para isso, através de complexos mecanismos de trocas e assunção de papéis. De acordo com 

essa concepção podemos definir o grupo como uma tríade entre: necessidade; objetivo e 

tarefa, sendo prioritária a tarefa de elaboração de um esquema referencial comum, o Esquema 

Conceitual Referencial Operativo - E.C.R.O., a condição essencial para o estabelecimento da 

comunicação e o processo de funcionamento do grupo. Em função das expectativas que se 

tem uns dos outros, no grupo se produz uma correlação de condutas que denominamos de 

inter-relação social. A percepção do exercício dos papeis, especialmente os de líderes, tem 

uma importância fundamental para a compreensão da dinâmica do grupo, pois a estrutura e a 

função do grupo se configuram de acordo com os tipos de liderança assumidos. Para melhor 

compreensão dessa concepção sobre o funcionamento grupal apresentaremos como os 

participantes de um grupo tendem a construir e desempenhar papeis em relação aos outros.  

A “teoria dos papéis” se compõe da representação dinâmica e aleatória que cada um 

tem de si mesmo e que responde a uma representação de expectativas que as demais pessoas 

têm das outras. O Coordenador é um papel geralmente estabelecido de maneira prévia. 

Geralmente é o sujeito que possibilita o início, facilitando a articulação do grupo e de sua 

tarefa. Faz a análise e a interpretação do que está implícito, provocando mudanças. Já os 

demais papéis tendem a emergir de maneira espontânea, como o de Líder quando algum 

sujeito se preocupa com a mudança, com a construção de um novo, em resolver os conflitos e 

satisfazer as necessidades do grupo. Assume a função de diminuir os medos básicos que o 

grupo apresenta. O papel de Porta-voz é exercido quando o sujeito anuncia, evoca, convoca e 

denuncia por palavras e atitudes o que está acontecendo no grupo como um todo. Revela o 
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que é temido por todos. O papel de Observador normalmente é exercido por um sujeito que de 

certa forma encontra-se fora do grupo, observando e registrando a história e o processo deste. 

O papel de Bode Expiatório é desempenhado no momento em que um participante se faz 

depositário dos aspectos negativos e atemorizantes do grupo ou da tarefa. Enquanto o papel de 

Sabotador ou Líder negativo diz respeito à manifestação de forma consciente ou inconsciente 

da resistência às mudanças por parte de um ou mais sujeitos que fazem parte do grupo 

(PICHON-RIVIERI, 1988). 

A aprendizagem centrada nos processos grupais nos remete à possibilidade de uma 

nova elaboração do conhecimento, da integração e de questionamentos acerca de si e dos 

outros, haja vista tratar-se de um processo contínuo em que comunicação e interação são 

indissociáveis, à medida que aprendemos com base nas relações que desenvolvemos com os 

outros, conforme a concepção de Alice Beatriz B. Izique Bastos (2010). Há tempos que no 

campo da Educação vem sendo muito utilizado o trabalho com Grupos Operativos, com o 

objetivo de promover os processos de ensino e aprendizagem, desenvolvendo uma leitura 

crítica da realidade, por meio de uma atitude investigadora que permite a abertura de espaços 

para que surjam novas inquietações e consequentemente sejam elaboradas novas formulações. 

A utilização de Grupos Operativos em ensino e aprendizagem requer um exercício de 

pensar coletivamente para além daquilo que se vê objetivamente; para isso, é necessário o 

professor coordenador ou o pesquisador fazer uma imersão. Mesmo que a pesquisa seja 

simples, apresenta complexidades quando se busca compreender os elementos que a compõe. 

Sair do lugar da resposta pronta, com uma consciência de que aquilo que estamos pesquisando 

tem uma complexidade, implica trazer novos elementos como variáveis do objeto de pesquisa 

que exigem maior esforço analítico, ampliando as possibilidades de respostas e descobertas. 

Pichon-Rivière (1988) considera que o processo de Grupo Operativo é eminentemente 

dialético, pois é permeado por contradições, tendo como tarefa principal, justamente, a análise 

e a elaboração dessas contradições, permitindo assim o aprendizado com o próprio processo 

grupal. O eixo do seu funcionamento gira em torno do cumprimento da tarefa operativa e 

explícita, seja em termos do diagnóstico, do tratamento ou da aprendizagem dos sujeitos 

envolvidos. Em qualquer dos casos, a tarefa operativa está disposta mediante um conjunto de 

elementos fixos: o tempo, a duração, a frequência, as funções do coordenador e do 

observador; e no cumprimento de outra tarefa, a implícita, intrínseca à primeira: a maneira 

como cada membro do grupo o vivencia.  
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Bleger (1980) menciona que, em ensino e aprendizagem, o grupo operativo embora 

seja aplicado especificamente a uma determinada tarefa, a de aprender um tema de estudo 

específico, pela forma como ele se desenvolve, os participantes são mobilizados em diversos 

aspectos do humano e, por ser de suma importância, considera esse aspecto humano o 

"instrumento de todos os instrumentos". Ante o fato de que nenhum instrumento funciona sem 

os seres humanos, o referido autor opõe-se à velha ilusão, ainda difundida, de que a tarefa é 

mais bem desempenhada quando são excluídos os chamados fatores subjetivos e ela é apenas 

considerada "objetivamente"; ao contrário, afirma que um grau mais elevado de eficiência do 

fator operacional é obtido justamente quando à tarefa é incorporado sistematicamente o ser 

humano em sua totalidade.  

O referido autor acrescenta ainda, que não faz outro sentido senão a nossa aceitação 

dos fatos, como eles realmente ocorrem: a incorporação do ser humano na teoria e na 

condução operativa da tarefa, porque, na verdade ele já estava incluído; só que essa inclusão, 

agora, é "desalienante" de tal maneira que tudo está integrado e que os fatores da tarefa não 

acabem por absorver (alienar) os seres humanos. No mundo, a maior objetividade é alcançada 

por meio da incorporação do ser humano (mesmo os fatores subjetivos), ou seja, levar as 

coisas à medida que ocorrem, para compreender e para conseguir que ocorram de maneira 

mais producente.  

De todo modo, observamos que para fazer frente ao papel que o ensino muitas vezes 

assume de instrumento de alienação social, devido à forma desumanizada e desumanizante 

como ele geralmente ocorre, os adeptos da metodologia de grupos operativos consideram seu 

objetivo principal a mudança, o que se adequa plenamente à perspectiva do papel 

transformador da educação que mencionamos no primeiro capítulo. Isto envolve um processo 

paulatino, pelo qual os integrantes do grupo passam a assumir diferentes papéis e posições, 

acima mencionados, frente à tarefa grupal. 

Em termos funcionais, nos grupos operativos é fundamental a intervenção de um 

coordenador, no nosso caso aquele que ensina, o professor. Sabemos que ele deve estabelecer 

uma escuta apurada na leitura dos aspectos latentes, assumir uma postura provocativa no 

sentido de fazer devoluções e promover articulações que levem os integrantes a refletirem 

sobre suas próprias indagações e colocações (incluídas as suas consideradas de alta 

significação), problematizando e direcionando o grupo para a elaboração dos conflitos, a 

superação dos obstáculos, o alcance de novas descobertas e formulações. Enfim, a consecução 

da tarefa comum: a aprendizagem.  
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Ainda que, em última instância, o processo do grupo operativo esteja imbuído também 

de uma função terapêutica, consideramos altamente necessário que o professor coordenador 

eventualmente proponha cortes e rupturas nas falas para estabelecer um limite ao 

aprofundamento desta função, pois ela não é o objetivo primordial do grupo e sim a 

aprendizagem em si mesma. Importante também é eleger outro participante para exercer o 

papel de observador que deverá registrar o que ocorre na reunião, o que proporcionará o 

resgate da história do grupo, subsidiando a avaliação e a análise dos pontos emergentes, dos 

papéis desempenhados pelos integrantes e do movimento do grupo em torno da tarefa. 

Bleger (1980), nos faz lembrar que geralmente, é no momento inicial que antecede à 

tarefa que emergem as resistências dos participantes do grupo em manter contato consigo 

mesmo e com os demais, pois, é natural que um novo contexto de convivência gere tensões e 

ansiedades em relação aos seus referenciais de identificação e convívio. Nesse momento, 

passa a ser tarefa primordial do grupo a elaboração dessas ansiedades. No trabalho com os 

grupos operativos há que se caminhar no sentido da explicitação daquilo que se encontra 

implícito, pois é aí onde predominam as resistências à mudança representadas tanto pelo 

medo da perda do referencial como do ataque em que uma situação nova passa a ser vivida 

como perigosa. É justamente essa explicitação do implícito que faz o grupo caminhar em 

direção à tarefa como no movimento de uma espiral dialética. 

Quando isso ocorre, podemos considerar então que o grupo está na tarefa. Por sua 

vez, a tarefa é o mecanismo que o grupo utiliza para o alcance dos seus objetivos principais. 

Ela está intimamente atrelada à forma como cada sujeito interage socialmente com os outros 

participantes e com o grupo como um todo. O grupo funciona em um movimento de ações 

recíprocas, tendo em vista as suas necessidades individuais, as dos outros membros e os 

objetivos do grupo, o que requer flexibilidade e disponibilidade para uma nova forma de 

interação. A partir do momento em que o grupo se torna capaz de problematizar, elaborar e 

superar os entraves que ocorrem nesse processo, a aprendizagem acontece; consideramos, 

então, que o grupo entrou na tarefa de forma profunda e se ele se tornou capaz de 

desenvolver um projeto comum, pode passar a operar um processo de mudanças (BASTOS, 

2010). 

Enfim, podemos chegar à conclusão de que situações-problema é imanente de Grupos 

Operativos, cuja dialética (as contradições e os contraditórios próprios de um processo grupal) 

impõe a articulação entre o ensino e a aprendizagem que se traduz em mudanças de atitudes e 

só pode desenvolver-se na perspectiva da investigação partilhada, que tem como pressuposto 
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o entendimento da inteligência como uma energia pulsional, parte do trabalho e da 

constituição do sujeito. Insistimos, portanto, em que é preciso energizar e relativizar papéis 

abrindo a possibilidade de ensino e de aprendizagem mútua e recíproca. É nesta perspectiva 

que entendemos o processo de ensinar e de aprender em grupos. 
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4 O PERCURSO DE CONSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DESTA 

PESQUISA 

...Cantar era buscar o caminho 

Que vai dar no sol...  

 

Milton Nascimento e Fernando Brant (1980) 

 

 

Esta seção dá continuidade ao esforço de pesquisa que cuida da compreensão e 

mapeamento das resultantes positivas do processo de intervenção psicossocial, bem como a 

caracterização do contexto que motivou a elaboração deste trabalho de pesquisa, o seu 

delineamento e a opção metodológica. As situações-problema que serviram de momentos 

formativos para estudantes dos cursos de Psicologia e de Pedagogia e suas decorrências. 

Trata-se de uma revisão reflexiva sobre a prática docente do pesquisador no ensino superior 

nos cursos do Departamento de Educação – DEDC I da Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB, tendo em vista uma educação contextualizada que resultasse em aprendizagens 

significativas capazes de, no processo formativo, transformar a conduta dos graduandos em 

apreço. 

 

 

4.1 A SITUAÇÃO-PROBLEMA MOTIVADORA DESTA PESQUISA 

 

Esta nossa preocupação emergiu com base na observação inicial e empírica, realizada 

no nosso campo de atuação profissional, quando lecionamos o componente curricular 

“Psicologia Organizacional e do Trabalho” em uma turma do curso de Psicologia, no 

momento em que identificamos que as relações interpessoais, que vínhamos estabelecendo 

com os educandos, possuíam uma aparência harmônica, mas, na realidade, transcorriam 

veladamente de uma forma confrontante e conflituosa. A partir desta constatação provocamos 

algumas discussões, por meio de novos métodos de ensino e aprendizagem que incentivassem 

fazer emergir o não dito, o que veio a resultar em algumas mudanças sucessivas nas relações 

dos discentes para conosco, porém, permanecendo, as insatisfações dos alunos entre si e as 

formas de expressá-las: a troca de “torpedos, muxoxos, caras-e-bocas” e eventualmente até 

mesmo expressões faciais de um desdém disfarçado em nossa direção.  
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As nossas tentativas de explicitar e superar essas barreiras iam surtindo pequenas 

mudanças e paulatinamente identificávamos manifestações de confiança, até a demanda 

explícita pela transformação desse clima negativo. Identificamos que finalmente havia 

chegado o momento propício à adoção de uma dinâmica de intervenção participativa e 

decidimos pela aplicação da intervenção psicossocial, cuja análise subjacente ao processo nos 

foi revelando as peculiaridades da situação como as características próprias da turma 

observada: dividida em subgrupos que se posicionavam como rivais e a predisposição, “falada 

aos quatro cantos” do departamento, de antagonizarem com diversos professores.  

Portanto, estava dada a oportunidade de articular à nossa prática docente uma 

intervenção ao processo de ensino e aprendizagem no sentido de contribuir com a introdução 

de outra relação na instituição, materializando os propósitos da proposta pedagógica do curso 

de Psicologia de formação e aplicação de conhecimentos, da associação entre a teoria e a 

prática, da demarcação das relações entre sujeito e objeto, recusando-nos a apenas 

psicologizar conflitos. Com base nessa compreensão, partimos para a ação, tratando os 

conflitos emergentes no próprio desenvolvimento da disciplina Psicologia Organizacionais, 

com a perspectiva de transformação da relação interpessoal. Levamos para a sala de aula a 

“(des) problematização grupal”, contextualizando os comportamentos apresentados pelos 

integrantes dos subgrupos de forma a contribuir para a dissolução da segregação entre os 

mesmos e também dos conflitos estabelecidos nas relações interpessoais. Compreendemos 

que o objetivo de um orientador é o de restabelecer a conciliação entre os sujeitos e resolver 

todo conflito por meio de uma metamorfose psicológica (THIOLLENT, 1985).  

Dessa forma, procuramos desenvolver na nossa prática docente um processo de 

intervenção psicossocial – através do desenvolvimento de algumas atividades técnicas de 

psicologia que levassem a turma a realizar a análise dos problemas – coordenando dinâmicas 

participativas, com a finalidade de fazer com que todos refletissem sobre as respectivas 

atitudes para com os seus colegas de turma e para com a figura do professor, no sentido de 

diminuir o distanciamento afetivo existente entre os componentes da turma, com base na 

concepção de Jacob Levy Moreno (1993).  

A experiência pôde ser observada também pelo olhar humanístico da Relação 

Interpessoal de Carl Rogers (1951), que utilizou a abordagem centrada no cliente que 

adaptamos para abordagem centrada nos alunos. Inserimos na dinâmica com o grupo a 

congruência, ao estabelecer como finalidade da intervenção que os membros viessem a agir 

com autenticidade, sem máscara. Precisávamos entender a relação que existia no grupo e os 
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conflitos que ali se encontravam presentes, que terminavam por tornarem-se nossos pela 

relação direta ou por identificação com aqueles alunos mais atingidos. 

Paulatinamente, no momento das dinâmicas, passou a ocorrer a expressão mais aberta 

dos sentimentos; os alunos foram incentivados a expressar seus sentimentos em relação à 

postura dos colegas e isso ia tornando a relação interna ao grupo mais aberta e sincera, 

propiciando uma (re) construção de uma nova relação mais compreensível. Buscar a 

transparência (ou expressão de sentimentos) era a forma essencial para provocar o 

crescimento do grupo em suas relações interpessoais, uma vez que era clara a resistência dos 

alunos em expressarem os seus sentimentos frente à postura de seus colegas e de mostrar sua 

indignação ao ser tratado de forma desrespeitosa. Essa maneira de compreender o que ali 

estava sendo apresentado objetivava também o estabelecimento de um tipo de empatia sincera 

e respeitosa, que levava a uma confiança necessária para permitir a aproximação dos sujeitos 

de si mesmo e do outro e, assim, pudessem aprender a mudar e a desenvolverem-se. 

Durante o transcorrer desse processo de intervenção psicossocial, também foram 

acontecendo relações de afeto para conosco e entre os membros da turma. Passou a ser notória 

a nova postura de grande parte dos alunos, que já começavam a apresentar uma aceitação dos 

colegas, diminuindo cada vez mais os comportamentos desrespeitosos. No desenrolar desse 

processo, fomos acompanhando o desenvolvimento das relações, nos levando a observar cada 

aluno, conhecendo o grupo e suas necessidades, enxergando-o não apenas como um 

depositário de conflitos, mas principalmente de potencialidades, sustentando a nossa 

convicção de que é possível realizar um trabalho transformador com grupos e organizações 

quando se tem um interesse afetivo verdadeiro pelas pessoas que fazem parte deles 

(ROGERS, 1951).  

Ao final, com base no amadurecimento conquistado e na qualidade da produção 

acadêmica obtida, compreendemos que a experiência aqui relatada não deveria se esgotar no 

âmbito de uma sala de aula. Essa experiência nos levou a reconhecer a importância que o 

processo de resolução de conflitos tem, enquanto recurso de gestão, e que pode transformar-se 

em um elemento formativo para psicólogos. 

Com o objetivo de identificar a maneira como os sujeitos inseridos desempenham seus 

papéis, enxergam as características dos seus comportamentos, assim como percebem suas 

relações pessoais e propiciam mudanças em sua forma de relacionar-se, criar e produzir 
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lançou mão da intervenção psicossocial e de recursos técnicos, a exemplo dos preconizados 

por Pichon-Riviére (1988).  

De forma a conhecer e trabalhar melhor com os nossos sujeitos de análise as suas 

interações sociais, poderemos recorrer a recursos psicodramáticos, como o teste sociométrico 

e a inversão de papéis, recomendados por Moreno (1993), para medir as escolhas dos 

indivíduos e mapear as relações interpessoais estabelecidas no grupo, no sentido de 

possibilitar a compreensão da estrutura do mesmo.  

