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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra da professora-autora

Caros alunos,

Os processos de interações pessoais envolvem aspectos sutis e, em sua maio-

ria, difíceis de serem captados e decodificados. No entanto, lidar com  pesso-

as, seja por meio de grupo ou de atendimentos individuais é também  lidar 

com suas fragilidades, sensibilidades e necessidades. Trabalhar com organi-

zações e com grupos terapêuticos exige conhecimentos científicos e com-

preensão prática para que se possa entender como eles funcionam.

Este livro foi desenhado buscando apresentar a você, um prévio conheci-

mento sobre os grupos de mútua ajuda mais conhecidos. O que eles fazem? 

Como se organizam? Que público atendem?

Esperamos que você aproveite as dicas, veja os filmes, leia os poemas e, ao 

final desta unidade, você tenha agregado novos valores em sua vida profis-

sional. E sobretudo que este livro tenha despertado em você o desejo de ser 

um líder por excelência.

“Nenhum homem é bom o suficiente para governar outras pessoas sem o 
consentimento delas” (ABRAHAM LINCOLN).

Professora Maria José S. Mendonça de Gois 
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Aula 1 – Estrutura e dinâmica das 
organizações e dos grupos

Olá! Nesta aula veremos como e por que os grupos se organizam, 

se constituem e quem toma as decisões. 

Cada grupo possui características diferentes dos outros. Inicia-se um traba-

lho em um grupo perguntando que tipo de grupo é, e quem são as pessoas 

que o constituem.

Figura 1.1: Grupo de mútua ajuda.
Fonte: http://www.cachoeirinha.rs.gov.br

Veja, é conhecido que os grupos organizam-se minimamente por duas clas-

ses de pessoas: líderes e membros. Sendo que líderes são aqueles que to-

mam decisões, reúnem os membros, orientam e organizam as atividades. E 

membros são aqueles que se afiliam ao grupo de forma voluntária ou opcio-

nal, por demonstrar interesse em participar das atividades do grupo, ou por 

haver obrigatoriedade na afiliação. (BERNE, 2011).

1.1 Como os grupos se organizam
Os grupos são formados por indivíduos que estabelecem uma seleção “on-

tológica” onde os indivíduos são cocriadores. Portanto, o que acontece com 

um indivíduo pode afetar todo o grupo. 
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Quando se fala em Ontologia significa que estamos falando sobre o  “estu-

do do ser”. A palavra é formada através dos termos gregos “ontos” (ser) e 

“logos” (estudo, discurso). 

Existem muitas metodologias que discorrem sobre a relação entre as pesso-

as. Entre elas, encontramos uma das mais utilizadas que é a teoria da Análise 

Transacional. Esta teoria foi desenvolvida pelo reconhecido psiquiatra Eric 

Berne, como uma das principais teorias para o entendimento das relações 

interpessoais nas organizações. É o estudo da personalidade e das relações 

entre as pessoas.

Figura 1.2: Pessoas fortalecendo-se.
Fonte: Syda Productions /©Creative Commons

Durante as aulas falaremos mais sobre estas relações entre as pessoas. Ini-

cialmente apresentaremos dois termos relacionados a este assunto. : equi-

pes e grupos. Embora transpareça que o sentido desses dois termos seja 

idêntico, ambos relacionam-se a conceitos diferentes. A palavra “equipe” 

originou-se do termo “esquif” que designava uma fila de barcos amarrados 

uns aos outros e puxados por homens ou cavalos. Esta descrição sugere a 

ideia de trabalho em equipe. Para Hersey ( 1986), este conceito está implícita 

a ideia de hierarquia, onde os barcos representam à base de uma pirâmide, 

enquanto o barqueiro ou o cavalo corresponde ao ápice. 

Já a palavra “grupo” surgiu no século XVII, proveniente do italiano “grop-

po”, vocábulo utilizado para designar em Belas Artes, uma imagem ilustrati-

va, que são os vários indivíduos pintando ou esculpindo. Para Anzieu (1993), 

o  vocábulo se estende para a linguagem corrente, designando um conjunto 

de elementos, uma categoria de seres ou de objetos, formando um todo, 

um conjunto realizando uma ação. A relação entre os indivíduos do grupo 

consigo mesmo, com cada membro do grupo e de cada membro com todos 

os participantes  do grupo é que define o modo de ser do grupo.



Assista ao vídeo Juntos somos 
mais fortes, e descubra a 
importância de mantermos uma 
filiação em grupos.
Disponível em: https://
www.youtube.com/
watch?v=Wz7JKI4WCiY
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Figura 1.3: Relação entre o indivíduo e cada membro do grupo. 
Fonte: Acervo da autora

A figura 1.3 representa a estreita ligação entre o eu e o outro indivíduo que 

compõe o todo, formando o grupo.

Os indivíduos que desejam ser membro de um grupo qualquer apresentam 

um conjunto de expectativas. Porém, cada um poderá não estar ciente de 

quais são as expectativas do grupo até o confronto com a realidade, e a 

verificação de que é diferente da sua fantasia. A partir daí, resulta-se em an-

siedade e desapontamento; e, ele descobre que suas expectativas específicas 

precisarão ser adaptadas à situação do grupo (BERNE, 2011). Ou seja, cada 

grupo terá que descobrir a forma mais assertiva de comporem esta relação. 

E a partir desta percepção optam por filiar-se ou não a este grupo.

1.2 Como ocorre o processo de filiação
Há diversos tipos de grupos e organizações e, consequentemente, há exi-

gências para os indivíduos que desejam se afiliar, podendo ser: afiliação op-

cional, condicional, acidental, voluntária ou obrigatória. Por exemplo, pode 

ser opcional se afiliar a uma sociedade científica, como pode haver condi-

ções mínimas, como estar envolvido em pesquisas sobre a área de atuação 

da sociedade. Ser membro de uma nação pode ser acidental ou condicional 

(BERNE, 2011, p. 21)

Ser membro de um grupo terapêutico é opcional ou voluntário, pois geral-

mente, esse tipo de grupo está aberto para receber aqueles que se candida-

tam. Por outro lado, há obrigatoriedade de participação em determinados 

grupos ou organizações, como no caso da condenação à prisão ou da inter-

nação em hospital psiquiátrico.
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Para Berne (2011), o grupo só começa a existir ao estabelecer alguns itens:

a) a. Aparato externo: são as pessoas que lidam com o meio externo para 

procurar e recrutar novos membros, e para proteger o grupo dos intru-

sos, para manter a integridade do grupo.

b) b. Condições para afiliação no grupo: pode ser voluntária ou obrigatória.

c) c. Definição de categoria de pessoas que irão participar: deve ser definida 

a partir da atividade proposta pelo grupo. Ou seja, apenas o desejo de 

um membro não caracteriza um grupo. Faz-se necessário o estabeleci-

mento de relações entre os membros que deverá ser provocado a partir 

do aparato institucional que movimenta o grupo.