Ainda de acordo com a experiência que nos motivou a desenvolver esta proposta, nos 

momento em que identificávamos relações conflituosas no grupo, procurávamos utilizar os 

próprios recursos técnicos mencionados acima, assim como outros recomendados por 

Wilhelm Reich (1989), quando necessário, para produzir um efeito catártico dessas relações, 

convidando os sujeitos inseridos a enxergar as características das suas atitudes, a maneira 

como desempenham seus papéis e até algumas características de suas personalidades, para 

assim perceberem como vem se apresentando nas relações sociais e com isso adquirirem 

condições de promover a transformação em sua forma de relacionar-se, criar e produzir. Com 

o objetivo de fazer com que os sujeitos se sentissem seguros e preparados para as práticas 

descritas, recorríamos às nossas experiências adquiridas nos cursos livres de formação em 

psicoterapias de abordagem corporal, utilizando alguns exercícios de Bioenergética (LOWEN, 

1982).   

Essa experiência deixou bastante claro que essas situações, tendo ocorrido em 

ambientes educativos e de aprendizagem como a sala de aula, são situações-problema, como 

definido no capítulo 3 e não podem nem devem ser desconhecidas pelo docente. Ao contrário, 

devem ser tomadas como oportunidades pedagógicas tanto no sentido formativo como de 

aprendizagem dos conteúdos. Embora inicialmente não tivéssemos a intenção de dar ao 

componente curricular sob nossa responsabilidade tal abordagem, a situação-problema 

encontrada na sala nos conduziu para esse caminho, motivando-nos a abrir novas experiências 

pedagógicas no processo formativo dos graduandos tanto de psicologia como de pedagogia.  

 

4.2 AMPLIANDO A PRÁTICA 

 

Outra situação-problema ocorreu no componente curricular “Seminários Temáticos em 

Educação II” que viemos a ministrar no semestre subsequente para, agora para alunos do 
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curso de Pedagogia e, dessa vez, deliberadamente, e com certo planejamento, optamos por 

desenvolver na nossa prática docente uma formação em intervenção psicossocial em grupos 

operativos. Tanto a ementa quanto o programa anterior da disciplina eram compostas por uma 

quantidade de conteúdos diversos entre si e em quantidade demasiada para uma disciplina de 

apenas 30 horas. Ao invés de propor um plano de ensino, resolvemos adotar a metodologia de 

Grupo Operativo para discutir os temas e elaborá-lo coletivamente com o transcorrer das 

aulas, compreendendo que tal metodologia, em momento oportuno, deveria ser ressignificada 

e transformada em conteúdo pelos próprios alunos.  

 

 

 

4.2.1 Organização didático-pedagógica do curso 

 

Iniciamos o curso solicitando aos alunos que anotassem tudo o que considerassem 

interessante sobre os temas a serem estudados e os acontecimentos que viessem a ocorrer em 

sala de aula, pois, este material viria a servir de subsídio para o trabalho que seria elaborado 

no final. Colocamos como objetivo principal a integração do grupo em torno do 

desenvolvimento da prática de aprender a pensar e agir de forma coletiva, ou seja, 

desenvolver a capacidade de resolver possíveis conflitos e situações-problemas, pautados em 

uma relação de confiança, para o crescimento do grupo. 

Em se tratando de relações interpessoais, os fenômenos podem e tendem a ser mais 

bem compreendidos se forem trabalhados em conjunto entre si e pari passu ao permanente 

questionamento e à consequente busca de respostas, trazendo novamente a questão do 

aprender a pensar, fator tão essencial ao ambiente escolar. Para isto assumíamos a postura de 

provocar os alunos fazendo perguntas que iam respondendo, a princípio timidamente, mas, 

em seguida, outras perguntas eram feitas de modo que as respostas iam sendo 

complementadas umas às outras. Ao final, a solução do problema era obtida coletivamente, 

bem como, o entendimento do que estávamos fazendo. Nesse momento, os alunos podiam 

perceber que o trabalho em grupo lhes permitia refletir e pensar juntos, bem como, superar 

por intermédio da cooperação em torno da complementaridade das tarefas, as dificuldades de 

aprendizagem. 
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Com base nas interações que iam se desenvolvendo no nosso grupo, novos 

comportamentos ocorriam para atingir os objetivos desejados. Na condição de professor e 

coordenador foi interessante perceber os papéis que cada um assumia aleatoriamente. Não era 

incomum ouvirmos de relance pessoas falando a respeito de outras com quem trabalhavam e 

nomear o papel que cada uma delas exercia dentro do grupo de acordo com o tipo e grau a sua 

participação no grupo.  

Durante o transcorrer do curso procurávamos levar em consideração o fato de que nos 

nossos diversos ambientes educacionais, em geral, o papel de ajudar os sujeitos na construção 

de um conhecimento significativo e capaz de modificar a si mesmo e ao grupo do qual faz 

parte não vem sendo cumprido a contento. Compreendemos que uma das características 

essenciais dos grupos é a riqueza das diferenças existentes entre os seus membros: de 

formação, opinião, pontos de vista e experiências acumuladas. Da mesma forma, somos 

sabedores que esses sujeitos estão sempre envolvidos em relações conflituosas e 

contraditórias com o seu ambiente social que os movimenta e até impulsiona, ou seja, estão 

sempre em um processo dialético de mudança. São poucas as oportunidades para implementar 

e estudar tais processos; logo, não poderíamos desperdiçar esta e resolvemos aproveitar a 

contribuição que toda essa diversidade poderia trazer. 

De acordo com Kurt Lewin (apud CHIAVENATO, 2000) as pessoas normalmente 

participam de grupos para atingir determinados objetivos que sozinhas não conseguiriam, 

pois, agindo em grupo e cada um com a sua subjetividade formam um campo de força e assim 

conseguem superar dificuldades, obstáculos e atender a expectativas que anteriormente nem 

elas mesmas se consideravam capazes. No caso específico do nosso grupo de estudo desse 

componente curricular, os objetivos eram: aprender os conteúdos teóricos que constavam na 

ementa, observar a dinâmica de funcionamento do grupo (reelaborando-a se necessário fosse), 

associando-a aos conteúdos aprendidos e elaborar um trabalho final englobando todo o 

conteúdo abordado e as atividades realizadas durante o semestre.  

Adaptamos os temas da ementa aos propósitos estabelecidos e elaboramos o plano de 

ensino com os seguintes conteúdos: Ética nas Relações Humanas; aprender a pensar; leis da 

dialética; grupos; grupos operativos; saberes da prática; liderança; mercado de trabalho; 

Gestalt; psicodrama e brainstorming na escrita. Procuramos trabalhar tais conteúdos de uma 

forma dinâmica, com aulas expositivas e participativas com auxílio de slides exibidos em 

PowerPoint; discussão de textos previamente lidos e resenhados pelos alunos; discussão de 

filmes previamente assistidos e comentados por escrito; exibição de vídeos e associação dos 
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conteúdos a situações relatadas na mídia e outros. Para fins de aprovação ou não dos alunos, 

utilizamos uma avaliação quantitativa, atribuindo pontos à simples entrega das tarefas parciais 

mencionadas e outra, qualitativa, de um trabalho final englobando os conteúdos e atividades 

trabalhados durante o semestre, que deveriam ser reelaborados e ressignificados mediante os 

insights e a criatividade dos alunos. 

Tudo transcorreu normalmente até a proximidade do encerramento do semestre, 

momento em que identificamos que um aluno havia apresentado como sendo seu o 

comentário sobre um filme que ele havia plagiado da internet. Dando seguimento à 

proposição inicial do curso, levamos o assunto para ser discutido em sala de aula como se 

fosse um estudo de caso (e na realidade o era, por isso o denominamos estudo de caso vivo) a 

ser debatido em uma espécie de mesa redonda realizada em sala de aula. Logo de início 

surgiram reações de alguns, que, se colocando em defesa do aluno e tentando desviar o foco 

da discussão (a quebra da relação de confiança através do plágio), criticaram a nossa atitude 

mencionando que tais questões deveriam ser discutidas entre o professor e o aluno, em sigilo, 

para não constranger este último. De certa forma, não deixou de ser interessante perceber o 

comportamento da turma com o ocorrido. Os comentários em sala, as notícias sobre os 

burburinhos nos corredores, demonstraram que boa parte da turma se mostrou surpresa e de 

certa forma, indignada com a nossa abordagem direta quanto ao plágio.  

 

4.2.2 O momento da intervenção 

 

À medida que as colocações transcorriam, íamos percebendo todo o contexto: a 

situação em si do trabalho plagiado, a nossa abordagem, a exposição do aluno, a turma 

irritada, os olhares estupefatos. O problema em si ia sendo ofuscado e perdido e o plágio 

ficando em segundo plano. Sendo este um problema sério, grave, velado, mas recorrente na 

nossa academia, simplesmente deixaria de ser discutido por medo de alguns serem expostos 

por provavelmente já terem praticado o plágio, por animosidade em relação à nossa figura e 

por corporativismo em relação ao colega. Este permanecia em silêncio, tendo se manifestado 

no máximo uma vez para dizer que já sabíamos o que faríamos, mas estávamos fazendo 

demagogia em discutir a questão com a turma. 

Retomamos a palavra e colocamos que: não permitiríamos a inversão da situação com 

deslocamento do foco e a inversão entre acusador e acusado; que temos a prerrogativa de 
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decidir e tomar as medidas cabíveis em tais situações; que realmente já sabíamos o que fazer, 

porém, queríamos escutar a turma, até porque isto havia sido combinado no início do curso; 

que se tratava de uma situação tensa conflituosa, porém, oportuna para aprendizagem. Mesmo 

sem querer demonstrar uma reprovação à atitude do aluno em questão, alguns dos seus 

colegas foram expressando que haviam compreendido a importância de debatermos 

especificamente sobre aquele assunto, justamente naquele espaço educativo e reconhecendo a 

importância de tudo isto, por tratar-se de uma situação oportuna para a aprendizagem. Os 

ânimos foram se acalmando e seguida concluímos as discussões com o grupo. Atendendo à 

nossa solicitação, o aluno permaneceu na sala para prosseguirmos. Desculpou-se 

reconhecendo o erro do seu ato e elogiou agradecidamente a nossa atitude de exercício da 

função paterna. Estabelecemos que refizesse os trabalhos que haviam sido anteriormente 

apresentados, o que o levou a lograr a aprovação, ainda que com a nota mínima. 

Após o episódio relatado, pouco tempo restou para o encerramento do semestre letivo, 

mas o suficiente para que identificássemos algumas reações advindas. Nas coordenações dos 

colegiados o entendimento velado de que havíamos criado uma situação, porém, havíamos 

conseguido contornar. Entre os alunos, expressões faciais diversas, desde os bicos e caras 

feias, passando pelas enigmáticas, pelas dissimuladas, até aquelas que demonstravam respeito 

e apreço. Quanto ao aluno em questão, bem, sempre que nos encontramos nos corredores nos 

cumprimentamos com sorrisos amigáveis.  

 

4.3 O CAMPO DE PESQUISA 

 

Diante do êxito obtido nas experiências relatadas e seus desdobramentos com a 

apresentação e aceitação do projeto desta Pesquisa no GESTEC, a nossa expectativa era 

continuar colocando em prática os processos de intervenção psicossocial nas salas de aula do 

DEDC I da UNEB, na oportunidade de vir a lecionar o componente curricular Dinâmica de 

Grupo do curso de Psicologia, para a qual havia uma indicação informal da Coordenadora do 

Curso. Porém, não tendo se materializado tal expectativa, optamos por apresentar, ao Núcleo 

de Pesquisa e Extensão – NUPE do DEDC I e à própria Direção, a proposta de realizarmos 

um curso de Extensão em Intervenção Psicossocial que foi prontamente aceita, pois 

estávamos convencidos de que esse era um conhecimento indispensável à prática docente e 
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que deveria, de alguma forma, compor os currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia 

e Bacharelado em Psicologia.  

Constituímos o referido curso com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de 

adoção de intervenções psicossocial na nossa prática docente, de acordo com as necessidades 

demandadas, porém, agora com um cunho formativo mais direcionado à nossa temática. A 

divulgação dos propósitos do curso fez com que as 50 (cinquenta) vagas disponibilizadas
6
 

rapidamente se esgotassem em menos de 48 (quarenta e oito) horas. Iniciadas as aulas, como é 

de praxe em cursos de extensão, apenas 50% dos inscritos compareceram e começaram a 

frequentar as aulas.  

Percebemos que havia por uma parte da turma uma expectativa de que a metodologia 

teórico-vivencial proposta fosse essencialmente focada na realização aleatória de diversas 

dinâmicas de grupo, principalmente de cunho lúdico. Esclarecemos que as dinâmicas seriam 

utilizadas de acordo com os estudos teóricos propostos e a necessidade de mobilização 

emocional ou adequação aos conteúdos a serem trabalhados. Notadamente, essa parcela de 

alunos arrefeceu o interesse pelos assuntos do curso. Adequados os anseios e demandas, as 

aulas transcorreram normalmente. Porém, tratava-se de um semestre atípico, repleto de 

eventos como: manifestações políticas, festas juninas, jogos da copa do mundo e outros, que 

contribuíram para a redução da turma, tendo 8 (oito) estudantes concluído o curso. Este 

número ficou acima dos 10% (dez por cento) de inscritos que normalmente concluem os 

cursos de extensão. 

 

4.3.1 O convite 

 

Ainda no transcurso das aulas, mas próximo ao encerramento do curso ocorreu a 

oportunidade de colocar em prática as aprendizagens adquiridas em sala de aula e ao mesmo 

tempo apoiar um colégio da rede pública estadual que demandou ao DEDC I um trabalho de 

motivação com os educandos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, do turno noturno. 

Preocupada com o que considerava a ausência de rumos, de perspectivas de vida e o desânimo 

em relação à vida escolar por parte dos estudantes, a coordenadora pedagógica da Educação 

                                            

6 
 De acordo com as regras institucionais para cursos de extensão, 70% das vagas são destinadas a 

estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Sociologia e Bacharelado em Psicologia do DEDC I da 

UNEB e 30% à comunidade em geral. 
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de Jovens e Adultos - EJA (de um colégio de rede estadual de ensino no entorno do campus I 

da UNEB, que funciona no turno noturno) sabedora do tipo de trabalho, que vínhamos 

desenvolvendo em sala de aula, solicitou ao diretor do DEDC I da UNEB algum (s) professor 

(es) de psicologia e/ou pedagogia para realizar uma atividade pontual que pudesse despertar o 

interesse dos seus alunos. Sua demanda era a de sensibilizar, mobilizar e fazê-los refletir em 

torno do tema “A importância e as dificuldades que ocorrem no exercício da função paterna”, 

aproveitando a proximidade da comemoração do dia dos pais do ano de 2014.O público alvo 

seriam os alunos do colégio, matriculados na EJA, cujo perfil é o de adolescentes, jovens, 

adultos e idosos das classes populares e com baixa escolaridade. 

A coordenadora pedagógica nos apresentou como justificativa o fato de que a maioria 

dos alunos do colégio não seria oriunda de famílias "estruturadas"
7
 (sic), o que para ela 

tornava explícita a ausência de valores, como o respeito aos limites e à autoridade no seio 

familiar; a dificuldade de estabelecer e perseguir objetivos de vida por meio de caminhos 

saudáveis, seja em benefício próprio, ou coletivo; e o conflituado convívio social com seus 

colegas e com professores.  

Para a coordenadora, mesmo para aqueles que têm uma família "estruturada”, o 

exercício da função paterna tende a acontecer de forma equivocada e confusa, pois, no 

cotidiano escolar, esses alunos muitas vezes agem com exacerbada agressividade, sobretudo 

verbal. Ela considerava que a proximidade da comemoração do dia dos pais, seria uma ótima 

oportunidade para proporcionar ao alunado a participação em atividades direcionadas à 

compreensão da importância da figura paterna e suas atitudes na vida familiar e a 

consequência futura em suas vidas.  

O objetivo geral proposto por ela era o de contribuir para uma formação educacional 

humanizada, por meio da discussão de valores, bases familiares e importância da interação 

familiar. Enquanto os objetivos específicos eram os de incentivar os alunos a: compreenderem 

que os pais são modelos para os filhos, tanto nos acertos quanto nos erros; assimilarem a 

importância do pai na vida dos filhos e na família como um todo; desenvolverem relações 

mais saudáveis com suas famílias; aprender a respeitar as pessoas nas relações sociais; 

desenvolver a prática do diálogo amistoso em todas as relações cotidianas dos alunos. 

                                            

7 
A coordenadora considerava estruturadas as famílias compostas por pai, mãe e filhos, trabalhadores, 

mesmo que desempregados.  
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A coordenadora ressalvou que poderiam ocorrer algumas dificuldades para manter a 

concentração e a presença dos alunos na atividade, pois, além do alunado de Escola Pública 

geralmente não ter o costume de ouvir palestras e explanações longas, tendem a se cansar 

facilmente, pois, na sua maioria, trabalham durante o dia e chegam fatigados à escola e com 

pouca disposição. Por isto, recomendou uma programação mais dinâmica, movimentada e que 

promovesse a interação entre os participantes
8
. 

Diante de tais demandas, consideramos que estavam colocadas as condições subjetivas 

e objetivas para que "interpretássemos" a solicitação demandada tanto de forma implícita nas 

conversas iniciais, quanto explícita no desenvolvimento dos contatos, compreendendo que 

seria plenamente adequada à iniciativa de convidar os alunos do Curso de Extensão em 

Intervenção Psicossocial para a realização de uma atividade prática, que seria coordenada por 

nós, mas viria a ser por eles focalizada. Por que não?! 

 

4.3.2 A convocação e preparação dos mediadores 

 

Antes mesmo de chegarmos a uma avaliação final da intervenção, consideramos 

interessante descrever como ocorreu todo o encaminhamento do processo de construção da 

atividade, desde o planejamento, pois, certamente, nessas questões ocorreram as situações-

problema, a intervenção, a aprendizagem e que vieram a refletir-se na qualidade do que foi 

realizado.  

Diante da exiguidade do tempo, enviamos um e-mail convidando os nossos 8 (oito) 

alunos que se encontravam por concluir o curso, com a proposta de realizarmos uma atividade 

prática do nosso curso de extensão fazendo uma intervenção psicossocial no Colégio. 

Consequentemente, a proposta foi abordada e discutida nas duas aulas subsequentes. Logo na 

primeira aula 1 (um) aluno declinou do convite alegando motivos de saúde. Os demais se 

mostraram assustados e resistentes a realizá-la, principalmente dois deles, "coincidentemente" 

oriundos de famílias em que o pai não se encontra presente, um dos quais também veio a 

abdicar de participar alegando compromissos profissionais já assumidos anteriormente. Eles 

questionaram, o tempo inteiro, os termos do convite, principalmente no que diz respeito à 

                                            

8 
Ilustrou mencionando a experiência bem-sucedida do ano anterior, ao realizarem com o focalizador uma 

atividade semelhante às entrevistas que são realizadas no formato do programa da TV Educadora “Roda Viva”. 
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terminologia de "família estruturada", que consideravam preconceituoso. Além disto, eles e a 

maior parte dos demais resistiam também à ausência de experiência prática anterior e à 

suposta falta competência técnica para realizar a intervenção. 

Em casa, refletimos um pouco sobre tais questões e resolvemos enviar um outro e-mail 

marcando como atividade para a aula seguinte a discussão do texto de Sandra Baccara Araújo 

(2005), A Ausência da Função Paterna no Contexto da Violência Juvenil e do filme A 

excêntrica família de Antônia (1995), a serem lido e assistido respectivamente de forma 

prévia, tendo como objetivo estarmos preparados para trabalhar o tema solicitado pelo 

Colégio, fazermos uma reflexão de como se estabelecem as relações e os vínculos familiares, 

e como as famílias vão se estruturando, cada uma com suas peculiaridades, pois, a rigor, não 

há fórmulas nem receitas e nem sempre isto ocorre de maneira comum e nos moldes 

tradicionais. 

Poucos fizeram a leitura prévia do texto, o que demandou fazê-lo em sala, ao que se 

seguiu a nossa exposição e felizmente, por ser pequeno e muito interessante nos permitiu 

travar uma discussão muito proveitosa. Merece destaque o papel exercido sobre o filme não 

assistido A excêntrica família de Antônia, título original em inglês Antonia's Line, que se 

tivesse sido literalmente traduzido seria "A Linhagem de Antonia". Muito importante também 

foram as discussões sobre o conceito lacaniano do Sujeito Suposto Saber - S
3
 através das 

quais pudemos refletir sobre os supostos acúmulos cognitivos dos estudantes, que viriam a ser 

nossos intervenientes, em relação ao cabedal de informações que dispõem acumuladas os 

estudantes interventores, que viriam a dispor ainda do suporte de um professor/coordenador 

com uma certa experiência nesses processos e do apoio da coordenadora pedagógica, dos 

gestores e dos professores do próprio colégio, o que ajudou no estabelecimento de um clima 

de confiança para realizarmos a intervenção.  

Consideramos esses momentos bastante produtivos, pois foram discutidos: a 

possibilidade de aplicar a intervenção; como deveria ser realizada; o que deveria ser 

abordado; de que forma e como seria estabelecido um plano de ação. Avaliamos ter ocorrido, 

desde aí, um processo de ensino e aprendizagem grupal, pois, as ideias foram surgindo, sendo 

o planejamento elaborado coletivamente pelos 8 (oito) alunos de Psicologia ou Pedagogia, 

concluintes do nosso curso de extensão, porém, 6 (seis) deles fizeram a opção voluntária de 

participar do processo de execução da intervenção.  
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Fomos a campo. Primeiramente visitamos o colégio quando fizemos o reconhecimento 

do ambiente e estudamos os espaços a serem utilizados. No dia da realização da intervenção 

diante da presença maciça de estudantes no pátio do colégio (cerca de 100), uma nova tensão 

foi gerada causando resistência e temor entre os nossos alunos que novamente relutaram em 

realizar a intervenção a que havíamos nos comprometido. Avaliamos que essa era uma nova 

situação-problema, diante da qual procuramos nos manter tranquilos e utilizamos algumas 

técnicas de bioenergética, em uma pequena sala colocada à nossa disposição, com o objetivo 

de enfrentar os temores e resgatar a sensação de segurança. De pé, em círculo, olhos abertos, 

fizemos um grounding (aterramento): energização das pernas, em postura de base, 

movimentos de descida e subida, respiração profunda, sentindo o contato com o chão e 

buscando a sensação de firmeza. Em seguida, uma meditação: olhos fechados, respiração 

profunda, direcionando o pensamento para os conceitos trabalhados e toda a preparação que 

fizemos. Finalmente, ainda com a respiração profunda, um reconhecimento dos outros com 

uma troca de olhares e as mãos dadas, encerramos e fomos à luta (LOWEN, L.; LOWEN, A. 

1977). 

 

4.3.3 O Ato em Cena 

 

Reunidos em um pátio coberto, abrimos o trabalho com a nossa apresentação de 

professor coordenador, colocando brevemente o que pretendíamos. Um estudante mediador 

realizou a atividade de rapport utilizando-se de uma brincadeira em que explorou de forma 

bem-humorada a rivalidade existente entre os clubes Bahia e Vitória. Em seguida exibimos 

um vídeo com trechos de reportagens sobre um episódio de indisciplina ocorrido entre 

Neymar (então jogador de futebol do Santos) e o técnico do time naquela época, que obteve 

grande repercussão negativa na mídia para o primeiro; e outro vídeo com uma propaganda 

que se utilizava da encenação da comunicação ocorrida entre o jogador e seu pai e o quanto 

essa relação foi importante para a superação da crise gerada, bem como o seu 

amadurecimento pessoal e crescimento profissional.  

Logo após dividirmos os alunos em três subgrupos, e os mediadores em duplas para 

cada subgrupo, onde foram debatidas as seguintes questões: 

1- Quais os principais problemas, dificuldades e conflitos nas relações entre pais e 

filhos? 
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2- De que forma tais dificuldades afetam o dia a dia das pessoas? 

3- O que poderia ser feito para melhorar essas relações? 

Em seguida, os mediadores desenvolveram uma pequena dinâmica que consistia na 

distribuição de pedaços de papel para os alunos, solicitando-lhes que eles escrevessem aquilo 

que considerassem mais significativo na relação entre pais e filhos. Este foi um momento 

muito reflexivo que absorveu a atenção dos participantes. Logo após, pediram – para quem se 

sentisse à vontade – que fizessem uma permuta entre os escritos com os colegas sentados ao 

lado e lessem o que haviam escrito e comentassem entre si. Depois, alguns voluntários 

puderam fazer depoimentos para o subgrupo, destacando-se a menção à existência da 

amizade, do diálogo, da cumplicidade e do respeito, dentre outros assuntos valorizados. 

Concluído o trabalho nos subgrupos, reunimos todos novamente no grupo maior, 

fizemos uma breve explanação a respeito da importância da figura paterna e do exercício 

dessa função, seguindo-se a exposição de uma cena do filme Tropa de Elite II em que ocorre 

o que chamamos de "diálogo profundo" entre um pai, o protagonista da película, e o seu filho, 

que termina por propiciar a resolução de um conflito presente, com o intuito de demonstrar 

que o mais importante é a qualidade e a intensidade da relação e não a quantidade de 

momentos de convivência. Por fim, fizemos nossas considerações finais. 

 

4.3.4 Os resultados 

 

Solicitamos aos mediadores (estudantes do Curso de Extensão e gestores do colégio 

público) que registrassem em forma de Relato de Experiência suas considerações avaliativas 

do processo de intervenção psicossocial, dando ênfase às respectivas aprendizagens. Optamos 

por essa forma de registro primeiramente porque deixa livre os relatores para definirem o que 

foi significativo na experiência vivida por todos os participantes e assim permitir ao 

pesquisador a descoberta deste significado, sem preconceitos. Em segundo lugar, o relato de 

experiência é capaz de registrar o que o pesquisador não pôde acompanhar de perto nos 

subgrupos e, assim, propiciar um conhecimento dos fatos mais completo.  

Recebemos relatos de quatro dos mediadores (três graduandos e a coordenadora 

pedagógica) que nos serviram de fonte para análise desta pesquisa. Os relatos tratam da 

descrição do desenvolvimento do trabalho no Colégio (campo de aplicação da intervenção 

psicossocial), das surpresas e das dificuldades que os mediadores tiveram nos subgrupos, das 
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aprendizagens adquiridas e da repercussão do nosso trabalho para os educandos da EJA. 

Particularmente o relato da coordenadora pedagógica traz ainda uma comparação geral entre 

as atividades realizadas anteriormente no Colégio e a nossa. 

 

4.4 SISTEMATIZANDO A EXPERIÊNCIA 

 

A escolha do campo de estudo da nossa pesquisa, ocorreu no sentido de dar 

continuidade à exploração do que havíamos acumulado ao longo da nossa experiência 

docente, mais especificamente a que apresentamos no projeto de estudo para seleção do 

GESTEC - as salas de aula do DEDC I. Dessa forma, nos definimos também pelo emprego da 

metodologia do Estudo de Caso, transformando em objeto de estudo aquilo que ocorreu de 

peculiar e mais producente em termos de ensino e aprendizagem, obtido através de 

intervenções psicossociais mediante a utilização da técnica de grupos operativos. Contribuiu 

significativamente para isto os estudos sobre as definições conceituais e metodológicas 

desenvolvidos ao longo de todo o curso no GESTEC. Aí obtivemos também o conhecimento 

necessário para formular e escolher as categorias adotadas para a análise qualitativa dos 

dados, traduzidas nas palavras-chave que constam da matriz analítica em anexo. 

A principal dificuldade, é imanente à própria natureza desta pesquisa que, por se tratar 

de uma intervenção, não se determina os dados que serão coletados previamente, haja vista a 

intervenção ter sempre o elemento da imprevisibilidade tratado como saberes da prática. 

Acresça-se a isto o fato da definição de quais componentes curriculares deveremos lecionar 

em cada semestre ser fruto de uma decisão dos coordenadores dos colegiados envolvidos. 

Também é impossível, neste tipo de pesquisa, determinar (a priori) os sujeitos que 

participarão como foco de observação: tanto os mediadores (os alunos desse curso) como para 

os estudantes da EJA. Por sua vez, havia um acúmulo de experiências que não poderiam ser 

desperdiçadas enquanto objeto de estudo, ainda que alguns mediadores não nos tivessem 

entregado os relatos solicitados. Levando em consideração o conjunto do que foi acima 

mencionado, resolvemos transformar em campo de pesquisa a experiência da nossa prática 

docente, decidindo pelo Estudo de Caso, por se encontrar adequada aos critérios de 

exemplaridade, natureza da experiência, enquanto fenômeno investigado, o conhecimento que 

pretendíamos alcançar e a capacidade de generalização em relação aos estudos desenvolvidos 

no curso do GESTEC. 
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O tratamento dos dados tomou como objeto os relatos resultantes da intervenção 

realizada em campo, levando em consideração também as experiências de intervenção 

psicossocial vivenciadas pelo pesquisador, tanto na história da sua escolaridade, como na sua 

formação e atuação como educador. Procedemos à análise com base no referencial teórico 

construído na segunda seção deste trabalho elegendo categorias-chave para a crítica científica 

dos relatos apresentados. 

A Matriz Analítica elaborada (Anexo A) categoriza as situações-problema e o 

respectivo enfrentamento, articulando-as às transformações ocorridas, com base na avaliação 

das relações télicas (favorecimento da espontaneidade e da criatividade). Trabalha o papel do 

mediador definindo suas ações de identificação da situação-problema, escolha de 

procedimentos de intervenção e as aprendizagens adquiridas. Esta Matriz é o guia orientador 

das análises e reflexões apresentadas no item 4.  

Da interação do conjunto acima mencionado com as análises, avaliamos como 

positivas as descobertas feitas nesta pesquisa, o que veio a atender às nossas expectativas 

quanto a:  

Proporcionar os fundamentos de uma formação teórica e vivencial aos alunos do curso 

de extensão em intervenção psicossocial, através da metodologia de grupos operativos; 

Intervir em relações de ensino e aprendizagem, tanto individual quanto grupal, 

mediante a técnica de grupos operativos e situações-problema; 

Obter a transparência e a melhoria das relações interpessoais, de forma a desentravar 

os processos nos grupos de ensino e aprendizagem; 

Aproveitar o potencial criativo das situações-problema e conflitos para fins de ensino e 

aprendizagem; 

Validar a nossa intenção de ser professor pesquisador do lócus da nossa prática 

docente. 

  



60 

 

5 CENAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL EM SALAS DE AULA  

 

Tenho comigo as lembranças do que eu era... 

...nada era longe tudo tão bom.. 

Era assim... 

Não importando se quem pagou quis ouvir 

Foi assim... 

 

Milton Nascimento e Fernando Brant (1980) 

 

Nesta seção, antes de analisarmos as cenas ocorridas no locus do objeto da nossa 

pesquisa, apresentaremos algumas das vivências pelas quais passamos durante o cotidiano da 

nossa trajetória de vida pessoal, em especial aquelas ocorridas nas escolas onde fomos 

educados, públicas, à exceção da escola primária (equivalente ao atual ensino fundamental I). 

Isso porque compreendemos que uma tarefa que precisa ser encarada pelo pesquisador é a de 

"mergulhar fundo", buscando o entendimento do desenrolar desse cotidiano e partilhar no 

meio acadêmico a trajetória de construção da sua forma de pensar (SILVA; LYRIO; 

MARTINS, 2011). 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho não tem a pretensão de resolver quais as origens e ordenamento das 

relações entre os campos do conhecimento: a filosofia, a psicologia e a educação. Nesse 

momento, consideramos o mais importante reconhecer a existência de uma relação parental 

entre eles e ser a interpretação um de seus fortes ascendentes. Na psicologia, podemos 

recorrer a um recurso, que é próprio dessa ciência, a análise, para tirar proveito das situações, 

por meio da interpretação, tenham elas dado certo ou não. Com o intuito de melhor utilizar 

este recurso em sala de aula, estabelecemos uma metáfora imprimindo um bom sentido à Lei 

de Gerson
9
, isto é, o entendimento de que qualquer situação-problema pode ser transformada, 

seja pela resolução do conflito ou pela reflexão sobre o que impediu a solução buscada, 

acreditando que a própria consciência desses impedimentos já é uma forma de aproximação 

da solução desejada. Na nossa concepção, quando se trata da relação de ensino e 

                                            

9 
 Nos anos setenta Gerson, jogador de futebol considerado o cérebro da seleção brasileira tricampeã 

mundial, fez uma propaganda para uma marca de cigarro dizendo que o fumava porque gostava de levar 

vantagem em tudo. Daí em diante passou-se a atribuir essa denominação ao suposto espírito do brasileiro de 

estar sempre querendo se aproveitar das situações ludibriando os outros. 
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aprendizagem devemos sim ser oportunistas e procurar levar vantagem em tudo – as situações 

sempre nos trazem uma oportunidade de aprendizagem, cabe-nos descobri-las e aproveitá-las. 

Referenciamo-nos em Alves e Garcia (1997, apud SILVA; LYRIO; MARTINS, 2011, 

p. 70) particularmente na afirmativa abaixo 

Ter um olhar voltado para o que acontece no cotidiano e perceber nos 

detalhes (GINSBURG, 1989) e pormenores do que é contado, expresso pelos 

autores da pesquisa, fotografar o que emociona, ver a criação e não a 

repetição, saber incorporar as diferenças, ver as astúcias dos professores e 

alunos são algumas das formas de pesquisar o cotidiano. 

Nesse sentido, fez parte do nosso percurso metodológico recordarmos aquelas cenas 

que aconteceram em espaços de convivência com o processo educativo, na nossa perspectiva 

de estudante, desde o ensino fundamental até o superior e após este nos cursos livres de 

formação, tenha sido enquanto sujeito ou objeto da ação acadêmica – relembrar a nossa 

condição de educando nos ajudou a compreender a gênesis da atual forma de exercer a nossa 

condição de profissional da educação. As consideramos merecedoras de serem estudadas e 

partilhadas à medida que, até hoje, convivemos simbolicamente com estas cenas. Nelas 

estiveram presentes experiências de utilização dos saberes da prática – que se constituem em 

verdadeiras oportunidades de desenvolver um estudo desse cotidiano –, articuladas que estão 

com alguns dos processos de intervenção psicossocial, que temos ultimamente utilizado de 

forma direta ou indireta, e com a evolução do nosso pensamento na condição de pesquisador. 

Tais usos, tenham-se dado com intencionalidade ou espontaneamente, de forma 

empírica ou com algum cunho de cientificidade, o que realmente importa é a constatação de 

que, observando essas caminhadas, identificamos alguns daqueles momentos em que, diante 

de conflitos e situações-problema, ocorre uma interpretação. Dessa forma, estará posto em 

prática um determinado processo de intervenção, através do qual, como se fosse um momento 

mágico, acontece o insight; os sujeitos envolvidos se veem sensibilizados e se dão conta de 

que necessitam fazer algo. Esse é um movimento psicológico que tem uma natureza 

pedagógica. E, em se tratando de ambientes educacionais o seu aspecto pedagógico precisa 

ser elaborado, compreendido e aproveitado com toda a intencionalidade possível, pois, a 

reviravolta que começa a acontecer, a partir de então, integra um processo de ensino e de 

aprendizagem que desembocará na solução do conflito ou da situação-problema em questão, 

retornando novamente à espiral dialética em forma de aprendizagem.  
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5.2 CENAS ANTECEDENTES  

 

As cenas apresentadas a seguir dizem respeito a situações vividas no percurso da nossa 

escolaridade e marcaram subjetivamente a nossa formação enquanto profissional 

(administrador, psicólogo e educador) por propiciarem situações de aprendizagem que nos 

conduziram a uma compreensão mais ampla da convivência social e escolar. Assim 

compreendemos a sua influência nas mudanças de atitudes, que hoje percebemos, poderiam 

ter sido danosas à nossa trajetória de vida e que nos levaram a transformar para outras que 

consideramos salutares e por isto fizeram parte da escolha do percurso metodológico que 

adotamos. 