Resumo 
Essa aula demonstrou que os grupos não se formam por acaso, mas sim 

pelos interesses de seus membros, sendo que os eles possuem também suas 

expectativas individuais que, não raramente, podem conflitar com o objetivo 

do grupo. E por haver diversos tipos de grupos e organizações, há também 

condicionantes para a afiliação. Dessa forma, evidencia-se que os grupos se 

constituem com características e particularidades que se diferenciam uns dos 

outros.

Ressalta-se que o que faz acontecer às mudanças nos grupos são os indiví-

duos que os compõem, sejam eles, líderes ou membros. E a permanência ou 

filiação deste indivíduo dependerá das expectativas do indivíduo em relação 

ao grupo e vice e versa. 

Atividades de aprendizagem
1. Os grupos organizam-se minimamente por duas classes de pessoas. Ex-

plique quais são elas.  

2. Defina a expressão ”aparato externo”.
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Aula 2 – O início das atividades do 
grupo

Nesta aula, veremos como se inicia um grupo, qual seu objetivo 

e como os membros e líderes trabalham para que o grupo possa 

funcionar bem. Assim, uma das primeiras atividades do grupo é 

escolher quem será o líder. Após a escolha deste surgem às seme-

lhanças que familiarizam o restante dos membros e fazem com 

que eles passem a trocar expectativas com os demais.

2.1 Como um grupo começa a funcionar?
Para Berne (2011), os grupos consistem em membros reais, dotados de ima-

ginação ativa e em organizadores que tomam as decisões. O autor reforça 

que o grupo começa a funcionar somente depois da operacionalização das 

distinções entre seus líderes e seus membros. É comum que após serem 

identificados os líderes, os membros começam a se familiarizar e a procurar 

outros membros com os quais se identifiquem. Ou seja, os processos de 

inclusão de novos membros podem estar relacionados ao modelo de lide-

rança do grupo. Eles dependem das relações existentes nos contextos social, 

político, institucional e organizacional, e são naturalmente adaptados às ca-

racterísticas dos membros envolvidos nos grupos.

As pessoas se familiarizando de forma superficial, procuram encontrar inte-

resses comuns relacionados com o tempo, local, pessoas, eventos e ativida-

des. Em um nível mais profundo, e comparam-se mutuamente, na esperança 

de encontrar alguém interessante que poderiam querer reencontrar (BERNE, 

2011, p. 22).

São as atitudes, os interesses, as respostas semelhantes ou complementa-

res que os aproximam. A intenção desses membros, geralmente, é tecer 

um comparativo entre as suas próprias expectativas com as expectativas dos 

demais. Assim, o esforço de cada membro, algumas vezes, é pautado por 

ações pontuais. Trata-se de aproximações que visam ultrapassar a mera par-

ticipação “deslocada”. Essa aproximação possibilita avançar por um proces-

so de participação que afeta as questões individuais, levando à mudanças 
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algumas vezez reais e outras atingindo interesses comuns, desta forma em 

nível mais profundo.

 
Figura 2.1: Anseios e ambições individuais.
Fonte: http://www.aa-areasc.org.br

A frase contida na figura 2.1 ilustra perfeitamente o processo de vinculação 

entre os membros dos grupos.

2.2 O grupo dentro das organizações
Quando tratamos de grupo no interior de organizações, lembramos uma 

diferença básica: o ser humano passa por fases finitas. Ou seja, o processo 

evolutivo tem um determinado fim. No entanto, as organizações são frutos 

do mundo de ideias, podendo, portanto, transcender no tempo se os pro-

blemas ligados a sua essência forem tratados nos grupos que as compõem 

com a sabedoria adequada. 

Para Maggi (2005), as organizações como entidades oriundas de ações hu-

manas em qualquer nível, do presidente aos funcionários operacionais, repe-

tem no mundo externo em que atuam as virtudes e as não virtudes das pes-

soas que as compõem. Exemplo: Questões éticas, comunicação, caráter, etc.

Ou seja, assim como a estrutura organizacional afeta a vida dos membros, 

ela também é afetada pelos grupos que a constituem.

2.3 As funções do grupo
Segundo Berne (2011), o processo interno de qualquer grupo pode ser se-

parado em diversas funções. Segundo o autor, algumas delas podem ocorrer 

Nossa sobriedade individual depende 
do Grupo. O Grupo depende de nós. 
Percebemos logo que, a menos que 
limitássemos nossos anseios e ambições 
individuais, poderíamos prejudicar o 
Grupo...



Assista ao vídeo Juntos somos 
mais fortes, e descubra a 
importância de mantermos uma 
filiação em grupos.
Disponível em: https://
www.youtube.com/
watch?v=Wz7JKI4WCiY
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de forma embrionária em todo tipo de grupo, como se nenhum grupo pu-

desse sobreviver sem elas. Berne define duas funções básicas: obrigatórias e 

incidentais.

As funções obrigatórias estão relacionadas ao processo de eumerização. 

Termo apresentado pelo autor e definido como um processo que acontece 

em qualquer grupo que sobrevive por várias gerações. Exemplo: os funda-

dores de todas as religiões e dinastia são euêmeros. O termo euêmero sur-

giu por volta do ano 300 antes de Cristo, quando se pensava que os mitos 

gregos provinham de pequenas histórias, e que os personagens principais 

tinham sido elevados até o nível de deuses.

Outra função igualmente imprescindível é o grupo tornar-se conhecido. Para 

Berne, se as pessoas não são conhecidas fora do grupo, precisam ser nova-

mente conhecidas em seus novos papéis de membros do grupo. 

Já as funções incidentais incluem procedimentos conhecidos como “con-

tagiantes”, por exemplo: rir junto, chorar junto contar junto. 

Para o autor, a evidência mais comum é que funções obrigatórias prosse-

guem numa determinada ordem inalterada.