 

5.2.1 Reflexões sobre o papel do interlocutor 

 

Pudemos observar em processos educativos, que a intervenção pode vir de alguém, 

dotado de formação específica para tal, que intervém de forma planejada e organizada, ou, 

eventualmente, de um interlocutor comum como uma simples interpretação do interveniente. 

Afinal, qual o sentido educativo da intervenção? Como atua o mediador na intervenção? O 

que ele faz? Nada?! Está ele realmente preparado para fazer a intervenção? A intervenção 

sempre ocorre de forma deliberadamente planejada e organizada? O professor tem formação 

adequada para fazê-lo? O interveniente está preparado para inserir-se no processo de 

interpretar e agir? Aqui, ao invés de responder a tais questões, nos propusemos a refletir em 

torno delas e do que apresentaremos a seguir. 

Assim como no célebre exemplo do cliente que, no momento do pagamento, diz para o 

psicólogo: "você não fez nada, apenas bateu um papo comigo", na maioria das vezes, 

podemos ter a intervenção de um interlocutor que assume uma aparência de um "não fazer 

nada", pois, ele "apenas bateu um papo conosco", às vezes até ao telefone, em algumas vezes 

até jogando uma ducha de água fria em relação à dificuldade ou ideia que apresentamos. 

Buscamos conselhos, respostas, soluções e recebemos novos questionamentos e problemas, 

para posteriormente nos darmos conta de que não precisávamos de um ensinamento formal 

para seguir à risca, reproduzindo a palavra do professor, do orientador e até do amigo, nessa 
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ordem em relação ao papel do ensinar sistematizado, gerido por métodos pedagógicos no 

sentido distinguido por Gisele Rizzom (2010).  

Adotando uma perspectiva dialética sobre o ensino e a aprendizagem, na perspectiva 

apresentada por Almeida e Grubisich (2011), podemos atribuir a estes sujeitos o papel de 

mediadores que intervêm bem ao estilo daquele pai ou irmão mais velho, de todo modo um 

contraponto, que nos leva a sair de uma zona de conforto, nos colocando um limite que 

assume o cunho de um convite ou, melhor dizendo, um ensinamento a estudar o material 

disponível. Então, passamos a refletir, analisar, compreender, interpretar, produzindo e 

reformulando as ideias que já existem e novas produções vão surgindo e tomando forma. 

Assim aprendemos e gestamos as soluções para a problemática que se apresenta.  

 

5.2.2 As intervenções recebidas e até sofridas  

 

Ao rever o nosso primeiro contato com o processo, na condição de aprendiz na 

educação formal da Escola Primária (Fundamental I), pudemos reconhecer a ocorrência do 

nosso primeiro insight em termos de ensino e aprendizagem: Ao iniciar a segunda série, 

convivíamos com um ensino formal, em um espaço físico fechado. Os comportamentos 

considerados de indisciplina em muitas vezes eram punidos com reguadas, beliscões, puxões 

de orelha ou castigos que, ao invés de nos fazerem refletir e surtirem efeitos educativos, 

apenas geravam a repetição das ditas indisciplinas e revolta. Com um estilo completamente 

oposto ao acima descrito, havia uma professora mais idosa que fazia suas intervenções, 

passando a mão na nossa cabeça e dizendo: "como é que um rapaz, com uma cabeleira tão 

bonita, pode comportar-se de uma maneira tão feia”? Funcionava!  

Toda a nossa trajetória no ensino Secundário (Fundamental II) ocorreu na rede 

pública. Àquela época, era necessário fazer um exame de admissão para acesso ao chamado 

ginasial nas escolas públicas. Inicialmente a nossa experiência discente ocorreu no Colégio de 

Aplicação, vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, cuja 

concorrência era das mais disputadas em função da sua reputação de ser um dos melhores 

colégios da Bahia. Apesar do nosso histórico de indisciplina, o nosso aproveitamento 

intelectual era bom, o que nos levou a lograr a aprovação. Esse colégio localizava-se no Vale 

do Canela, repleto de campos de futebol, quadras esportivas e mangueiras, ambiente físico 

altamente convidativo à evasão das aulas. Além disto, os métodos de controle de disciplina 
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eram menos rígidos, porém presentes, e tal conjunto nos levaram ao envolvimento com uma 

série de problemas, que acarretavam o recebimento de advertências, suspensão e outras 

punições. Em consequência obtínhamos notas baixas e nos tornamos um assíduo frequentador 

do Serviço de Orientação Educacional – SOE, porém nada surtia efeito.  

Até que certo dia, já em meados do segundo semestre do ano letivo, na iminência de 

ser encaminhado à coordenação por mau comportamento, o que agravaria as punições pela 

reincidência, a professora momentaneamente responsável pela turma, atendendo aos apelos do 

nosso grupo de colegas, resolveu intervir por conta própria mediante uma conversa séria 

conosco, dizendo que o ano letivo ainda não estava perdido e que havia tempo de recuperar as 

notas baixas. Isto soou como uma injeção de ânimo. Fomos à luta, recuperamos o tempo 

perdido e obtivemos a vitória logrando a aprovação.  

O colegial foi cursado no Colégio Estadual da Bahia – Central. Mais uma vez nos 

deparamos com um novo ambiente escolar físico e social, em que se faziam presentes diversas 

dificuldades de relacionamento social, como a falta de entrosamento entre colegas, 

discriminações, animosidades, somadas às novidades dos conteúdos curriculares do ensino 

médio. Na nossa classe, tais fatores eram agravados tanto pela ausência de base de alguns 

colegas quanto pelo desinteresse dos alunos em geral, que afetavam negativamente o 

rendimento escolar de quase toda a turma. 

A intervenção efetuada pelo SOE foi essencial para sanar tais problemas. Uma equipe 

multidisciplinar passou a coordenar ações pedagógicas para desenvolver novas metodologias 

de ensino entre os professores da nossa classe e a realizar conosco algumas atividades de 

orientação educacional para promover a motivação, o ensino de uma metodologia de estudo e 

a interação social entre os colegas. Como consequência obtivemos a aprendizagem dessa nova 

metodologia de estudo que levamos para o resto da nossa vida intelectual e que hoje 

consideramos muito além de trabalho em equipe, mas um verdadeiro processo de 

aprendizagem através do grupo que nos auxiliou a lograr êxito no vestibular e outros 

concursos.  

Tivemos início na aprendizagem de nível superior, cursando Administração na UFBA. 

As relações de ensino e aprendizagem com os conteúdos teóricos, as metodologias e os 

professores transcorreram dentro dos padrões normais de um curso de graduação. Mas, a 

maior contribuição que obtivemos na construção do nosso pensamento veio através do 

engajamento mais profundo na atividade política de luta contra a ditadura que nos trouxeram 
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as primeiras inquietações quanto à formação e ao papel do sujeito que pretende desenvolver 

processos educativos de transformação. O agrupamento político ao qual pertencíamos não se 

conformava com a simples participação apenas na execução das tarefas próprias do 

movimento estudantil. Considerávamos importante desenvolver estudos mais profundos em 

termos filosóficos, sociológicos, econômicos e políticos que embasassem teoricamente a 

nossa atuação.  

Frederich Engels, Karl Marx, Plekanov, Hegel, O Dezoito do Brumário, Anti-Duhring, 

O Papel do Indivíduo na História, Política de Massas, O Materialismo Dialético, dentre 

outros, eram autores, livros e assuntos que faziam parte das nossas discussões nos grupos de 

estudo que constituíamos. Dessa forma aprendemos e incorporamos as bases e fundamentos 

do pensamento dialético ao processo de construção da nossa maneira de pensar, de 

compreender os processos psíquicos, a educação, as relações pessoais com amigos e 

familiares, o mundo, a vida. Essa forma de pensar passou a nos orientar nas diversas relações 

com o saber, sejam de ordem prática ou teórica, estudos formais ou informais em que 

estejamos envolvidos desde então e que, esperamos, tenham se feito presente de maneira 

dialeticamente acertada no percurso metodológico desta pesquisa. 

 

5.3 OS CURSOS LIVRES DE FORMAÇÃO TEÓRICO-VIVENCIAIS 

 

Após a graduação em psicologia, além dos estudos psicanalíticos realizados no espaço 

MOEBIUS, tivemos a primeira oportunidade de experienciar uma metodologia de ensino e 

aprendizagem que nos era completamente inovadora quanto à associação constante e 

permanente da teoria estudada com a prática. Isto ocorreu através da participação, durante 

cerca de 16 anos, em diversos cursos livres de formação em Bioenergética e outras 

psicoterapias de abordagem corporal, que utilizavam a metodologia teórico-vivencial. Esse 

sistema de ensino e aprendizagem ocorria mediante um processo de imersão dos participantes, 

já que o farto material teórico que havia sido lido previamente era aplicado nas atividades 

práticas realizadas nos workshops periódicos com hospedagem integral dos participantes. 

Inclusas nessas atividades as práticas realizadas pelos próprios estudantes, nos primeiros anos 

realizando dinâmicas mais simples para o “aquecimento” do grupo até, numa forma mais 

aprofundada, mediante o atendimento de colegas voluntários nos anos finais.  
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Tanto os casos quanto as demais atividades acima mencionadas, postas em prática 

pelos estudantes, eram supervisionadas pelos instrutores e discutidas analiticamente em 

grupo, tudo à luz dos assuntos teóricos estudados. Ao final do curso o conjunto descrito 

deveria fazer parte de uma monografia escrita pelos alunos. Dessas experiências apropriamos 

para a nossa prática docente a ideia de privilegiar o ensino e a aprendizagem através do grupo, 

como explicado na seção 3.1, e o “aprender fazendo” mencionado na seção 3.2, e que 

integram a concepção do nosso percurso metodológico. 

 

 

5.4 CENA 1: MUXOXOS E CARAS E BOCAS EM PSI OT 

 

A situação-problema se fez presente, logo de início, mesmo antes do início das aulas, 

no momento da nossa designação para assumir essa classe, por parte do colegiado do curso e 

posteriormente dos próprios estudantes mediante o que podemos chamar de um estigma 

narcísico, a denominação de primeira turma.  

Observamos problemas na dinâmica de funcionamento da sala que causavam 

desconforto tanto ao professor, quanto aos estudantes em relação a determinadas situações e 

atitudes do outro, traduzidas em posturas de descaso de algumas pessoas para com algumas 

atividades propostas (existentes desde os semestres anteriores); a animosidade em relação ao 

professor; a falta de respeito entre os colegas no momento de apresentação de seminários 

expresso por uma comunicação corporal (muxoxos e “caras e bocas”), aliados e prevalecendo-

se de problemas pessoais de alguns alunos como a timidez que os atrapalhava em momentos 

de colocarem-se e contribuírem com as discussões geradas em sala. Tais fatores prejudicavam 

sobremaneira a execução das tarefas e convivência de todo o grupo, e interferiam nas aulas e 

na qualidade do desempenho acadêmico no decorrer do curso. Isso nos fez compreender que a 

situação-problema era bem mais complexa do que havia se mostrado inicialmente, pois as 

relações interpessoais encontravam-se deterioradas, haja vista lastrearem-se no mascaramento 

das interações e até sabotagem das apresentações do outro
10

.  

                                            

10 
A definição de sabotagem aqui utilizada está referenciada na teoria dos papéis de Enrique Pichon-

Rivière. 
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O primeiro passo foi o entendimento de que essa não verbalização implica a leitura de 

aspectos psicológicos, como a motivação, com base em aspectos não verbais, como a 

gestualidade e a linguagem do corpo. Muxoxos, caretas, expressões faciais diversas, postura 

corporal e olhares enigmáticos etc. Se existiu um fato que não deixou dúvidas nesse 

componente curricular foi o de que o corpo falou e, consequentemente, afetou as relações 

interpessoais, o que foi possível identificar mediante a nossa experiência anterior em leitura 

corporal. 

Interpretando uma demanda latente de uma parte da turma, que se mostrava bastante 

incomodada com a situação e vislumbrava na nossa postura a possibilidade de desenvolver 

um estudo prático dos conteúdos que vinham sendo trabalhados, recorremos ao princípio da 

nossa, anteriormente mencionada Lei de Gerson (levar vantagem em tudo). Estava à nossa 

disposição a solução dialética a partir da contradição: a linguagem não verbal, jocosa e tão 

danosa ao aprendizado nos oferecia também a oportunidade de aprender, desde que 

conseguíssemos transformar o não dito em uma linguagem clara e transparente. Resolvermos 

adotar a estratégia de utilizar os conteúdos da teoria de grupo operativo. 

Estratégias adotadas, tanto da parte do professor como da parte dos alunos, sempre 

causam certo estranhamento inicial, que quando não expressado verbalmente intensifica a 

promoção de diferentes interpretações pelos indivíduos em questão. Esse fenômeno pode ser 

mais bem entendido recorrendo-se aos estudos de Christophe Dejours (2004) que o 

caracteriza como o individualismo triunfante uma vez que dá margem a diferentes leituras e 

percepções realizadas a partir de uma mesma situação. Como propiciar uma situação de 

aprendizagem da Psicologia Organizacional em um ambiente adverso como este? 

Explicitando o não-dito, utilizando os conteúdos do próprio componente curricular para 

promover a organização das relações interpessoais de modo que os graduandos vivenciassem 

as teorias, se auto-observando, se dando conta das implicações de suas atitudes, aplicando, 

assim a própria teoria para a resolução da situação-problema em que todos nos 

encontrávamos. 

Termos direcionado o funcionamento da classe em Grupo Operativo tendo em vista 

desenvolver atividades de dinâmicas de grupo e outras práticas psicológicas diversas 

associadas aos conteúdos teóricos sobre o trabalho com grupos, proporcionou, além da 

expressão das emoções contidas, momentos de relaxamento das tensões, fazendo ainda com 

que os estudantes assumissem a sua condição de sujeitos. Refletiram acerca do seu próprio 

papel em relação aos acontecimentos referentes às relações interpessoais e da própria 
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estrutura organizacional do grupo (sala de aula) com um objetivo comum. Utilizamos o 

recurso da dramatização, preconizado por Moreno (1993) como se Primeira Turma fosse uma 

organização real, porém, ao mesmo tempo o era: a nossa sala de aula. Esta dinâmica de 

funcionamento, mediante as nossas intervenções de acordo com a nossa percepção dos 

estágios de amadurecimento do grupo permitiu tanto a emergência dos referidos problemas 

relacionais da turma, quanto a sua análise à luz das conceituações estudadas durante a outra 

metade das aulas. Ressaltamos o fato de que a possibilidade de os estudantes poderem emitir 

as suas opiniões chegando a conseguirem influenciar na dinâmica metodológica da classe, 

diluindo, assim, a sua estrutura hierárquica os fez sentirem-se prestigiados por adquirirem 

poder de decisão, além de implicarem-se no processo. 

De início, ocorreu certa resistência por uma parte da turma, que dava uma maior 

importância ao estudo teórico de conteúdos como principal meio de crescimento acadêmico. 

Ouviam-se risos, alguns rostos expressando descontentamento e pessoas que simplesmente se 

recusavam a participar. Como preventivamente já havíamos estabelecido a frequência livre, 

nos mantivemos tranquilos e persistimos no desenrolar do processo. Com o passar do tempo, 

as técnicas de conquista da confiança que utilizávamos iam surtindo efeito e um número 

crescente de estudantes aderia às práticas, aprendendo a utilizá-las de forma a aproveitar 

aquilo que fazia sentido para cada um. Cada vez mais ocorria a compreensão de que a 

utilização das dinâmicas tinha por objetivo aliar a teoria à prática, e acabavam mobilizando as 

tensões adormecidas no grupo e a importância de trabalhar tais questões. A adesão chegou a 

tal ponto, que algumas duplas que ainda restavam para apresentar os textos teóricos que lhes 

haviam sido designados, passaram a reservar um tempo para aplicarem suas próprias 

dinâmicas. Isto requereu uma orientação da nossa parte para que não ocorresse o evento da 

dinâmica pela dinâmica, mas que estivessem associadas ao conteúdo teórico exposto.  

Reconhecimento e percepção de si e do outro, limites, confronto, emoções afetos, 

visando não apenas ao desenvolvimento pessoal, mas do grupo como um todo. Para que os 

sujeitos fossem se soltando paulatinamente, de início, procurávamos fazer com que esses 

conteúdos emocionais viessem à tona de forma anônima, pois nas primeiras dinâmicas, as 

pessoas se expressavam por meio de bilhetes anônimos, que não deveriam ter sua autoria 

revelada. Porém, devido ao processo de convivência anterior da turma, que já durava há quase 

três anos, e à sagacidade de alguns ao perceberem o conteúdo das mensagens, terminavam por 

supor de quais pessoas haviam que partido as queixas. De todo modo, os debates que 

propusemos em torno dos problemas apresentados eram cada vez mais reconhecidos como 
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importantes, bem como os esforços para avaliar as causas e possíveis soluções para as 

questões que iam sendo explicitadas. 

Estabelecemos como premissa que a fundamentação teórica para desenvolver as ações 

que mencionamos deveria advir dos próprios autores que estudávamos em sala. De início, 

recorremos ao teste sociométrico, que consiste na divisão aleatória e por agregação voluntária 

daqueles participantes de um grupo que mais se afinam entre si, aplicando-o logo no início de 

tais atividades para mapear a maneira como as relações interpessoais vinham sendo até então 

estabelecidas. Dessa forma, identificamos a existência de três subgrupos compostos de 

sujeitos que exerciam, de maneira velada, uma convivência relativamente excludente para 

com os demais (MORENO, 1993).  

Sobre estes subgrupos, também consideramos relevante nos referenciarmos nas ideias 

de outro respeitado autor nesse próprio campo estudado da Psicologia Organizacional, diga-se 

de passagem, muito bem aceito por esses estudantes, Christophe Dejours (2004), que aponta 

como elementos que atuam no teatro do amor no contexto organizacional – o vínculo e o 

elemento identitário. O vínculo está presente em toda e qualquer relação e funciona como 

mecanismo de sobrevivência, nesse caso a convivência meramente burocrática que os 

pertencentes a um subgrupo estabeleciam com os participantes de outro. Já o elemento 

identitário aproxima os indivíduos por aquilo que os caracteriza pelo que é exclusivo. Deste 

modo, ao mesmo tempo em que os sujeitos que se aproximavam pela dita igualdade ou 

semelhança, o referido sujeito demarcava o distanciamento relacional em direção àquele a 

quem atribuía a condição de diferente.  

Assim como é interessante notarmos e ao mesmo tempo indagarmos sobre as 

estruturas de transferência existentes nos grupos e entre estes. Não foi muito difícil 

percebermos o que Manfred F. R. Kets de Vries e Danny Miller (1993), também abordados 

em sala de aula, chamaram de transferência narcisista, referindo-se a sujeitos ávidos por 

elogios, explosivos diante da crítica e com certa dificuldade em desenvolver simpatia. Ou 

ainda a estrutura de transferência persecutória, cujo enfoque está nos mecanismos de defesa. 

Ambas demarcadas em diversos episódios vivenciados nas dinâmicas, em que os sujeitos 

expressavam os mais díspares afetos e queixas, posicionando-se com expressão de raiva de 

outros colegas e grupos, que supostamente não abriam espaço para a convivência com os 

demais. Naturalmente, em tais ocasiões, de forma geral os queixosos não se implicavam nos 

processos que mencionavam, quase sempre deixando de questionar-se sobre a parcela de 

contribuição pessoal para aquilo que acontecia ao seu redor e ao invés de dirigirem-se ao 
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objeto foco da sua queixa, direcionavam-se a esmo. Muitas das vezes negando o próprio 

desejo de serem aceitos e interagirem com todos. 

Tantos afetos negativos acumulados e contidos durante anos de convivência 

demandaram um tempo maior para ser dada a vazão suficiente. Até chegado o momento em 

que consideramos conveniente reelaborar e ressignificar os problemas e circunstâncias 

desagradáveis, valorizando os pontos positivos alcançados. Passamos a vivenciar momentos 

de alteridade, utilizando a técnica da inversão de papéis, de Moreno (1993), em que cada um 

colocava-se alternadamente no lugar do outro, procurando expressar-se com consideração, 

identificação e respeito, de forma a compreender que as relações se dão por meio da aceitação 

das diferenças nos seus diversos aspectos.  

Consideramos que os resultados obtidos através dessa experiência foram bastante 

significativos, pois, os estudantes iam percebendo que as demandas de uns se aproximavam 

das demandas de outros – mudaram-se os olhares sobre os problemas. Pudemos observar que 

as animosidades cediam lugar à introspecção, reflexão e compreensão sobre o como e o 

porquê agirem de maneira diferente, cada qual se respeitando mutuamente enquanto ser 

humano psicossocial. Dessa forma passamos a buscar a demonstração das qualidades da 

turma, o papel que os sujeitos exerciam no cotidiano e de que forma suas contribuições 

poderiam ser percebidas. 

Mediante a revisão e a análise dos trabalhos acadêmicos e seus respectivos relatos, 

podemos afirmar que todo o conjunto de intervenções realizadas nessa turma, através da 

metodologia de Grupo Operativo, propiciou que os sujeitos envolvidos adquirissem a 

compreensão das próprias dificuldades relacionais de cada um e do outro, dissolvendo os pré-

conceitos que anteriormente existiam acerca dos conflitos existentes. Conseguimos que os 

estudantes também passassem a analisar as situações conflituosas sob a ótica dos conteúdos 

dos textos discutidos tornando possível a compreensão sobre o porquê de tais situações 

acontecerem. Consideramos também que houve êxito quanto ao objetivo de proporcionar aos 

futuros psicólogos uma noção prática de como poderão atuar futuramente – fazendo 

intervenções psicossociais. Observamos também um amadurecimento do grupo como um 

todo traduzido pela adoção de um tratamento senão fraternal, porém mais respeitoso entre os 

pares. Atingido esse patamar de amadurecimento consideramos que o grupo encontrava-se 

pronto para  vivenciar a dinâmica final elaborada em torno da exibição do vídeo A Guerra do 
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Arco Íris
11

 e posterior interação relacional entre os membros de cada subgrupo os membros 

dos demais. 

Nos momentos de conclusão da intervenção psicossocial, não chegamos a propor um 

mecanismo de ação para que os problemas passassem a ser sanados à medida que fossem 

ocorrendo. Mas, ainda de acordo com os relatos, a interpretação dos fatos e a aprendizagem 

obtida com as nossas consignas e intervenções, quebrando o silêncio que impedia a turma de 

crescer em diversos aspectos, certamente proporcionou a compreensão de que cada qual, 

independente do outro, procuraria fazer o melhor conforme as suas possibilidades, buscando 

sustentar uma postura ética perante os colegas e perante os professores, no transcorrer da vida 

acadêmica. A consciência da necessidade desta mudança, em si mesmo, é um passo para a 

mudança de atitude resultante da aprendizagem pretendida.  

Compreendemos que a alta qualidade dos trabalhos acadêmicos apresentados pelos 

alunos foi fruto de um conjunto integrado pela seguinte composição: a capacidade intelectual 

anteriormente acumulada pelos estudantes; a informação dos conteúdos teóricos trazidos para 

a sala de aula pelo professor e principalmente pelo processo de construção do conhecimento 

realizado de forma ativa por alunos e professor mediador, oriundo de uma concepção de 

ensino e aprendizagem marcada pelas relações recheadas de conflitos, dificuldades e 

sofrimentos, mas também de transgressões, cumplicidade, negociações, acordos e troca de 

experiências, . 

Consideramos que certos conflitos iniciais foram resolvidos – o que não significa que 

não tenham surgido novos entraves – mas confirma a tendência apontada por Dejours (2004) 

de resolução de questões por meio de uma inteligência que nasce do exercício do trabalho e 

do confronto com o real. O relato 1
12

 aponta que 

Foi, portanto, a elaboração do sofrimento oriundo das relações interpessoais 

deterioradas o principal fator que despertou de algum modo a formação dessa 

inteligência. Foi encontrando-a, que o gestor-professor, ou melhor, aquele que ocupa 

o lugar de sujeito suposto saber (I=S
3-x 

esta fórmula não poderia estar fora deste 

relato) pôde “descobrir” alunos e suas respectivas inteligências, na reta final do 

curso.  

                                            

11 
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qd7eUKJUTZo>. Acessado em: 03 set 2015. 

12 
 Os trabalhos acadêmicos demandados ao final do curso foram Textos Temáticos realizados em duplas, 

que incluíram os conteúdos teóricos estudados e os Relatos das Experiências Acadêmicas, nos quais os 

estudantes deveriam colocar suas aprendizagens teóricas e práticas obtidas mediante a metodologia de Grupo 

Operativo.  
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Pudemos dizer então que ficou demonstrada a obtenção da aprendizagem pela 

aplicação dos conteúdos teóricos para o reconhecimento da inteligência prática como um 

procedimento e/ou mecanismo para a transformação da situação-problema (relações 

interpessoais deterioradas). Outros relatos dos estudantes registram aprendizagens 

diferenciadas como demonstrada no relato a seguir  

Seguindo este pensamento também se pode dizer que a não consideração, não 

utilização da inteligência prática dificultaria o desenvolvimento de determinadas 

atividades propostas. Ainda poderiam ser encontradas dificuldades, caso a 

motivação não estivesse presente na maior parte do tempo. Emoções e afetos, como 

já foi dito, são importantes mediadores para uma boa parte dos acontecimentos do 

espaço de convivência. A motivação e inteligência prática exerceram e continuarão 

exercendo o papel de ajudar na atribuição de significados e melhores formas de 

manter as relações que ocorrem no e pelo trabalho. (RELATO 2) 

Mediante a análise dos trabalhos acadêmicos, podemos concluir que o ensino e a 

aprendizagem do componente curricular Psicologia Organizacional e do Trabalho, por meio 

da metodologia de grupo operativo, permitiu a realização de muitas reflexões, principalmente 

no que se refere às questões de relacionamento de grupo, onde foi possível refletir e se colocar 

em situações vivenciadas pelo outro. As reflexões feitas durante esse processo de ensino e 

aprendizagem e a compreensão dos respectivos conteúdos permitem dizer que os 

conhecimentos adquiridos poderão servir como base para melhores formas de atuação em 

diversos tipos de organização. As aplicações dos conteúdos às práticas desenvolvidas, 

certamente, servirão de embasamento para relacionamentos a serem estabelecidos 

futuramente em organizações. Ao estar diante das situações organizacionais, a utilização dos 

conhecimentos teóricos e práticos que foram adquiridos sugerem o reconhecimento das 

condições de trabalho, debate sobre elas e transformações que se fizerem necessárias.  

 

5.5 CENA 2: SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM EDUCAÇÃO II (CAMPUS I - DEDC) 

 

A nossa avaliação quanto ao funcionamento da classe, ao ministrarmos este 

componente curricular de acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem em grupo 

operativo era a de que as relações entre professor e alunos seguiam o transcurso dos padrões 

costumeiros propostos quanto à interação e confiança, permeado de perguntas, respostas, 

provocações, elaborações, novas respostas, até o momento em que um aluno apresentou o 

plágio de um trabalho acadêmico solicitado. Ele criou uma situação-problema: a quebra da 

confiança que havia sido estabelecida – logo ele, o porta-voz da turma! Agora, agindo como 

sabotador. A nossa interpretação se ateve, por um plano, ao fato em si: a quebra da confiança 
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até então estabelecida e uma possível suposição dele quanto à sua capacidade de enganar o 

professor, consequentemente não se colocando disposto à construção coletiva do espaço de 

diálogo, ensino e aprendizagem e destituindo-nos da nossa condição S
3 

(expressão explicada 

no item 6.2): "não iríamos ler mesmo"! Por outro plano, a nossa interpretação diz respeito à 

concepção pedagógica sob a qual estávamos trabalhando: de ensinar e aprender mediante 

grupos operativos. Denegando-a pelo seu ato, o aluno colocava em evidência o entendimento 

de que aprender seria apenas um acumular de conhecimentos.  

Em relação a esse episódio que ora analisamos também tomaremos por base a ótica 

abordada na seção 3, que define a situação-problema como aquela que requer uma 

intervenção psicossocial. A utilização desse recurso – técnica de enquadre das demandas 

educacionais em situação-problema – é um importante aliado do professor, por se adequar à 

elaboração dos problemas que ocorrem em sala de aula, debatendo-os de prática viva. Isso nos 

remete a Pichon-Rivière (1988), ao considerar o método de ensinar medicina distante dos 

propósitos de cura por ter cadáveres ao invés de pacientes como objeto de estudo, o que era 

contraditório, pois preparava os alunos para os mortos não para os vivos. Esse fato estabelecia 

relações com os conteúdos ministrados, discutindo conceitos a fim de construir teoricamente 

sobre as dificuldades e obstáculos transpostos, atingindo assim o objetivo de aprender com a 

experiência própria, é possível enriquecer o campo de discussões, implicando os sujeitos 

aprendizes que se tornam corresponsáveis pelo desenvolvimento do conteúdo e por seu 

crescimento intelectual.  

O que é qualitativamente diferente da tendência presente nos ambientes educacionais, 

de apenas a adotar condutas punitivas ou, como no nosso contexto acadêmico, sucumbir à 

vulnerabilidade da escola às mazelas da contemporaneidade, a facilidade maior para o plágio 

trazida pelo avanço das TICs, adotando a prática muito; mais comum do "fazer vista grossa". 

Tais atitudes significariam, incoerentemente, por em prática abordagens pedagógicas que 

concebem o estudante mediante uma visão estática, como aquele para quem as informações 

são apenas passivamente repassadas. Diferente também de analisar os sujeitos exclusivamente 

sob a ótica da nossa formação de socioanalistas (padronização de papéis de forma 

descontextualizada em relação à trajetória do sujeito), o que exclui o outro da sua condição 

humana e socialmente referenciada. 

Mais uma vez, na premência de nos contrapormos a esse panorama, vimos como 

crucial e necessária a tentativa de recriar, em sala, situações em que os conceitos adquiram 

sentido, tornando-os mais significativos para que o (s) aluno (s) pudessem assumir um papel 
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muito mais ativo no desenrolar do processo de ensino e aprendizagem. Podemos sim 

contribuir para que as novas pedagogias se assumam como vanguarda de um processo 

educativo, que, enquanto instrui, forma cidadãos integrados (rodapé: seção 3). Podemos sim 

contribuir para a construção de uma nova escola que pode gestar e se valer de novos 

instrumentos e metodologias que proporcionem a preparação intelectual, afetiva e subjetiva 

dos jovens em função do desempenho dos seus papéis de seres humanos socializados. 

A construção coletiva da nossa opção metodológica de trabalho nesse componente 

curricular objetivou colocar em prática a concepção de Pichon-Rivière (1988) de 

aprendizagem em Grupo Operativo que compreende que a formação dos profissionais de 

educação deve estar voltada para possibilitar ao sujeito tornar-se um agente de transformação 

de si, dos outros e do contexto em que estão inseridos, pois, aprendizagem e mudança 

caminham sempre juntas. Quando falamos em aprendizagem em grupo é importante 

compreender também que cada um dos seus membros traz consigo a sua subjetividade que 

utiliza para se relacionar com o outro. Através da nossa intervenção psicossocial, procuramos 

colocar em prática essa concepção, que se encontra atrelada à relação dialética entre sujeito e 

objeto. Portanto, a nossa intervenção foi baseada nesses pressupostos. Assim como a forma 

que a construção do conhecimento, da tecnologia e da ciência como um todo se desenvolve 

em função do objetivo de resolver problemas, no âmbito educacional e mais especificamente 

na psicologia voltada para a educação, o mesmo vem ocorrendo em processos educativos 

diversos, com as pessoas aprendendo melhor os conteúdos quando são problematizados para 

elas. No nosso caso, a situação de per si já se encontrava problematizada. Só precisamos 

equacioná-la. 

Ao que parece o nosso aluno interpretou Christophe Dejours (2004) às avessas, 

olvidando-se de que para reconhecer a malandragem, o improviso e a trapaça como formas de 

inteligência é necessário revertê-los em situações salutares, transformando-os em saberes da 

prática, no nosso caso, inerentes à aprendizagem. Reconhecemos aqui novamente um 

importante papel para a nossa academia: o de voltar o olhar cuidadoso e perspicaz para essas 

práticas inovadoras, pois, na realidade elas constituem-se em estratégias de resolução de 

situações do cotidiano que precisam ser submetidas ao processo de incorporação, ao saber 

acadêmico e científico. Essa foi a aprendizagem conquistada para assumir a condição de 

professor pesquisador. Tais inovações que emergem do cotidiano escolar iniciam-se pelo 

diálogo entre professores, e entre esses e os alunos, a respeito das suas diversas dificuldades. 

Por meio da reflexão crítica, do trabalho coletivo e da sua inserção no campo de pesquisa 
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podem alcançar um nível de sistematização capaz de propor um novo ordenamento 

educacional (ou escolar) ou outra dinâmica curricular, essas, sim, transformam a escola. 

Consideramos que apesar das tensões e desgastes, ter promovido uma mesa redonda 

para a discussão aberta de um estudo de caso vivo proporcionou que os alunos pensassem e 

refletissem sobre aquela situação-problema, como um todo. A transparência é a forma que 

tende a ter a primazia de transformar as relações obscuras em salutares. Mesmo que haja 

também uma tendência natural a tentarmos nos desviar dos problemas, principalmente por 

estarmos em um ambiente educacional, de efeito multiplicador – curso de pedagogia (que 

forma educadores) – não podemos nos contentar com as alternativas aparentemente mais 

fáceis, mas que acabam ofuscando o verdadeiro sentido, o foco do que está sendo posto em 

xeque.  

Na nossa longa experiência docente, diversos foram os outros momentos vivenciados 

na nossa academia, onde o plágio esteve presente. Sabemos que ele ocorre de forma velada e 

raramente lhe é dada a publicidade. Procuramos expor a nossa maior indignação, que é quanto 

à natureza desse curso de Pedagogia que tantas implicações trazem para o futuro. É mister 

preocupar-se com a qualidade dos formadores que estão sendo forjados na nossa academia, 

com os caminhos que a Educação trará para as gerações futuras, com a postura do educador 

frente a esses problemas. Não é mais possível fingir que está tudo bem e continuar (des) 

educando.  

O fato é que não poderíamos desperdiçar aquele momento que consideramos como um 

estudo de caso vivo, verdadeira oportunidade de questionamento, reflexão e crescimento para 

o professor e alunos. Esses em especial por estarem sendo formados e preparados para 

lecionar, gerir e num sentido bem amplo educar. Algo grandioso que envolve pessoas, 

relacionamentos e o próprio sentido da vida, e precisa de uma busca incessante pela sua 

preservação. Essa formação precisa estar centrada em questões que desenvolvam o ato de 

pensar, com uma proposição reflexiva, e porque não, transformadora?! O sentido 

transformador da educação
13

 diz respeito à busca incessante por obter do ser humano aquilo 

de melhor que ele pode ser, tanto na esfera profissional, acadêmica, humana, familiar.  

Acreditamos que o nosso estudo de caso vivo trouxe sim contribuições significativas 

para a compreensão e aprendizagem em relação a situações que na certa serão encontradas no 

                                            

13 
Referido na seção 1. 
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exterior pelo egresso do nosso contexto acadêmico. Mesmo tendo sido doloroso, tenso e 

angustiante – assim é o transcurso da vida. Afinal somos capazes de operar fora da zona de 

conforto e a academia não pode se ater às amarras burocráticas do mero repasse de algumas 

teorias de uma ementa. Para enfrentar tais situações, ela precisa estar comprometida com a 

preparação humana socializada desses sujeitos do saber. Dessa experiência guardamos como 

salto qualitativo justamente essa aprendizagem! Como ganho extra, tivemos a boa qualidade 

presente na elaboração dos trabalhos acadêmicos finais.   
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6 A GRANDE CENA: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 

EM UM COLÉGIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

 

Com a roupa encharcada e a alma 

Repleta de chão 

Todo artista tem de ir aonde o povo está.... 