O autor conclui que todo grupo tem fome de heróis. Os membros tendem 

a glorificar seus líderes primais após a morte desses através de processos de 

euemerização. Estes euêmeros constituem influências poderosas para tornar 

o grupo significativo. Ou seja, os líderes são sempre lembrados, reverencia-

dos, festejados a partir das experiências e ações realizadas no grupo. Portan-

to, é normal, natural que seus liderados definam, imitem os mesmos valores 

e/ou missão, e até copiem o modo de ser e de agir do líder que tanto amam. 

Resumo
Nesta aula, vimos que as pessoas que organizam um grupo procuram fazer 

com que a realidade corresponda tanto quanto possível aquilo que os outros 

membros almejam ao procurar o grupo. Observamos ainda, que o processo 

grupal interno pode ser dividido em uma série de funções, relacionadas à 

organização e a continuidade do processo grupal. Esse movimento contínuo 

torna-se fundamental para que o grupo sobreviva, pois, fortalece os mem-

bros que passam a relaciona-se  de modo mais integrado.
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Atividades de aprendizagem
1. Fale sobre a importância da euemerização para o grupo.

2. Complete as lacunas do texto.

Para Berne (2010), o esforço de cada membro, algumas vezes é pautado por     

______________. Trata-se de aproximações que visam ultrapassar a mera 

________________ passando para uma __________que afeta as questões in-

dividuais, levando _______________, algumas vezes reais e outras atingindo 

desta forma nível mais profundo.



e-Tec Brasil21

Aula 3 – Tipos de grupo

Nesta aula falaremos como as formas de gestão adotadas nas or-

ganizações afetam a estruturação e o funcionamento dos grupos 

que as compõem.  Abordaremos como são coordenados os grupos 

de apoio dentro de organizações e se há interfêrencia nos proces-

sos do grupo, devido ao modelo de gerenciamento que a organi-

zação utiliza.

3.1 Por que motivar grupos dentro de orga-
nizações?
Vejamos, quando imaginamos um grupo de mútua ajuda ou um grupo de 

pessoas pensando objetivos comuns dentro de uma organização empresa-

rial, somos levados a tentar entender por que estes grupos se alocam dentro 

destes espaços? Como eles foram desenvolvidos? O que motivou a existência 

desde grupos? Para alguns autores, as tendências indicam que organizações 

com um modelo de gestão tradicional, ou seja, empresas e instituições que 

orientam suas ações e decisões por essa mentalidade tradicional seriam ‘car-

tas fora do baralho’. Para Moggi (2005), empresas que anos atrás pareciam 

inabaláveis, hoje já não aparecem mais entre as grandes de seus setores. 

Ou elas acabaram encolhendo ou foram absorvidas, ou fecharam as portas 

por não terem conseguido adaptar-se às exigências dos novos tempos. Isto 

é, não conseguiram mudar! Apesar de que muitas delas terem desejado 

mudanças. 

Ou seja, quando se discute aspectos relacionados a grupos, liderança e ges-

tão, fala-se em processo de mudança. Porém, só querer mudar não basta. 

É preciso saber mudar. O ato de  não conseguir mudar ocorre, geralmente, 

pela falta de consciência a respeito de fenômenos sutis que estão por detrás 

do processo de mudança.

O vídeo ¨A liderança no 
processo de mudança¨ trata 
das principais características de 
um bom líder, que tem percepção 
de mudanças, como deve agir 
diante das diversidades de 
posturas e opiniões. Acesse:
https://www.youtube.com/
watch?feature=player_
detailpage&v=qxO-kpHc67g



O vídeo Gestão de pessoas 
- gestão de processos, 

revela algumas lideranças que 
realmente fizeram a diferença 

e ultrapassaram as barreiras do 
tempo e do espaço. Disponível 
em: http://www.youtube.com/

watch?v=XgvR-5iHHSQ

Abordagem em grupo e mútua ajudae-Tec Brasil 22

Figura 3.1: Luta entre os grupos na era medieval.
Fonte: Acervo da autora.

Essa figura 3.1 simula um grupo de guerreiros medievais, que já naquele 

período, eram motivados a desenvolver novos instrumentos; novas formas 

de liderar para vencerem os inimigos.  

Alguns autores discutem que na atualidade dentre algumas estratégias de 

trabalhar com os membros das organizações e ou empresas tem sido incor-

poradas instrumentos, conceito ou modismo, sobretudo, nas duas últimas 

décadas. Podemos destacar: planejamento estratégico, desenvolvimento 

organizacional, administração por objetivos, teoria Z, análise transacional, 

liderança situacional, universidade corporativa, gestão do conhecimento e, 

mais recentemente, responsabilidade social e governança corporativa. 

Geralmente essas iniciativas dão excelentes resultados no início, mas depois 

de algum tempo o entusiasmo desaparece e os programas acabam enca-

lhando por falta de autossustentação, comprometimento ou até mesmo por 

falta de resultados concretos.

Porém, Moggi reforça que seria injusto afirmar que esses instrumentos ou 

conceitos não tiveram importância ou validade nos processos de mudança 

ou de gestão empresarial. O problema é que foram aplicados, na maioria 

das vezes, sem uma visão integrada. Basearam-se numa visão mecanicista, 

própria para organismos mortos, e não para organismos vivos e dinâmicos 

como as organizações. Criar uma cultura de grupo dentro de uma organi-

zação ou empresa vai além de aplicar uma metodologia ou um instrumento 

de grupo. Faz-se necessário entender e perceber o que está além do que se 

apresenta, ou seja, como as pessoas se relacionam, como se apoiam ou se 

boicotam.

Existe uma caracterização comum entre os grupos conhecida como: 



O vídeo Organizações 
formais e informais descreve, 
de forma clara e concisa, 
as características de grupos 
formais e informais. Disponível 
em: https://www.youtube.
com/watch?feature=player_
detailpage&v=Rr_ZaGSbT3w
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•	 Grupos formais

Autores convergem que grupos formais podem ser definidos pela estrutura 

da organização. Ou seja, aquelas ações que o grupo realiza que gera atribui-

ções de trabalho e, consequentemente, estabelecem tarefas. Nestes grupos, 

o comportamento das pessoas é estipulado e dirigido em função das metas 

organizacionais. Aquele que pode ser especificado pelo organograma da 

empresa. O ‘grupo de tarefa’ compõe-se de subordinados que dependem 

diretamente de um supervisor. Um exemplo deste grupo pode ser caracteri-

zado como os empregados, que trabalham juntos para completar um proje-

to ou uma tarefa particular. São tarefas e interações prescritas que facilitam 

a formação de um grupo de tarefa. 