 

Milton Nascimento e Fernando Brant (1980) 

 

Analisamos nesta seção o Curso de Extensão em Intervenção Psicossocial - DEDC I 

(2014.1), pois consideramos o trabalho aí realizado como o mais elaborado e dirigido para o 

nosso objeto de estudo. Incluímos nesta análise a organização do curso, o seu 

desenvolvimento e os resultados alcançados, com base nas categorias de análise também 

utilizadas na seção anterior que direcionaram a apresentação das Cenas 1 e 2. Além dos dados 

resultantes da nossa observação e ação como pesquisador, incorporamos os relatos dos 

graduandos que participaram do referido curso para evidenciar as aprendizagens relativas ao 

papel do mediador em grupos operativos de intervenção psicossocial. Vale ressaltar que esta 

terceira Cena foi denominada de "A Grande" por representar a sistematização do nosso 

trabalho como professor pesquisador. 

 

6.1 A PROPOSIÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO 

 

O curso tinha como objetivo apresentar aos alunos uma nova postura acadêmica para 

lidar com os conflitos encontrados muitas vezes em nossas rotinas diárias, ambientes de 

trabalho, escolares, dentre outras instituições. Um locus onde convivem subgrupos 

institucionais que devem ser observados atentamente nas relações interpessoais que aí se 

desenvolvem, principalmente por serem esses espaços educativos. De acordo com essa 

concepção, o curso visava a estabelecer uma articulação entre o que está acontecendo dentro 

dos grupos, para tornar as relações interpessoais mais equilibradas tanto em termos racionais 

quanto emocionais. Assim, colocamos em prática o desenvolvimento do curso, de maneira 

que pudesse mobilizar atitudes, conhecimentos e competências que consideramos prioritárias, 

principalmente para a formação dos discentes, que irão atuar como mediadores da (re) 

construção das relações interpessoais nas suas futuras atuações profissionais.  
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Surgiu então o convite da coordenadora pedagógica de um colégio da rede pública 

estadual de ensino para que fizéssemos uma palestra para os alunos do EJA, em função da 

proximidade do dia dos pais, com o conteúdo voltado para a importância do pai, 

estabelecendo limites e direcionamento na vida dos filhos. A palestra deveria ser dinâmica 

tendo em vista a dificuldade em manter a atenção do alunado. À época, a nossa interpretação 

foi a de que mesmo não se tratando de um conflito, aquela era uma situação que se adequava 

plenamente aos propósitos do nosso curso, que seria uma grande oportunidade para que os 

nossos alunos pusessem em prática o aprendizado obtido sobre intervenção psicossocial e 

grupos operativos e que poderíamos eleger como tema a compreensão da importância e 

dificuldades do exercício da função paterna. Nesse nosso atual momento de análise, 

consideramos ter sido aquela uma típica situação-problema.  

 

6.2 O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

Conforme mencionado na seção 4 (Metodologia), estabelecemos para a preparação 

dos nossos estudantes de mediação em situações-problema [6 (seis) graduandos de Pedagogia 

e Psicologia do DEDC I da UNEB] e uma aproximação inicial do tema por meio da leitura 

prévia de um texto sobre a importância do exercício da Função Paterna (ARAÚJO, 2005) e ao 

filme A Excêntrica Família de Antônia, em função do questionamento à expressão “família 

estruturada” para discussão em sala de aula. Apresenta-se, então a primeira situação-

problema: as resistências eram de tal sorte que não leram o texto e nem assistiram ao filme. 

Priorizamos sanar o problema da ausência de informação dos estudantes sobre o tema fazendo 

a leitura em pequenos grupos na sala seguida da discussão geral no grande grupo. Nesse 

processo, os alunos trouxeram outro foco de resistência: sentiam-se inexperientes e 

despreparados para realizar a mediação na intervenção a ser feita na escola estadual.  

Disponibilizamos as informações e promovemos as discussões do tema em torno das 

ideias de Sandra Baccara Araújo (2005), a qual, de início, menciona que o cenário atual da 

contemporaneidade traz consigo um novo papel social da mulher, que vem acompanhado da 

desvalorização da função paterna pela dificuldade de os pais (o polo masculino) assumirem 

uma condição que é sua, da lei, da referência e da ordem. Esse lugar tem sido preterido pelo 

prazer, amor, felicidade e criatividade, o que tem dificultado que crianças e adolescentes 

possam fazer o seu luto simbólico. Colocar em prática essa condição significa proporcionar 
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aos filhos manter uma conexão com a sua história dolorosa e organizarem-se na direção da 

sua identidade e individualidade. É no exercício da função paterna que se encontra o suporte 

emocional e econômico à mãe, ao filho, à família. É própria dessa função a interdição ao 

incesto, a dissolução da díade mãe-filho. O pai é o facilitador dessa separação impulsionando 

o filho a seguir adiante. Os questionamentos do grupo giravam em torno da presença ou 

ausência do pai em si. 

Dando continuidade às discussões, alertamos ao grupo que a ausência dessas 

referências poderia significar o fracasso do sujeito, assim como o fracasso social, 

inviabilizando a internalização da imagem e da metáfora paterna e da interiorização coletiva 

da lei. Conforme Araújo (2005), um mundo sem limites, onde as referências se tornam 

esmaecidas em função da ausência dos referenciais paternos, poderia favorecer a que os filhos 

"abandonados" se deixassem levar pela violência, pelas condutas aditivas (as dependências), e 

por manifestações ditas borderline. A perda do limite é uma das mais graves faltas que vem 

afligindo a infância e a adolescência. Em verdade, durante essas fases, a criatividade está 

intimamente associada à noção de limite e não à sua ausência. Isso não permite que o 

adolescente exerça plenamente a sua capacidade de pensar, de ser criativo e espontâneo e não 

favorece a organização da sua mente na sua busca por ir além. Manter a função paterna como 

referência proporciona o acesso ao reconhecimento da alteridade e querer ser reconhecido em 

sua própria alteridade. Com tais marcações da leitura do texto, conseguimos que o grupo se 

aproximasse da compreensão do significado do conceito exercício da função paterna. 

Ampliamos a leitura do texto destacando ainda que compete à mãe permitir e 

introduzir a figura paterna. Pais ausentes, distantes, muito autoritários, tirânicos, costumam 

acarretar problemas de personalidade e dificuldades de interação de crianças e adolescentes 

com os companheiros. A palavra de ordem que se coloca no momento atual para os pais é a 

participação. Principalmente nos espaços educativos, é necessário se ampliar cada vez mais o 

reconhecimento da importância dos papéis desempenhados pelo pai, como companheiro, 

cuidador, protetor, cônjuge, modelo, guia moral, professor e provedor – o que não quer dizer 

que fique apenas ao seu encargo fazer tudo isto. A paternidade é o grande ancoradouro de 

valores éticos e morais para nossas crianças e jovens, nesse sentido, a figura paterna precisa 

fazer parte de um novo contexto, deixando de representar uma atitude distante e sendo 

substituída pela atitude participativa. Essa participação deve ser avaliada levando-se em conta 

o contexto social histórico e cultural. É nesse contexto que é possível avaliar o impacto do 

papel do pai no desenvolvimento da criança e do adolescente.  
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A referida autora propõe que o exercício da função paterna precisa ser encarado como 

um guia, de acordo com uma visão sistêmica, um processo complexo que envolve pai, mãe, 

filhos, a extensão familiar, a escola e o entorno social. Essa função paterna deve ser entendida 

em essência, como uma construção social, de acordo com um ideal cultural, com o tempo e as 

condições próprias. No momento em que a figura paterna apresenta o mundo externo ao filho, 

e lhe ensina a alçar voos mais livres e independentes, sem fazer com que essa liberdade seja 

sinônimo de dor ou algo ruim, podemos dizer que começamos a vislumbrar um novo perfil de 

sujeitos, com um senso crítico forte e equilibrado, mais maduro e capaz para decidir entre o 

certo e o errado, exercer seu papel na sociedade e prosseguir no transcurso natural de futuros 

pais. 

Observemos que o cerne da nossa discussão, tanto no momento de preparação da 

nossa intervenção psicossocial, quanto nesse momento de análise, não esteve centrado 

necessariamente na figura física do pai em si, seja ele biológico ou não (por mais óbvio que 

possa parecer, nunca é demais afirmar a primazia da presença direta desse pai); diz muito 

mais respeito à figura paterna e/ou ao exercício da função paterna. É justamente o que foi 

exposto acima que traz a estruturação familiar, foco das já mencionadas resistências, 

discussões, preocupações dos nossos alunos quanto à adequação e significado dessa 

terminologia.  

Decidimos enfrentar a situação-problema da insegurança dos alunos em mediar a 

intervenção discutindo a questão da transferência, mecanismo de repetição do modo 

padronizado de agir, mediante o qual o paciente vem conduzindo inconscientemente a sua 

vida, suficiente para satisfazer a sua necessidade de obter amor, até o momento que acabou se 

dando mal. Esse modo padronizado de viver advém da necessidade de o ser humano aprender 

a viver com o outro, ficando então atrelado ao desejo desse outro. Precisamos de um Outro 

que nos diga quem somos e como nos portarmos perante a vida. Logo, deveremos encontrar 

um jeito de viver que atenda ao desejo desse Outro. Se esse jeito de ser que criamos foi para 

atender ao desejo do Outro, isso significa que o Outro só vai nos amar se continuarmos sendo 

desse jeito. E como foi o Outro quem disse como somos, logo se esse Outro não nos amar, 

sentir-nos-emos angustiados por não conseguirmos mais nos reconhecer (PISETTA, 2011). 

Esse conceito de transferência é mais bem compreendido quando analisamos o 

momento em que o paciente resolve procurar um analista. Ele espera que o analista lhe diga 

quem ele é e como deve se conduzir na vida. O padrão de conduta adotado por ele esgotou-se, 

levando-o ao sofrimento. Seguindo esse pensamento, o analista ocupa, na mente do paciente, 



81 

 

essa função de Outro. Diz-se então que a transferência está em ação, quando o paciente 

atribui ao analista a condição de Sujeito Suposto Saber - S
3
. Suposto porque o analista, na 

verdade, não tem esse saber sobre quem é o paciente e o que ele deve fazer para ser feliz. Para 

que a análise aconteça, o paciente deve continuar pensando isso por um tempo. Assim, ele 

continuará falando, na esperança de que em algum momento o analista venha a lhe revelar o 

segredo sobre o seu ser, até quando ele chegar à conclusão de que, na realidade, o analista 

nada sabe. E mais: que ninguém sabe, a não ser ele mesmo. 

Portanto, o que se transfere na transferência são as figuras que ocuparão o lugar do 

Outro no imaginário do sujeito. De início eram os pais; depois a extensão familiar, os 

primeiros professores; hoje são os amigos, o conjugue, o analista. Se no princípio o sujeito 

adquiriu um jeito de ser para ser amado pelos pais, ele repete esse mesmo padrão neurótico de 

ser com o analista, para que esse também o ame. Amando, lhe diga quem ele é, para onde 

deve ir e o que deve fazer para ser feliz. Ensinando esses pressupostos, pudemos levar os 

nossos alunos a compreender que o estudante tende a atribuir também ao professor a condição 

de Sujeito Suposto Saber do ensinar. Prosseguimos, fazendo-os compreender ainda que os 

nossos intervenientes (alunos do EJA) já traziam em si a atribuição de um Sujeito Suposto 

Saber ao nosso grupo de intervenção (professor e estudantes universitários de psicologia e 

pedagogia contando com o suporte dos professores do colégio) quanto ao tema a ser 

abordado. Imbuído de tal convicção, o grupo decidiu mediar a intervenção. 

Havíamos planejado como parte do processo de preparação dos nosso alunos-

mediadores para fazer a intervenção e do enfrentamento da resistência gerada pelo uso que a 

coordenadora do colégio fez da expressão “família estruturada” a discussão sobre o filme A 

excêntrica família de Antonia (Antonia's Line). A resistência era de tal porte que 

transgressoramente o filme não foi assistido pelos nossos estudantes. Diante deste fato, 

tivemos o cuidado de não narrar o filme, mas apenas mencionar a falta que fazia eles não 

terem lido o texto (como mencionamos, isto pode ser sanado na própria aula) e nem assistido 

ao filme, pois, o seu enredo discorria sobre a trajetória de construção de uma família, ocorrida 

de forma excêntrica, mas baseada no acolhimento às diversidades, através do qual 

conseguiram constituir uma incomum família estruturada.
14

 

                                            

14 
Levamos um bom tempo (dois anos) tentando nos lembrar, descobrir, o que nos fez interpretar que 

houve uma influência da "discussão", no sentido de transformar as resistências à expressão famílias estruturadas 

em aprendizagem relacionada à importância de aplicar a intervenção à insegurança em mediá-la, transformando 

esses entraves em aprendizado para fazê-lo. Somente agora, no momento da escrita desta análise, nos veio o 
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6.3 O ATO EM CENA 

 

Antes de iniciarmos, tendo em vista a presença de cerca de cem estudantes do EJA à 

nossa espera no pátio, alguns dos nossos alunos questionaram novamente a validade de 

fazermos a intervenção, gerando nova instabilidade e perda da confiança no grupo. Tínhamos 

vencido as barreiras iniciais em função de termos preparado a intervenção coletivamente, em 

grupo operativo. Dessa forma, procuramos enfrentar esse revés na confiança dos estudantes, 

mais uma vez, coletivamente. Realizamos uma reunião do grupo operativo para nos 

prepararmos, interpretamos ser aquele um momento de insegurança compreensível, mas 

reversível, desde que conseguíssemos redirecionar a tensão gerada em impulso para a 

realização da tarefa de aplicar a intervenção.  

Termos recordado os conceitos trabalhados e toda a nossa preparação para esse 

momento e construído uma união do grupo mediante o emprego de exercícios de 

bioenergética, mencionados na seção ...  foi essencial para o resgate da confiança do grupo e o 

enfrentamento dessa nova situação-problema. Transferência; S3; Família Estruturada; 

Exercício da Função Paterna; Grupo Operativo também estiveram presentes na nossa 

dinâmica de funcionamento interno. A nossa intervenção interna proporcionou que os nossos 

estudantes se assumissem como capazes de serem mediadores. Compreendemos que 

aprendendo com o enfrentamento das nossas próprias dificuldades podemos formar 

mediadores em Intervenção Psicossocial nesse campo fértil que é o lócus da nossa pesquisa.  

 

6.3.1 Falas dos (as) Mediadores (as) dos Subgrupos 

 

A seguir apresentamos os relatos dos mediadores dos subgrupos com seus 

depoimentos sobre a experiência, mas que também assumem uma perspectiva de avaliação 

com o registro das respectivas aprendizagens. Buscamos analisá-los pontuando, no corpo do 

                                                                                                                                        

insight de que a nossa breve menção sobre o filme ocorreu em um contexto único, dois encontros, em que foram 

discutidos: as famílias estruturadas; o texto; a transferência; o S
3
 e o exercício da função paterna. Talvez 

tenhamos deixado de alguma forma transparecer, mas, não chegamos a dizer, e parece que não foi necessário 

fazê-lo: que a família de Antonia era matriarcal, repleta de componentes excêntricos, porém, estruturada nas 

bases sólidas do exercício da função paterna e do amor. Consideramos este um aprendizado de ser professor 

pesquisador. O que ainda nos surpreende e rejuvenesce! 
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discurso, as falas que, a nosso ver, correspondem às aprendizagens desejáveis para 

mediadores de grupos operativos. 

Desde a discussão da primeira questão, surgiram muitas opiniões diferentes. Posso 

dizer que o grupo em que eu fiquei foi um grupo bem diversificado, com pessoas de 

diversas idades e diversos pontos de vista. Mas, dois em especial chamaram a minha 

atenção: Primeiro um senhor que aparentava ter uns 50 anos, que afirmava muito 

categoricamente que os filhos só aprendem a respeitar os pais se eles apanharem. 

Para fazer prevalecer as suas ideias, por diversas vezes ele atropelou a fala de outras 

pessoas, repetindo sempre essa mesma afirmação. Então, para fomentar o discurso 

questionei o porquê daquela opinião dele e coloquei meus não deveria ser a última 

opção de um pai. Neste exato momento ele se enfureceu um pouco e argumentou 

que ele tinha apanhado muito na sua vida, e que em função disto ele era uma pessoa 

honesta e de bem, e que foi assim que ele aprendeu e que era assim que ele criou 

seus filhos. Confesso que fiquei um pouco chocada ao perceber que a opinião 

daquele senhor não era um fato isolado, pois havia mais pessoas que a 

compartilhavam, inclusive um garoto que aparentemente tinha minha idade. Acho 

que esse discurso foi de encontro ao que acredito, e em função disso, meu espanto e 

posso dizer, a minha “indignação”. (RELATO 1) 

A proposição metodológica teórica e vivencial do nosso curso, aprender fazendo, 

proporcionou que o nosso mediador 1 interpretasse aquela situação como inadequada e 

percebesse a necessidade de colocar um limite. Interveio interrompendo o discurso 

persistente, direcionando o rumo e ampliando a discussão para que o aluno e o grupo se 

dessem conta do que ele estava falando, cumprindo assim uma função apropriada ao seu 

papel. 

A segunda situação que chamou minha atenção foi o relato emocionado de uma 

jovem de 18 anos, que reivindicou a fala para contar sua história com seu pai. Eles 

se falavam muito pouco. Ela contou que antes da separação dele com sua mãe eles 

eram muito unidos, mas quando o pai saiu de casa a relação mudou de uma maneira 

muito brusca. O pai não a aceitava e constantemente a colocava para baixo. Ela 

ficou morando com a mãe, que a incentivava, principalmente com relação aos 

estudos, diferentemente do pai. Fiquei muito emocionada com seu relato, ela 

chorava muito enquanto falava e naquele momento percebi que tudo ali tocava 

também nas minhas questões, eu me emocionei e só pensei em acolhê-la e a abracei, 

aproveitando que ela se encontrava do meu lado. (RELATO 1) 

Consideramos ter sido essa mais uma intervenção apropriada, pois, como debatemos 

nas reuniões de preparação, não estávamos ali para resolver as questões, mas sim para escutar 

e acolher, permitindo até a catarse, compreendendo que a nossa escuta é diferenciada: 

graduandos em psicologia e pedagogia. 