•	 Grupos informais

São grupamentos de pessoas surgidos naturalmente nas situações de traba-

lho em resposta a necessidades sociais. São exemplos de grupos de interesse 

os trabalhadores que se juntam, numa frente unificada, que se contrapõe à 

administração, reivindicando melhores salários, e as garçonetes que fazem 

‘caixinhas em comum’. Temos ainda os grupos de amizade, isto é, grupos 

que se formam, porque seus membros têm alguma coisa em comum, como: 

idade, crenças políticas, traços etnicos, etc. 

3.2 Por que formamos grupos?
Autores apontam que entre os motivos que buscamos integrar em um gru-

po vem do fato de termos necessidade de interagir com outras pessoas 

que também têm valores, interesses, percepções e atitudes comuns. Esta 

participação resulta num sentimento de “segurança” para os membros. Os 

indivíduos diante de uma ordem ou exigência do superior procuram aceitá-

-las e cumpri-las. Temem resistir às exigências superiores, pois têm medo de 

alguma forma de castigo. Se fossem apoiados por colegas de valor, pode-

riam sentir-se seguros e resistir à administração. Em alguns casos, a pessoa 

entra no grupo para satisfazer necessidades de estima. Ela poderá julgar que 

determinado grupo de engenharia tenha poder, prestígio e contato com os 

executivos de alto nível. Decide, então, tornar-se membro deste grupo. Ou-

tra abordagem que justifica a entrada em grupo é por meio da proximidade 
e atração, e desta relação depende o desenvolvimento do grupo.



O vídeo Estruturas 
organizacionais apresenta 

a importância da estrutura de 
uma organização, e mostra 

como o desenvolvimento pode 
ser melhorado. Disponível 
em: https://www.youtube.

com/watch?feature=player_
detailpage&v=epGel2T4JDc
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3.3 O desenvolvimento grupal
Os grupos desenvolvem-se, por longo tempo, e, provavelmente, nunca atin-

gem um estágio em que não estejam desenvolvendo-se. O comportamento 

e o desempenho dos grupos são influenciados por seu estágio de desenvol-

vimento

Lapasse (1983) define grupos como sendo um processo dialético entre a 

totalidade e dinâmico. Para o autor, as formações de um grupo não se con-

tituem em algo estático, um estado excelente a ser alcançado, mas sim um 

processo contínuo e dialético, no qual a instabilidade dos individuos na dinâ-

mica grupal impulsiona a manutençao interna do grupo. Reforça que além 

do olhar atendo sobre este processo de instabilidade dos membros, deve 

ocorrer frequentemente o alinhamento das práticas de melhoria de desen-

volvimento das equipes de trabalho. Para o autor, esta formação atua como 

incentivos continuos de ações para melhoria da qualidade do trabalho gru-

pal.

Conclui-se que os grupos podem ser caraterizados de modo diverso.  E que 

a tipologia de cada grupo reforça a ideia de que o humano procura se or-

ganizar de forma inovadora, quando modelos tradicionais não resolvem de-

terminados problemas. E mais: que todo grupo formal ou informal estão 

subjugados a alguma estrutura organizacional. 

Resumo
Nesta aula, aprendemos que a estrutura organizacional por meio da apli-

cação de instrumentos de gestão não é suficiente para motivar os grupos. 

Vimos que o processo de desenvolvimento grupal depende da forma como o 

grupo se reconhece, como formal ou informal. E que para mobilizar os gru-

pos os envolvidos devem estar preparados para acatar e disseminar proces-

sos de mudanças dentro das organizações. Finalmente, vimos que o estágio 

de desenvolvimento de um grupo é constante. 

Atividades de aprendizagem
1. Fale sobre as características de um grupo formal ou informal

2. Como Lapasse define o termo ‘grupo’?
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Aula 4 – A organização dos grupos

Nessa aula, veremos que para um grupo existir, precisa definir 

algumas fronteiras, que vão formar as suas estruturas. Cria uma 

convenção, que vai limitar as atitudes de seus membros, por meio 

da etiqueta do grupo. E define suas lideranças.

Sobre as fronteiras no grupo, a discussão coloca diante das “posturas das 

abordagens” do modo de ser de cada grupo. Esta diferenciação tem a ver 

com a finalidade, o sentido da existência de cada grupo. 

4.1 Definições dos “limites” dos grupos
Os grupos possuem fronteiras externas, representadas, por exemplo, pe-

las paredes da sala onde se realizam as reuniões. E pelas fronteiras inter-
nas do grupo, que podem ser, por exemplo, uma cortina ou uma mesa, que 

separa o líder dos membros. As fronteiras externas e as internas formam a 

estrutura principal do grupo. A estrutura secundária é representada pe-

las cadeiras que os membros sentam-se (BERNE, 2011, p. 24).

Atualmente, a tentativa é de compreender a fronteira como local de ocor-

rência de diversos processos sociais; e, nesse sentido ela seria não apenas um 

obstáculo, mas também um lugar de passagem, um campo de negociação, 

um espaço de ação e definidor dos grupos em ação.

 Toda fronteira, seja ela afirmando o isolamento ou a autossuficiência, é 

um local de integração, um local de negociação e de cooperação, além de 

conflitos. As fronteiras internas são aquelas que diferenciam, afastando ou 

aproximando, os membros de uma comunidade: família, sexo, faixa etária, 

posses, poder. Desse modo, cada comunidade pode ser considerada um mi-

crocosmo, com suas próprias fronteiras políticas, econômicas, sociais e cultu-

rais e é com essa fronteira multifacetada que ela se relaciona com as demais 

comunidades, integrando-se ou não a elas. Exemplos de fronteiras entre 

grupos, podemos citar as várias denominações religiosas que criam grupos 

que seguem suas doutrinas, valores. 
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4.2 Definição da liderança dos grupos
A liderança dos grupos pode ser definida por uma seleção, em que um é 

escolhido dentre vários candidatos. Tal seleção pode ser por acessão, apro-

priação ou por assunção quando uma pessoa é apontada como a mais indi-

cada ou qualificada. Em todos os casos, as qualificações do líder devem ser 

informadas aos associados (BERNE, 2011).

•	 A estrutura global pública dá-se quando o líder toma a palavra.

•	 A estrutura individual é formada pelos membros que ocupam seus 

lugares.

•	 A estrutura pública constitui-se de disposição física, estrutura organiza-

cional e estrutura individual.

A imago grupal idiossincrática de cada indivíduo influencia fortemente seu 

comportamento e suas reações num grupo. Para (BERNE, 2011), Imago gru-
pal é a apreensão do grupo segundo cada indivíduo. É baseado no princípio 

da diferenciação com o objetivo de classificar as relações mais importantes 

que se abrigam por trás das relações formais do grupo. Berne exemplifica 

que em uma situação de terapia, o indivíduo transfere para o terapeuta as-

pectos de sua realidade pessoal, e vê no terapeuta seu próprio pai ou mãe 

como um Perseguidor ou Salvador, assim como os viam na infância. Assim 

sendo, as reações são programadas na infância, são respostas condicionais 

que buscam com o terapeuta o mesmo tipo de reforço que recebiam na 

infância.

 No entanto, os aspectos mais íntimos não são prontamente discutidos e, na 

verdade, o próprio indivíduo poderá não ter consciência de todas as carac-

terísticas de sua própria imago. As imagos grupais dos indivíduos presentes 

podem ser denominadas coletivamente de estrutura grupal privada (BER-

NE, 2011, p. 26 – grifos do autor).

Vimos que todo grupo possui suas fronteiras, sejam elas externas, ou  inter-

nas. E que o modo como são operacionalizadas as estruturas secundárias de 

um grupo depende de sua natureza e finalidade. 
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Resumo
Nesta aula, percebemos que a estruturação é um fator flexível no grupo, 

depende do estilo de seus lideres. Podendo desenvolver as seguintes estru-

turas: global pública, individual ou pública. Pode-se resumir que os grupos 

e organizações, para existirem, precisam estar limitados “em fronteiras” e 

possuir uma convenção própria, que são características naturais importan-

tes, considerando que somente assim seus membros podem criar uma iden-

tidade entre si e diferenciar-se de membros de outros grupos. 

Atividades de aprendizagem
1. Como é formada a estrutura global do grupo?

2. Fale sobre as fronteiras internas e externas  dos grupos.
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Aula 5 – O trabalho do grupo

Nesta aula, veremos a diferença entre atividade do grupo e o pro-

cesso do grupo no sentido de discutir como estes dois tipos de 

trabalho são mutuamente exclusivos. Veremos que durante o tra-

balho dos grupos é preciso administrar algumas situações.

Sabemos que o trabalho com grupos envolve muito mais que simples boa 

vontade, faz-se necessário a utilização de técnicas e de uma compreensão 

sobre o processo. 

5.1 Quanto aos resultados dos trabalhos 
dos grupos
Para compreender o que acontece num grupo é preciso observar que tudo se 

dá por meio de algum tipo de trabalho do grupo, que pode ser classificado 

pelos seus resultados. Todos os acontecimentos que promovam ou envolvam 

o objetivo do grupo é considerada parte da atividade do grupo, enquanto 

que os acontecimentos que promovem mudanças ou se relacionem com a 

mudança da estrutura do próprio grupo é considerada parte do processo do 

grupo. Geralmente, estes dois tipos de trabalho são mutuamente exclusivos 

(BERNE, 2011).

Um exemplo citado por Berne (2011) exemplifica como os grupos se for-

talecem após participarem de movimento coletivo. Quando os agricultores 

nativos do Pacífico Sul largaram suas ferramentas para se envolver em guer-

rilhas, o tempo gasto na luta interferia no propósito declarado do grupo, 

da mesma forma como cultivo dos cocos adiava a culminância da disputa. 

Depois do fim do conflito, as estruturas físicas, organizacionais e individuais 

do grupo eram as mesmas. Tinham as mesmas ferramentas, tarefas, chefia e 

colaboradores. Entretanto, a estrutura privada, isto é, a percepção que cada 

homem tinha de seu relacionamento com os outros, havia mudado como 

parte do processo do grupo. A situação é diferente após uma revolução 

bem-sucedida, quando há uma nova liderança, uma reorganização do go-

verno, uma redistribuição da terra; tal evento - decisivo no processo grupal 

interno - altera tanto a estrutura pública do grupo quanto a privada. 



O vídeo intitulado Ao seu tempo 
mostra que a espera por um 

evento ou situações cotidianas 
consomem a energia dos mais 
ansiosos. A pressa, nesse caso, 

chega a paralisar. O ritmo 
acelerado é insuficiente para dar 
conta de tudo e perde-se o sono, 

o apetite. Os pensamentos são 
tomados por uma preocupação 

excessiva com algo que ainda 
não ocorreu - mas que tenta 
antecipar - ou por medo sem 
explicação. A sensação é de 

aperto no peito, nó na garganta, 
gelo na barriga, mãos e pés 
suando, sentindo o coração 

bater mais rápido. Disponível 
em: http://www.youtube.com/

watch?v=Ggun-d5IrNU

Abordagem em grupo e mútua ajudae-Tec Brasil 30

Esses exemplos demonstram a importância e a diferença da atividade e do 

processo de cada grupo. No campo da concepção do trabalho em grupo, 

ocorre à difusão de valores internos de cada grupo que pode reforçar ou 

enfraquecer. Certamente a cada batalha vencida o grupo pode apoderar-se 

ainda mais dos valores e missões que lhe deram origem.

5.2 Quanto à administração das situações
Segundo Berne (2011, p. 28-29), durante o trabalho dos grupos é preciso 

administrar três situações que podem ser de natureza física ou social:

1. Mundo físico: Dependendo da atividade a que cada grupo social se pro-

põe utilizam-se diversos equipamentos, como por exemplo: máquinas de 

somar, produtos químicos, crucifixos, estetoscópios, etc. Os equipamen-

tos utilizados compõem o item mais importante da cultura técnica do 

grupo, que requer habilidades especiais. Segundo Cartwright e Zander 

(1967), um grupo coeso, realiza seus trabalhos de forma coletiva e tende 

a criar um clima que torne possível um maior trabalho em conjunto com 

seus membros. Verificaram que a coesão se desenvolve quando: se cria a 

convicção de que as necessidades pessoais podem ser satisfeitas quando 

as mesmas atuam em grupo.

2. Situação social: A etiqueta do grupo se baseia num contrato social, que 

define as regras de tratamento de uns para com os outros. Porém, deter-

minadas regras podem ser encorajadas ao cumprimento, e outras podem 

ser infringidas de forma até mesmo permissiva. A etiqueta do grupo se 

embasa em tradições estabelecidas entre as gerações de familiares, sobre 

a hospitalidade e a pontualidade, tendo grandes variáveis entre diferen-

tes sociedades e classes sociais. Um exemplo interessante são grupos 

especiais onde incluem-se cânones ou códigos de conduta relacionados 

com práticas comerciais, comunicação privada, honestidade científica e 

confiança hipocrática, que pouco sofreram mudanças ou alterações de 

geração em geração durante centenas ou milhares de anos.