Foi uma discussão bem acalorada, pois havia pessoas que defendiam que deveria 

haver amor e respeito na relação pai e filho e diziam que a violência não era o 

melhor caminho, eu e a colega focalizadora não conseguíamos fazer com que eles 

respondessem às questões propostas pois o que ele tinha a dizer ultrapassava aquelas 

perguntas. Então tendo identificando isto, deixamos estes livres para emitir suas 

opiniões e agimos apenas como mediadora. (RELATO 1) 

Interpretamos que o nosso mediador terminou por compreender a proposição do nosso 

curso, aprendendo que em processos de intervenção psicossocial perguntas tem um sentido 
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muito mais provocativo, reflexivo e processual, não requerendo necessariamente de resposta 

corretas e/ou exatas. O processo reflexivo gerado torna-se muito mais importante que a 

resposta em si.  

Considero que essa intervenção foi uma experiência muito compensatória, pra mim 

particularmente foi de grande importância pra que eu pudesse rever vários conceitos. 

Foi de grande enriquecimento profissional, pois pudemos ver na prática demandas 

com as quais podemos nos deparar no exercício e ao longo da nossa profissão. 

(RELATO 1) 

Interpretamos ainda que, no geral, o mediador 1 compreendeu bem a necessidade de/ 

observar suas emoções e sentimentos, porém, com o aprendizado de dar-lhes a devida 

contenção, pois, como discutimos no curso, esse é um espaço para o interveniente. Por sua 

vez, consideramos que os conteúdos teóricos trabalhados durante o curso de Intervenção 

Psicossocial foram bem compreendidos, ainda mais que associados ao aprendizado prático 

desenvolvido em grupo operativo.  

Apesar dos problemas ocorridos no processo, considero que a intervenção foi bem 

produtiva. Acredito que o formato da apresentação e a própria forma de discutir o 

tema, a ideia de formar grupos e discutir foi um ponto chave para que realizássemos 

um bom trabalho. Pensando na intervenção como um todo, percebi que houve 

participação de forma geral, considerando o público presente. Trazendo 

especificamente o grupo no qual fui a mediadora, percebi que apesar de ser um 

grupo grande (acho que tinha mais de 20 pessoas) todos estavam envolvidos, 

interessados em expressar sua opinião sobre as questões propostas por nós. Foi um 

tema envolvente e bastante polêmico. (RELATO 2) 

Percebemos que tivemos êxito quanto à proposição do nosso curso de fazer 

intervenção psicossocial mediante grupo operativo. O nosso grupo compreendeu bem tal 

proposição e os conceitos correlato, tanto assim que organizou de forma producente a 

intervenção no colégio de acordo com essa metodologia. 

A todo o momento eu trazia questionamentos diferentes para de certa forma, 

provocar o grupo e trazer as questões propostas para a discussão. Mas acabei 

percebendo que as pessoas estavam discutindo olhando para mim, como se eu fosse 

emitir algum juízo de valor sobre o seu comentário, se estava certo ou errado e 

decidi me ausentar do grupo e deixar que eles produzem as respostas das questões 

sem a minha presença. (RELATO 2) 

A intervenção do nosso mediador 2 foi adequada quanto às posturas de instigar os 

alunos do EJA a participarem das discussões e de não atender às expectativas de que emitisse 

juízos de valor. Porém, não poderíamos ter deixado de pontuar que foi inadequada a ação de 

retirar-se do grupo. Essa atitude poderia ter sido substituída por uma expressão facial de 

neutralidade. Nos processos de intervenção psicossocial, a escuta é sempre um fator 

importante. Ademais retirar-se do grupo poderia ter sido interpretado pelos intervenientes 

como descaso. Nesse sentido podemos observar o questionamento e a insatisfação do senhor 

polêmico. 
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No grupo tinha um senhor que era extremamente rígido em seus posicionamentos e 

que se mostrava um pouco agressivo em suas opiniões e se irritava quando outros 

discordavam dele. Mas como percebi que todos o conheciam e já estavam 

dialogando com ele, deixei a discussão rolar... (RELATO 2) 

De acordo com as discussões desenvolvidas na preparação do nosso grupo, este 

mediador também agiu adequadamente quanto a privilegiar a escuta dos intervenientes. 

Apesar de não mencionado em seu relato, apoiou a intervenção do seu parceiro mediador 

quando este interviu interrompendo o discurso persistente do interveniente. 

Outro momento da discussão foi o depoimento de uma adolescente sobre o pai. Ela 

ficou bastante comovida e, chorou copiosamente. Esse momento gerou um 

desconforto no grupo e até mesmo acabou tirando a atenção para discutir as questões 

propostas. (RELATO 2) 

Outra postura adequada, de acordo com as nossas proposições nas reuniões 

preparatórias, a de privilegiar a escuta e a catarse das emoções, em detrimento da resposta às 

perguntas colocadas apenas como provocação, que haviam sido formuladas por escrito. Assim 

como a postura de se dar conta das suas emoções, mas, mantendo-as na devida contenção. 

Voltando ao fato de ter me ausentado da discussão, isso incomodou o “senhor 

irritadiço”. Após o término da discussão em grupo, ele veio me procurar e me 

perguntar o motivo de eu ter saído do grupo, se eu estava incomodada com as 

opiniões dele. Eu expliquei o motivo e ele prontamente aceitou, mas percebi que 

ficou chateado. 

Pensando em todas essas questões relatadas, o momento de intervenção no Colégio 

proporcionou à escola um diálogo, interação e uma discussão saudável sobre um 

tema atual e vivenciado por todos dentro de suas limitações e experiências, trazendo 

benefícios para os relacionamentos. Penso também que proporcionou a nós como 

grupo conhecer outros espaços e promover uma intervenção atraente, prazerosa e 

tratar o tema com liberdade. É importante também destacar o que poderia ser melhor 

e acho que a ideia de trabalhar com grupos menores (06 pessoas no máximo) seria 

melhor discutido e aproveitado. Considero que dentro das nossas limitações, 

realizamos um bom trabalho. 

PS.: Confesso que diante do depoimento da adolescente fiquei sem saber como 

intervir nesse momento. Talvez se o psicólogo estivesse presente teríamos um 

melhor desfecho para aquela garota [risos]. Afinal de contas, o que farias?! 

(RELATO 2) 

Aqui o nosso mediador 2 demonstrou a compreensão que obteve quanto à sua tomada 

de consciência da dúvida do não saber a solução em uma primeira aproximação de uma 

situação-problema. Posicionou-se adequadamente não intervindo ao estar sem saber o que 

fazer.  

Foi uma oportunidade muito significativa pra fazer parte do Curso de Extensão: 

Intervenção Psicossocial nos Conflitos Interpessoais Ministrado na UNEB 

ministrado pelo Professor Antonio Carlos Icó. Dentre as atividades do programa do 

curso, uma me deixou muito impressionado. Teve uma importância ímpar pra minha 

formação participar em 06/08/2014, juntamente com a simpática equipe de colegas, 

de uma Intervenção Psicossocial: A Função Paterna/Dia dos Pais, em um colégio da 

rede pública estadual. Nossa equipe era formada por cinco graduandos de psicologia 

e um de pedagogia. Foi prazeroso estar naquela reunião de aproximadamente 100 
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pessoas presentes, na maioria alunos, mas também participaram professores e 

funcionários, um grupo heterogêneo e de rica diversidade. Aquela atividade 

intencionava contribuir com a coordenação da escola na dedicada busca de 

melhoramentos nas relações sociais dos alunos. (RELATO 3) 

Da análise interpretativa do relato do nosso mediador 3, podemos reafirmar o êxito da 

proposição do nosso curso de promover o ensino e a aprendizagem mediante grupos 

operativos. Aqui ficou demonstrado o aprendizado obtido pelos alunos intervenientes através 

da troca de experiência com pessoas de formações diferentes, como colegas, professores e 

mediadores. A intervenção também foi reconhecida pelo mediador 3 como muito importante 

para a sua formação acadêmica.  

Reunimo-nos em um grande círculo quando o coordenador do evento, o próprio 

professor Icó, fez a abertura. Após a apresentar a nossa equipe e os objetivos 

daquele encontro passou um vídeo onde o craque Neymar vivia sua fase de 

adolescente. O próximo domingo seria o dia dos pais e discutir sobre a relação entre 

pais e filhos e a importância da figura paterna e do pai foram os principais enfoques 

do trabalho. A palavra me foi dada logo em seguida. Iniciando, propus uma 

dinâmica ao grupo que consistia em escrever num papel que os colegas iriam 

distribuir, uma palavra que representasse uma característica positiva, uma qualidade 

ou virtude o que cada um entendesse que deveria fazer parte do repertorio psíquico 

ou comportamento da figura paterna. As respostas foram muito interessantes. 

Inicialmente o grupo esteve um pouco “tímido”, mas logo se sentiram bem à 

vontade. A participação dos alunos com depoimentos até chocantes foi de grande 

produtividade para o desenvolvimento da temática. Falaram da amizade, que o pai 

deveria ser brincalhão, ético, responsável entre outras características. Deram ênfase 

a necessidade do diálogo entre os membros de uma família. (RELATO 3) 

Aqui o nosso mediador 3 demonstrou o êxito da nossa intervenção em desenvolver o 

processo de ensino e aprendizagem de um tema complexo (o exercício da função paterna) de 

uma forma leve, lúdica e proporcionando aos alunos intervenientes obter uma aprendizagem 

significativa sobre o mesmo. Podemos ainda interpretar que foi proveitosa a divisão de tarefas 

entre os participantes do nosso grupo operativo de mediação, bem como a expressão que 

alguns alunos intervenientes fizeram a respeito das suas dificuldades e angústias no cotidiano 

das suas relações com suas figuras paternas.  

Em seguida houve a divisão dos alunos em três grupos mediados por dois colegas 

em cada grupo. O objetivo era desenvolver uma discussão sobre algumas questões: 

1- Quais os problemas, dificuldades e conflitos nas relações pais e filhos? 

2- De que forma tais dificuldades afetam o dia a dia das pessoas? 

3- O que poderia ser feito para melhorar essas relações? 

Em subgrupos a participação foi muito mais efetiva. Os pontos em questão foram 

dialeticamente debatidos, independentemente da heterogeneidade dos grupos. A 

diversidade não dificultou os debates e discussões acaloradas, até rompendo os 

limites das questões propostas com resultados muito bem elaborados. 

Várias categorias foram trabalhadas: a violência doméstica, o diálogo em família, 

respeito, simpatia, generosidade entre outros. Em seguida voltamos ao local inicial 

da reunião e foram apresentadas as posições encontradas até mesmo com ajuda de 
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dramatização se me recordo bem. Ao final se resgataram fragmentos de cada 

participação formulando-se considerações finais bem reflexivas.  

Para mim foi, como já ressaltei, uma oportunidade de estrema importância, dada a 

riqueza das contribuições que recebemos quando intencionávamos oferecer algo. 

(RELATO 3) 

Podemos ainda interpretar e analisar o reconhecimento que o nosso mediador 3 faz de 

que a todo momento do nosso curso de extensão e da preparação para a intervenção 

trabalhamos a proposição de que é justamente a diversidade o fator que proporciona o 

enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem. Tomamos também como objeto de 

interpretação e análise a sua constatação quanto à significativa troca de experiências e 

aprendizagens mútuas entre alunos intervenientes, professores do colégio, estudantes 

mediadores e professor coordenador.  

. 

 

Outra discussão ocorrida foi referente à temática sobre os modelos de educação com 

destaque para o papel que a figura do pai exerce na família, seja de forma positiva 

ou negativa e os desdobramentos, conflitos e dificuldades que vão surgindo nas 

relações existentes. 

Antes de apresentar as perguntas ao grupo, o colega mediador deu uma introdução 

falando sobre o pai antigo e o pai de hoje. Mencionando problemas, dificuldades e 

conflitos familiares. A partir de então surgiram depoimentos dos estudantes do 

colégio retratando aspectos das suas relações familiares: quando o pai bate na mãe, 

as agressões não só físicas como em palavras. A falta de elogio, a humilhação. 

Pudemos observar como tais dificuldades afetam o dia a dia das pessoas, 

ocasionando a paralisação da vida do casal e de toda a família, pois as relações se 

estabelecem de forma superficial. Isso resulta na falta de elo social. O filho passa a 

se sentir um peso, alguém indesejado; o carinho e o contato físico não existem; A 

criança tende a enveredar para as más amizades e maus comportamentos; o diálogo é 

ausente; Com tais dificuldades tem dificuldade de afetividade, pois vem perdendo 

espaço social e isso resulta no recolhimento: Alcoolismo; Abuso sexual: Agressão. 

O que poderia ser feito para melhorar essa relação? Diálogo. (RELATO 4) 

 

Analisando o relato 4 podemos observar que o nosso mediador 4 obteve a 

aprendizagem de mediar a resolução de situações-problema em intervenção psicossocial, 

quanto ao nosso papel de exercer o acolhimento da expressão das emoções e sentimentos dos 

intervenientes, mediante a escuta diferenciada que graduandos em psicologia e psicologia 

podem proporcionar nesses momentos, sem a preocupação de resolver, de per si, as questões 

apresentadas, conforme debatemos em grupo operativo durante as reuniões de preparação.  

 
 

 

6.3.2 A voz de professores do Colégio: 

Em diversos momentos do exercício da nossa atividade profissional em sala de aula 

podemos observar a referência indireta ou mesmo a expressão direta de 
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posicionamentos dos alunos quanto à ocorrência nos seus relacionamentos 

familiares de problemas comuns de: alcoolismo, agressões verbais e físicas e até 

mesmo de abuso sexual. É evidente que tudo isso afeta muito a autoestima desses 

estudantes e consequentemente o seu desempenho escolar. 

Apontamos como possibilidade de solução desses problemas a adoção de medidas 

que proporcionassem a presença na escola de profissionais especializados, como os 

que estiveram aqui presentes nessa atividade, para nos ajudarem a desenvolver ações 

sócio educativas para demonstrar às famílias dos alunos os benefícios que o diálogo, 

a compreensão e a afetividade poderiam proporcionar a todos, pois tudo isso 

estrutura qualquer família.  (RELATO 5) 

Analisando o relato (5) de uma professora do Colégio, podemos observar o que 

afirmamos na seção 1 quanto à necessidade de melhorar a articulação existente entre os 

nossos diversos níveis educacionais e a necessidade e a importância de desenvolvermos ações 

organizadas e sistemáticas, que trabalhem pedagogicamente os conflitos, as relações 

interpessoais e as situações-problema daí decorrentes nas escolas públicas, por meio de 

equipes multidisciplinares do nosso espaço educativo de formação de educadores, o DEDC I 

da UNEB. 

 

Sobre a atividade desenvolvida pela equipe da UNEB/DEDC I, indicada por V.Sa., 

em atendimento ao nosso convite, sobre o tema abaixo, temos a informar que: 

O convite ocorreu para realizar uma atividade interativa direcionada aos alunos da 

modalidade educativa EJA, com uma abordagem voltada para importância da figura 

paterna na vida familiar e as consequências no cotidiano, uma vez que eles, alunos, 

principalmente os adolescentes, se mostram sem objetividade e rumo. 

A atividade foi desenvolvida no dia 06/08/2014, por seis alunos da UNEB, 

coordenados por um professor, no pátio do colégio, tendo como público alvo cerca 

de 100 (cem) estudantes e professores do colégio. Transcorreu de forma bastante 

interessante e dinâmica, com a exibição de vídeos, a realização de algumas 

dinâmicas de grupo, que despertaram os alunos para a importância do tema. Em 

seguida, os mediadores dividiram os estudantes em três grupos proporcionando as 

discussões sobre o tema proposto. Ao final, os alunos foram novamente reunidos eu 

um só grupo para elaboração, avaliação e fechamento do que foi realizado. 

A atividade foi conduzida de forma muito proveitosa, levando os nossos alunos a 

adentrarem no tema de maneira leve e natural, integrando-os cada vez mais nas 

discussões. Chamou a atenção, a confiança que eles foram depositando nos 

mediadores do trabalho. O conteúdo proposto foi bem trabalhado em um clima leve, 

mas reflexivo e muito forte, oportunizando que os nossos alunos ficassem atentos,  

expusessem suas dificuldades e até expressassem suas angústia. (RELATO 6) 

 

Todo o ensinamento teórico e prático que desenvolvemos no nosso curso de extensão 

em intervenção psicossocial, bem como as reuniões preparatórias, em sistema de grupo 

operativo, foram producentes para que o nosso grupo obtivesse a compreensão e o 

aprendizado necessários à realização dessa intervenção. Professor coordenador e mediadores, 

nos fizemos presentes enquanto Sujeitos Suposto Saber para a realização da intervenção, o 
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que proporcionou aos intervenientes se expressarem não apenas de forma opinativa, mas 

principalmente de maneira pessoal, deixando fluir algo das suas subjetividades. 

Ao final, a equipe concluiu os trabalhos de forma marcante, utilizando uma cena 

entre pai e filho que ocorre no filme Tropa de Elite 2, que dispensou palavras. 

Já há algum tempo temos adotado essa prática de desenvolver atividades interativas 

envolvendo todo o corpo docente e discente do colégio em torno da discussão de 

temas, aproveitando a proximidade de alguma data histórica e/ou comemorativa. No 

entanto, essa foi a nossa primeira experiência em que adentramos também no plano 

emocional. Consideramos que o trabalho superou as expectativas e foi de muita 

valia para os alunos e esperamos poder contar com a colaboração dessa instituição 

(UNEB/DEDC) em uma próxima oportunidade. (RELATO 6) 

Consideramos que este relato (6) mais uma vez demonstra a importância de ampliar a 

articulação entre os níveis educacionais da nossa Universidade e as escolas da educação 

básica. Para consolidarmos o desenvolvimento de tais experiências de intervenção 

psicossocial, observamos que estas deveriam integrar a formação básica, para a compreensão 

teórica e a prática profissional, de futuros licenciados e psicólogos do DEDC I da UNEB, 

como um componente curricular, na forma de seminário temático, visando ao preparo e à 

qualificação desses estudantes para o exercício profissional em prol do desenvolvimento da 

consciência cidadã e da sociedade. 