3. E quanto às ansiedades individuais, o caráter de um grupo provém 

dos mecanismos psicológicos preferidos para lidar com as ansiedades 

individuais. Obscenidade e sarcasmo são permitidos em sociedades de 

criminosos, por exemplo, e são fatores que apresentam a estas socieda-

des o seu caráter vulgar. A franqueza sexual é encorajada em muitos gru-

pos psicoterápicos, desde que seja tratada de forma intelectual (BERNE, 

2011, p. 29).
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Vimos que o trabalho desenvolvido pelo grupo pode produzir resultados 

compatíveis com seu objetivo ou ser capaz de promover alterações estrutu-

rais. Quanto à cultura de um grupo, essa aula propiciou observar que seus 

membros podem precisar de ensinamentos para operar o mundo físico, po-

rém nem todos podem estar aptos a determinadas operacionalizações; que 

a situação social tanto pode ser encorajada, quanto infringida no grupo; e 

que as ansiedades individuais de seus membros podem vulgarizar o grupo, 

de forma que a liderança necessita estar sempre em alerta.

Resumo 
Nesta aula, abordamos questões relativas à ansiedade individual. Vimos que 

as características e as potencialidades individuais necessitam de acompa-

nhamento no sentido de compreendê-las a partir de contextos específicos. 

A maneira como são tratadas as individualidades irá interferir nos resultados 

dos trabalhos dos grupos, facilitando a administração de conflitos.  

Atividades de aprendizagem
1. Diferencie atividade do grupo de processo do grupo.

2. Durante o trabalho dos grupos é preciso administrar três situações. Defi-

na cada uma delas.
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Aula 6 – A personalidade do líder

O vídeo Liderança Assertiva 
fala das atitudes de um líder, 
apresenta os determinantes 
importantes para ser um líder 
completo, agindo assertivamente. 
Acesse: https://www.youtube.
com/watch?v=dYZs21KvKeY

Hoje abordaremos as características, qualidades e necessidades vi-

venciadas no processo de liderar um grupo. Veremos também qual 

é o olhar dos membros sobre um líder efetivo e sobre um líder 

psicológico.

Bem, imaginem que para exercer o papel de liderança faz-se necessário com-

preender além das necessidades estruturais, as posturas e comportamentos 

dos membros. 

6.1 O comportamento do grupo
Questões relativas ao comportamento são frequentemente estudadas, 

quando o assunto é liderança. Exemplos de mudanças entre comportamen-

tos - racional, infantil, adolescente e paternal - são frequentemente descritos 

nas biografias dos chefes de Estado. Como figuras parentais alguns eram 

austeros, outros benevolentes. Quando de bom humor, alguns se compor-

tavam amigavelmente, e outros de forma execrável. Alguns tiveram maior 

notoriedade que outros pelo fato de mudarem de um estado de espírito para 

outro. Criar personas aceitáveis a partir de tais realidades psicológicas é uma 

arte que é dividida entre o próprio líder e o ramo moral do seu aparato gru-

pal interno. As qualidades mais profundas da liderança dependem de certos 

aspectos irracionais do relacionamento entre o líder e os membros do grupo 

(BERNE, 2011, p. 30).

Ou seja, prestar atenção nas mudanças de comportamentos é  importante 

no sentido de reafirmar a importância de lideranças que realmente possam 

interferir de maneira positiva em situações onde imperam a desordem ou o 

desgaste de alguns grupos. Quando o autor refere-se ao grande desafio de 

criar personas aceitáveis, podemos imaginar o desafio de líderes políticos, 

professores, presidentes de associação de bairros que trabalham num cená-

rio, algumas vezes, totalmente avesso àquilo que o grupo deseja alcançar.



https://www.youtube.com/
watch?v=erDz0ZNeyoM 
O vídeo Comportamento 
Organizacional retrata a 

liderança que atua no contexto 
organizacional onde é exigido de 

cada membro diferentes estilos 
de lideranças para atingir suas 

metas e objetivos dentro da 
equipe. O vídeo revela que cada 

funcionário ou cada situação 
merece um estilo diferente 

de seu líder para solução do 
problema ou condução do 

projeto. 
Líderes carismáticos conquistam 

o grupo, geralmente porque 
são aqueles que se relacionam 

muito bem com todos, que ficam 
atentos aos acontecimentos e 

são os primeiros a oferecer apoio 
e explicações sobrenaturais, 

relacionadas à fé e que fazem 
menção ao “além”.

 Para saber mais sobre liderança 
afetiva e obter dicas em relação 
ao assunto acesse o site http://

www.portaldafamilia.org/
artigos/artigo319.shtml.
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Berne (2011) apresenta duas particularidades nos padrões de lideranças. Ve-

jamos: 

•	 Líder efetivo é aquela pessoa que tem a maior adesão dos membros, 

que obtém mais respostas às sugestões dadas. O grupo poderá ter uma 

liderança efetiva formada por indivíduos que sabem como fazer para 

que as coisas aconteçam. Nesse caso, trata-se dos líderes que possuem 

certos conhecimentos que se aplicam às atividades que vão se realizan-

do, podendo apresentar contribuições para agilizá-las, para facilitar seu 

desenvolvimento, ou propondo novas formas para concretizá-las.

•	 Líder psicológico é aquele que, na mente dos membros do grupo, pos-

sui características e qualidades especiais, superiores e sobre-humanas, 

que formam a mística da liderança, como carisma, sabedoria, poder para 

realizar milagres, profecia e percepção dos espíritos. 

Um dos desafios, seja ele afetivo ou psicológico dos líderes, continua sendo 

como tratar com a motivação das pessoas no grupo. É o grande ponto de 

interrogação do líder e o que lhe traz os maiores facilitadores ou dificultado-

res na liderança do grupo. Pois, mesmo nos grupos a  motivação das pessoas 

depende da intensidade de seus motivos. Os motivos podem ser definidos 

como necessidades, desejos ou impulsos oriundos do indivíduo e dirigidos 

para objetivos, que podem ser conscientes ou subconscientes. Ou seja, os 

motivos são os porquês do comportamento e também  são as molas propul-

soras da ação.

Se, no início do século XX o desafio do líder era descobrir aquilo que se 

deveria fazer para motivar as pessoas, mais recentemente tal preocupação 

muda de sentido.  Passa-se a perceber que cada um já traz, de alguma for-

ma, dentro de si, suas próprias motivações. Aquilo que mais interessa, en-

tão, é encontrar e adotar recursos, instrumentos, metodologias grupais que 

sejam capazes de não sufocar as forças motivacionais inerentes às próprias 

pessoas. 

Neste caso, os líderes normalmente buscam agir de tal forma que as pessoas 

não percam a sinergia motivacional. Descobre-se, finalmente, que o ser hu-

mano não se submete passivamente ao desempenho de atividades no grupo 

que lhe sejam impostas e que, por conseguinte, não lhes tenham nenhum 

significado.
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Neste pequeno artigo você verá algumas situações que envolvem a concep-

ção de que liderar é “obter resultados através de outras pessoas”. Logo, ser 

“líder” é ser capaz de conseguir que uma ou mais pessoas “mova-se” no 

sentido de um resultado comum.

Vimos que a personalidade do líder pode influenciar os trabalhos do grupo, 

pois se for um líder bem aceito ou bem relacionado com os membros, como 

os líderes efetivos ou os psicológicos, os membros poderão ficar mais dispo-

níveis e os trabalhos poderão fluir com tranquilidade.

Resumo
Nesta aula, aprendemos que o líder efetivo é aquele que consegue agilizar o 

desenvolvimento do grupo, e poderá ter uma liderança efetiva formada por 

aqueles indivíduos que sabem como fazer para que as coisas aconteçam. E 

o líder psicológico é aquele que, na mente dos membros do grupo, possui 

características e qualidades especiais.

Atividades de aprendizagem
1. Descreva o líder afetivo. 

2. Caracterize o líder psicológico.
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Aula 7 – O processo grupal

Nesta aula estudaremos a questão da estrutura privada do grupo 

que pode ser alterada pela agitação de algum membro. Veremos 

que um membro agitador pode causar divergências dentro de um 

grupo e com isso trazer muitos problemas, inclusive para a eficiên-

cia do mesmo.

A arte de alcançar resultados por meio das pessoas é o maior desafio dos 

líderes nas organizações. O grande “gargalo” são as relações subjetivas. Te-

remos que aprender a identificar esses processos. Será que o líder deve co-

nhecer o comportamento de seu grupo? 

7.1 Etiqueta grupal, agitação e eficiência 
do grupo
Zimerman et al. (1997) declara que “o modelo das lideranças é o maior res-

ponsável pelos valores e características de  um grupo, seja ele de que tipo 

for”.

Numa perspectiva psicanalítica, considera que qualquer coordenador de gru-

po sempre tem um importante papel de “figura transferencial”. O que não 

significa que deva ser um  “super homem”. 

O autor resume dezesseis caraterísticas imprescindíveis para um bom líder:

Quadro 7.1: Características de um bom líder.

1. Gostar e acreditar no grupo Pode ser entendido como fato de o grupo captar o que o 
coordenador pensa ou sente.

2. Amor às verdades Pode ser considerado como a base da confiança, da 
criatividade e da liberdade.

3. Coerência Pode significar as incongruências sistemáticas que abalam 
a confiança do grupo no coordenador.

4. Senso de ética Significa não apenas a questão do sigilo, mas também 
a não imposição pelo  coordenador de seus valores e 
expectativas ao grupo.



Vídeo Grupo de Oração 
(Dicas)

https://www.youtube.com/
watch?feature=player_

detailpage&v=JKC2KiHj1n4
Este vídeo fala sobre os detalhes 

de como preparar um grupo, a 
partir de uma experiência de um 

grupo de oração
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5. Respeito pelas características dos participantes Quando se evita a não utilização dos rótulos ou papéis 
que lhes são usualmente atribuídos.

6. Paciência Não significa passividade ou resignação, mas uma “atitu-
de ativa” que ofereça aos  participantes o tempo necessá-
rio para adquirirem confiança, e respeitem seus ritmos.

7. Continente no sentido de ter capacidade de acolher Conter as necessidades e angústias dos membros do 
grupo.

8. Capacidade negativa Diz respeito à condição do coordenador de conter suas 
próprias angústias.

9. Função de ego auxiliar Semelhante à capacidade da mãe de exercer as capaci-
dades de ego (perceber, conhecer, discriminar, juízo crítico 
etc.) que ainda não estão suficientemente desenvolvidas 
no filho.

10. Função de pensar Consiste em perceber se os participantes são capazes 
de pensar as ideias, os  sentimentos e as posições que 
são verbalizadas. Diferencia “pensar” de simplesmente 
“descarregar.”

11. Discriminação Entendida pelo autor como a capacidade de estabelecer 
uma diferenciação entre o que pertence a si próprio e o 
que é do outro, fantasia e realidade, interno e externo, 
presente e passado, o desejável e o possível, o claro e o 
ambíguo, verdade e mentira etc.  Evidencia que nos gru-
pos esse atributo é relevante “em razão de um possível 
jogo de intensas identificações projetivas cruzadas em 
todas as direções do campo grupal, o qual exige uma 
discriminação de quem é quem,  sob  o risco do grupo 
cair em uma confusão de papéis e  de responsabilidades.

12. Comunicação verbal Principalmente não verbal que assume formas sutis. 
Aponta como aspecto importante da comunicação nos 
grupos as atividades interpretativas.

13. Modelo de identificação Considera-se importante conhecer bem a si próprio, seus 
valores predominantes. Os traços de natureza narcisista, 
assim como o discurso interpretativo dogmático no senti-
do de facilitar a comunicação, e a resposta, ou a abertura 
para reflexões.

14. Traços caracterológicos Todos os grupos exercem uma função psicoterapêutica, 
dado o modelo em que se realiza suas atividades.

15. Empatia Diz respeito ao atributo do coordenador de se colocar 
no lugar de cada um do grupo e entrar dentro do clima 
grupal.

16. Síntese e integração. Trata-se da capacidade de correlacionar com as inúmeras 
comunicações provindas das pessoas do grupo. O maior 
desafio é a capacidade de integração dos opostos.

Fonte: Andalo (2001).