 

6.3.3 A voz dos educandos da Escola 

 

Aos educandos da Escola básica foi pedido um depoimento (por escrito) sobre como 

se sentiram com o trabalho realizado (a intervenção psicossocial), no sentido de podermos ter 

uma avaliação espontânea que servisse tanto para reflexão dos mediadores como para a nossa, 

enquanto nosso objeto de estudo. 

O Colégio convidou todos os alunos para participarem de uma palestra com 

Professores da Universidade UNEB. O salão estava cheio de alunos e Professores 

pediram que fosse dividida em três grupos onde houve momentos de descontração. 

Um dos professores, que estava interagindo, pediu que escrevêssemos no papel uma 

palavra, mas nem todos participaram. Alguns não deram importância indo embora e 

outros utilizando seus aparelhos de celular e conversando sem prestar atenção no 

que estava acontecendo, mas para os que ficaram foi de grande proveito. (RELATO 

a) 

Analisando este relato, podemos constatar a ocorrência do que havíamos debatido com 

os nossos mediadores quanto à existência de uma transferência, previamente instalada, entre 

os intervenientes e o nosso grupo de intervenção. Como podemos observar, esse sujeito 

mencionou que a "palestra" foi realizada por professores da UNEB, atribuindo aos nossos 

alunos a condição de docente, portanto, Sujeitos Suposto Saber. No que diz respeito à 
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desatenção de alguns estudantes do colégio, aqui mencionada, podemos correlacioná-la à 

importância, ainda incipiente que se atribui ao tema nas escolas e na sociedade. Identificamos 

também a formação de uma consciência, o se dar conta, quanto às dificuldades existentes nas 

relações entre pais e filhos.) 

O tema abordado foi Pais e Filhos, onde os afetos e desafetos são constantes; vimos 

exemplos de filhos sem pai e sem direção familiar. Filhos que sofrem com a 

indiferença em relação pai, filho, família, bases dilaceradas.  

Ouvimos a história de uma colega que chorava muito, ela falou que após da 

separação do pai e da mãe, o mesmo se transformou, sendo indiferente com seu 

bem-estar, por ele, ela nem estudava, até uma cirurgia de apêndice ele falou que não 

precisava que ela operasse. Em nosso grupo estava também um colega que é 

favorável a filhos apanhar e ter medo dos pais. Acho que se os filhos tiver (sic) 

medo como vão ser amigos e ter um bom relacionamento com os mesmos, desta 

forma nunca serão amigos. 

Achei essa palestra muito importante pois fala sobre a família, onde muitos já se 

perderam nos caminhos da vida e por problemas que são gerados pela falta de amor, 

diálogo, carinho, união, compreensão, apoio e base sólida familiar. Essa palestra 

serviu para trocarmos experiências e saber um pouco mais da inclusão social e 

dividir emoções. Deveria existir mais vezes este tipo de trabalho social nas escolas e 

interação com as famílias. (RELATO a) 

Neste trecho do relato a podemos constatara ocorrência sequencial da aprendizagem 

quanto ao exercício da função paterna em grupos operativos, pois, os alunos intervenientes 

puderam fazer uma troca entre os diversos sentidos das suas diversas experiências. Ficou 

evidenciada também a importância de vivenciar em termos práticos, de forma organizada, 

uma experiência de articulação entre os nossos diversos níveis educacionais, trabalhando 

pedagogicamente as relações interpessoais em uma escola pública por meio de uma equipe 

multidisciplinar do nosso espaço educativo de formação de educadores – DEDC I da UNEB. 

Eu achei muito importante em primeiro lugar porque tivemos participação de 

pessoas, outras experiências que eu aprendi como filho e como pai. Que o pai 

sempre deve estar presente na vida dos filhos e nunca abandonar, desde criança e até 

enquanto vida existir. Eu achei muito interessante a presença do pai de Neymar que 

mesmo o garoto na fase do descontrole da adolescência o pai nunca desistiu. Agora 

ele está colhendo os frutos e eu vi que sempre há problemas em cada família e temos 

que saber administrar todas as situações na família. Eu aprendi muito com esta 

palestra. (RELATO b) 

Da análise deste relato, depreendemos não só o aprendizado pelos alunos 

intervenientes quanto ao exercício da função paterna, mas também a respeito da ocorrência de 

dificuldades e problemas, que se dá também em diversas famílias. Indica ainda a constatação 

de que entre os alunos intervenientes ocorreu aprendizado quanto ao exercício da função 

paterna, mais significativamente quanto à importância dada à aproximação; interação e 

diálogo entre pais e filhos. Os intervenientes puderam constatar que a função primordial dos 

pais é educar os filhos 
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O Dia dos Estudantes foi muito bom, o debate fala o respeito entre pai e filho. A 

sociedade hoje está perdendo este contexto que saber conversar com seus filhos, 

vejo como exemplo desta a colega que se emocionou muito ao falar do pai dela. 

Muitos pais agem desta maneira porque não se preocupam com os seus filhos mas a 

vida é assim mesmo. Gostaria que todos os pais ajudassem mais os seus filhos 

inclusive na educação e na relação entre sua família, é sempre bom está 

acompanhando nossos filhos porque o dia a dia das pessoas está muito difícil 

inclusive a relação entre pai e filho é sempre bom dar uma conversa com eles. Este 

debate que teve foi maravilhoso, essa é minha opinião. (RELATO c) 

Mais uma vez constatamos a ocorrência, entre os alunos intervenientes, do 

aprendizado quanto ao exercício da função paterna, mais significativamente quanto à 

importância dada à aproximação; interação e diálogo entre pais e filhos. Os intervenientes 

puderam constatar que a função primordial dos pais é educar os filhos. 

 

 

 

6.3.3 As nossas considerações finais 

 

Concluídos os trabalhos nos grupos operativos (subgrupos), novamente nos reunimos 

no grande grupo e exibimos um trecho do filme Tropa de Elite. Seguindo recomendações da 

ex-esposa, a mãe, com o objetivo de reverter um afastamento do filho em comum, o 

protagonista do filme promove um encontro com este, que é uma luta de jiu-jitsu entre ambos. 

O pai o vence e em seguida realizam o "diálogo profundo", que durou meros trinta segundos 

(cronometramos no momento da intervenção), porém, conseguindo resgatar a relação. 

Fizemos uma breve explanação sobre a nossa interpretação daquela cena exibida, do ponto de 

vista que se coloca mais ao nosso alcance - o masculino: nós, homens, temos uma maneira 

peculiar de nos relacionar, interagir e expressar sentimentos. O ensinamento que quisemos 

transmitir (pelos relatos ficou aprendido) foi o de que se por um lado temos a dificuldade de 

prolongar diálogos e aprofundar discussão de relações, por outro, isso nos facilita, pois, não 

precisamos tanto do dizer e escutar quantitativo e sim do qualitativo. Se não pudermos falar 

muito, podemos apoiar e enriquecer a relação ao estar junto, com a simples companhia. 

Pedimos que os alunos que são pais ficassem de pé e, para não perder o costume, passamos 

uma tarefa para o grupo: aplaudi-los naquele momento e apontá-los nos corredores durante a 

semana como os grandes exemplos de pais que são: Os que estudam! 
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6.4 FINALMENTE, AS APRENDIZAGENS DA NOSSA PESQUISA!  

 

O projeto do curso de extensão em Intervenção Psicossocial foi elaborado com a 

intencionalidade de desenvolver processos educativos já adotados com êxito em momentos da 

nossa prática docente. Mais especificamente, proporcionar uma formação teórica e vivencial, 

empregando a metodologia de grupos operativos para intervir em situações-problema e 

melhorar relações interpessoais que, por estarem deterioradas, estivessem afetando 

negativamente processos de ensino e aprendizagem. Tais intervenções tinham ainda a 

intenção de aproveitar o próprio potencial criativo dessas situações-problema e de conflitos 

interpessoais, para fins de ensino e aprendizagem. Por sua vez, a revisão, interpretação e 

análise dessas experiências, à luz da fundamentação teórica e teórico-metodológica dessa 

pesquisa, foram processos desenvolvidos com o fim de validar a nossa intenção de nos 

tornarmos professor-pesquisador desse locus da nossa prática docente.  

Adotando a interpretação como uma estratégia de intervenção, nos organizando em 

grupos operativos, escutamos, partilhamos, analisamos e interpretamos as situações-problema 

e conflituosas, enfim, dando sentido, compreendendo-as e alcançando soluções proveitosas 

para as mesmas. De uma forma geral, o conjunto das análises dos trabalhos acadêmicos 

realizados nesta experiência nos proporcionou a oportunidade de afirmar a validade das 

teorias que nos fundamentaram e de tais processos em si, por termos identificado nelas a 

ocorrência exitosa tanto do ensino quanto da aprendizagem de boa qualidade no que diz 

respeito à perspectiva de produção do conhecimento e de formação dos sujeitos envolvidos. 

Validamos a proposição de que o objetivo de formação dos profissionais de educação 

pode e deve instrumentar os sujeitos para uma prática de transformação de si, dos outros e do 

contexto em que estão inseridos. A intervenção psicossocial, portanto, não se limita a buscar 

uma forma de ação, mas também potencializar as relações dos sujeitos envolvidos e o 

conhecimento ou a consciência das pessoas e grupos observados. 

Seguindo este direcionamento, a utilização de grupos operativos nessa nossa 

experiência corroborou a visão de ensino e aprendizagem enquanto processo de mudança, à 

medida que o grupo pautou suas ações estabelecendo relações dialéticas numa perspectiva 

transformadora, por vezes, relativizamos papéis abrindo a possibilidade de ensino e de 

aprendizagem mútua e recíproca. Utilizar a metodologia de Grupos Operativos em ensino e 
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aprendizagem requereu um exercício de pensar coletivamente e assim conquistamos 

mudanças qualitativas nas relações e capacidade produtiva dos grupos 

Acreditamos que de certa forma, contribuímos com a nossa experiência para o resgate 

da identidade institucional da antiga Faculdade de Educação do Estado da Bahia (Faeeba), 

quando promovemos a articulação do DEDC I desta Universidade Estadual com um outro 

nível de ensino, um colégio estadual da educação básica, pondo em prática a concepção 

articuladora das relações entre educação superior, educação básica e sistemas de ensino. 

Nesse processo pudemos validar o grande potencial que essa instituição tem para enfrentar os 

seus desafios criando por cima deles possibilidades de crescimento e transformação. 

Verificamos que não devemos nos deixar cristalizar diante da crescente dicotomia 

entre a teoria e a prática presente nas relações de ensino e aprendizagem, e é possível, sim, 

estabelecer uma relação sistêmica de permanente parceria entre o ensino superior nas 

universidades estaduais, no caso, o nosso DEDC I da UNEB e as escolas da Educação Básica. 

Como demonstramos acima, as escolas provavelmente estão ávidas por isto. Principalmente 

aquelas geridas com a visão de que são ambientes sociais, com necessidades de terem seus 

processos educacionais em sintonia com as demandas de um cotidiano que requer novos 

valores e proposições inclusivas, voltadas à cidadania e contrapostas à vulnerabilidade das 

camadas populares à violência urbana e demais mazelas das desigualdades sociais. As 

experiências aqui analisadas nos fizeram compreender que o processo de intervenção 

psicossocial pode e deve integrar a formação inicial, para a compreensão teórica e a prática 

profissional, de futuros licenciados e psicólogos do DEDC I da UNEB. 
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7 PROJETO: INCLUSÃO NO CURRÍCULO DA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

DE UM NOVO SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM EDUCAÇÃO -  

 

“A INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE 

SITUAÇÕES-PROBLEMA” 

 

Esta seção apresenta a proposição resultante das conclusões do nosso estudo que é a 

necessidade da formação dos nossos graduandos (tanto os da Licenciatura em Pedagogia 

como os da Psicologia) em processos de ensino e de aprendizagem em grupos operativos. 

Materializamos esta proposição na elaboração de um novo componente curricular, a ser 

incluído no curso de Pedagogia, apresentando sua relevância, o público a que se destina e seus 

objetivos.  

 

7.1 A FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA E EM PSICOLOGIA NO DEDC I – UNEB 

 

Ambos os Projetos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia e de Psicologia do 

Departamento de Educação do campus 1 da UNEB
15

 entendem que a formação docente deva 

estar alicerçada em conhecimentos interdisciplinares – imprescindíveis à organização e gestão 

escolar democrática – ao mesmo tempo em que concebem o conhecimento como 

historicamente determinado, resultante de interações socioculturais de grupos humanos; 

proclamam ainda como valores que os referenciam a solidariedade, a cidadania, a pluralidade 

e o respeito à diversidade, entre outros. 

Ambos colocam a formação como o desenvolvimento integral no processo de 

aquisição de conhecimentos, abrangendo os processos educativos que ocorrem dentro e fora 

da sala de aula. Isso exige técnicas e, muito mais: o reconhecimento da necessidade de 

considerar, na formação, o papel dos processos criativos e do compromisso político-

pedagógico com a melhoria da educação e da cidadania.  

Além disso, os referidos projetos tomam a pesquisa como fio condutor do processo 

formativo dos graduandos de modo a desenvolver um profissional capaz de refletir 

criticamente sobre sua prática profissional e de inová-la. E, ainda, compreendem a 

                                            

15 
 Ver UNEB (2007; 2010). 
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aprendizagem como um processo que articula a teoria e a prática que se alimentam e se 

modificam mutuamente.  

Para garantir esta abordagem formativa, a organização do curso de Pedagogia inclui 

um Núcleo de Estudos Integradores – NEI que se constitui de vivências, estudos e atividades 

curriculares, culturais e científicas de natureza educacional que possibilitem experiências de 

maneira integrada, participativa, interdisciplinar, multidisciplinar e diversificada, em 

conformidade com a Resolução CNE/CP nº. 01/2006, que determina na alínea b, inciso III do 

Art.6º, in verbis: 

Atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do 

campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos.  

Já no curso de Psicologia, a organização curricular conta com um Eixo (IV) 

denominado Disciplinaridade e Interdisciplinaridade, que visa a possibilitar ao graduando a 

interação da área da Psicologia com outras áreas do saber, particularmente com a área da 

Educação, concebida em um sentido mais amplo que o escolar, abrangendo também as 

dimensões culturais, políticas e históricas da formação docente.  

Portanto, a incorporação da formação em Intervenção Psicossocial por meio de Grupos 

Operativos é relevante e adequa-se aos propósitos pedagógicos dos cursos citados, permite a 

articulação entre teoria e prática, a formação de grupos (de trabalho pedagógico) com base na 

solidariedade e respeito, além de desenvolver a aprendizagem contextualizada haja vista suas 

implicações na mudança de comportamento de todos os envolvidos: educandos e educadores. 

 

7.2 O EGRESSO DA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E O DA PSICOLOGIA 

 

Reforça a inclusão da formação em Intervenção Psicossocial por meio de Grupos 

Operativos o perfil dos egressos dos cursos em questão, como definidos nos respectivos 

Projetos Pedagógicos. O curso de Pedagogia define que do egresso da Pedagogia, espera-se, 

dentre outras competências, que possa identificar e respeitar as manifestações e necessidades 

físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 

coletivas (UNEB, 2007, p.33). 
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Por sua vez, o curso de Psicologia, pretende formar profissionais que possam 

 Entender o fazer pedagógico como exercício de pesquisa, para despertar o espírito 

investigativo e aplicação consciente dos conhecimentos adquiridos; 

 Conceber e realizar intervenções pedagógicas que garantam o aprendizado 

qualitativo dos alunos;  

 Desenvolver atividades e intervenções pedagógicas junto aos alunos com 

necessidades especiais, garantindo o processo de inclusão pedagógica, social e 

cultural dos mesmos. (UNEB, 2010, p.23) 

Como podemos constatar o perfil dos egressos dos citados cursos requer o 

conhecimento da Intervenção Psicossocial por meio de Grupos Operativos, que é capaz de 

propiciar o reconhecimento das necessidades coletivas, já que se desenvolve com base em 

situações-problema; propicia a “aplicação consciente dos conhecimentos adquiridos”, assim 

como garante “o aprendizado qualitativo dos alunos” e promove “processo de inclusão 

pedagógica, social e cultural”. 

 

7.3 O SEMINÁRIO TEMÁTICO: A INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E DE SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

O Plano de Curso, a seguir, enquadra-se no modelo do Ementário do Curso de 

Licenciatura em pedagogia, entretanto propomos que sua oferta seja aberta aos demais cursos 

de Licenciatura do DEDC I – Departamento de Educação, campus1, particularmente para os 

graduandos em Psicologia.
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7.3.1 Plano de Curso 

 

DENOMINAÇÃO NÚCLEO DE 

ESTUDO 

CREDITAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

INTERVENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

NEI T P TB TC 60 

1 1   

EMENTA 

Situações-problema, convivência grupal e relações interpessoais. Resolução de 

conflitos: procedimentos para identificação e métodos de intervenção. A intervenção 

psicossocial: fundamentação teórico-metodológica. Ensino e aprendizagem em grupos 

operativos. Prática de intervenção psicossocial. 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 Analisar de que maneira as dinâmicas de intervenção ajudam docentes e discentes 

na percepção dos conflitos presentes no grupo; 

 Identificar quais são as dificuldades enfrentadas pelos participantes do grupo para 

solucionar os conflitos através das dinâmicas; 

 Identificar o percurso trilhado pelos participantes para resolver os problemas 

apresentados pelo grupo; e 

 Investigar qual a percepção subjetiva dos participantes sobre as dinâmicas realizadas 

nas aulas. 

SUMULA DOS CONTEÚDOS 

1) Leitura do referencial teórico: Fundamental para a intervenção psicossocial, pois é 

nessa etapa que a prática de intervenção ganhará sustentação. 

2) Produção dos instrumentos para coleta de dados, como Roteiro de Observação, 

Roteiro de Entrevista semiestruturada e formulários com observações finais que serão 

realizados pelos docentes para avaliar a concepção destes sobre a prática de 

intervenção. 

3) Aplicação dos instrumentos de intervenção psicossocial. 

4) Tabulação e análise dos dados coletados. 
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