O quadro 7.1 nos ajuda na reflexão sobre o papel dos coordenadores de 

grupo, considerando que esta tem sido uma preocupação constante dentro 

das várias abordagens. Este papel se encontra atrelado à própria concepção 

de grupo dos profissionais que o exercem. Ou seja, qualquer caminho me-

todológico utilizado na investigação dos processos grupais apresenta uma 

concepção de mundo e de homem nem sempre explicitada.



Acesse https://www.youtube.
com/watch?v=JyZY_d-ztnE 
e assista ao vídeo Como 
motivar a sua equipe/Liderança 
Engajadora e veja o resultado 
de uma pesquisa relativa as 
10 prioridades que as pessoas 
esperam de um líder de grupo.
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7.2 Diferenças entre chefe e líder
Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasti-

camente  visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio 

da força do caráter. Para Hunter (2014), liderar significa conquistar as pesso-

as, envolvê-las de forma que coloquem seu  coração, mente, espírito, criati-

vidade e excelência a serviço de um objetivo.

Em relação ao comportamento do líder, Tannenbaum e Schimidt (1958) pro-

puseram as estapas do comportamento do grupo.

Quadro 7.2: Comportamento do grupo

Fonte: Tannenbaum e Schmidt (1958)

O autor ressalta que para influenciar pessoas não é necessário ter um cargo 

de chefia. Para ele, as equipes realmente eficazes não são comandadas por 

ditadores ou autocratas. 

Quando a característica mais evidente é o papel de chefe, o relacionamento 

entre chefe e subordinado evidencia a relação por meio do poder. Ou seja, 

utiliza-se da capacidade de obrigar, valendo-se da posição ou força, os ou-

tros a  obedecerem a sua vontade, mesmo que eles preferissem não fazê-lo.

Ou seja, a motivação com que as pessoas chegam ao grupo podem causar 

algumas reações entre os membros, e até mesmo provocar atitudes que 

causem constrangimentos para  todos. A quebra da etiqueta grupal pertur-

ba a eficiência do grupo. A agitação pode provocar ansiedade e ameaçar a 

efetividade da liderança. Se a ameaça for muito grande, o agitador poderá 

ser expulso do grupo. A estrutura privada do grupo se altera pela agitação 

(BERNE, 2011).

Todas as transações que alteram a estrutura privada do grupo são parte 

do processo grupal. Inversamente, o processo grupal consiste de todas as 

transações que alteram a estrutura privada do grupo, mudem estas ou não 

Centrado  no líder

Uso de autoridade pelo líder
Área de liberdade do grupo

Centrado  no líder

Líder decide e 
anuncia a 
decisão

“Vende” a 
decisão ao 

grupo

Anuncia a 
decisão, 
permite 
questões

Apresenta 
decisões 

provisórias, 
consulta o 
grupo e 
decide

Apresenta o 
problema, 

pede ideias, 
decide

Apresenta o 
problema e os 

limites, e o 
grupo decide

Dá ao grupo 
tanta 

liberdade 
quanta tiver 

para definir o 
problema e 

decidir
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sua estrutura pública (BERNE, 2011, p. 33). O autor ainda cita um exemplo 

de quebra de etiqueta grupal, onde falta de educação de um dos membros, 

que ousa desafiar a persona de outro membro, infringindo o contrato social, 

poderá ter uma intenção não somente pessoal, mas voltada a perturbar a 

atividade grupal e, nesse caso, o indivíduo mal-educado será um agitador. Se 

a agitação é feita contra a liderança, pode ser uma tentativa de prejudicar a 

estrutura principal do grupo, sendo denominada agitação revolucionária. 

As consequências desta agitação revolucionária seguem o princípio de que 

a necessidade de preservar sua própria estrutura principal tem precedência 

sobre qualquer outro trabalho do grupo. A estrutura principal do grupo, isto 

é, sua fronteira externa e sua fronteira interna principal, é ameaçada respec-

tivamente pela guerra e pela guerra civil, sendo ambas operações instrutivas. 

Na guerra, uma força exterior tenta se infiltrar através da fronteira externa, 

e numa guerra civil uma força interna tenta se infiltrar através da fronteira 

interna principal (BERNE, 2011, p. 34-35).

Pode-se concluir que quando um dos membros, ou alguns deles infringem o 

contrato social do grupo há a possibilidade de o grupo sofrer algum tipo de 

alteração e, até mesmo, de ter a sua estrutura principal abalada.

Resumo
Nesta aula refletimos sobre as diferenças entre chefe e líder. Entre as caracte-

rísticas e atitudes de um líder, destaca-se o desafio de conquistar a confiança 

e o respeito dos que estão sob seu comando. Percebemos que numa pers-

pectiva psicanalítica, considera que qualquer coordenador de grupo exerce 

um  papel elementar no  grupos.

Atividades de aprendizagem
1. Por que um dos membros do grupo poderia ser considerado um agita-

do?. E caso fosse qual seria o resultado disso?

2. O que pode acontecer quando surge uma agitação revolucionária?
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Aula 8 – Definição dos princípios da 
liderança

Nesta aula veremos que o desenvolvimento da liderança e a cons-

trução do caráter são as mesmas coisas e ambos exigem mudan-

ças. Abordaremos as caraterísticas mais esperadas de um bom líder 

de grupo. 

 O tema liderança gera uma interrogação. Será que toda pessoa pode exer-

cer influência sobre outras e, portanto, que toda pessoa pode exercer o pa-

pel de líder? Esperamos que o conteúdo desta aula nos responda auxiliando 

na responta sobre esta questão. 

Para Fleury (2002), liderança é um processo que gera influência entre as pes-

soas. Envolve líderes e liderados em ambientes como: famílias, escola, políti-

ca, trabalho, movimentos sociais, entre outros. Paciência e autocontrole são 

qualidades e fundamentos do caráter de um líder e da liderança. A raiva é 

uma emoção natural e saudável, a paixão é uma qualidade maravilhosa para 

se ter. Mas agir movido por raiva ou paixão, violando os direitos dos outros 

é impróprio e prejudica os relacionamentos.

8.1 Características de um líder
•	 Liderança e gentileza

Pode-se afirmar que liderança e gentileza estão relacionados a dispensar 

atenção, apreciação e encorajamento aos outros; é tratar os outros com 

cortesia. Madre Teresa dizia que as pessoas anseiam por apreciação mais  do 

que pelo pão. Você tem dado atenção a seus filhos, ao cônjuge, ao chefe, 

aos  funcionários que contribuem com seus esforços para sua empresa ir em 

frente? Lembre-se, você não precisa ser chefe ou ter uma posição hierarqui-

camente alta para encorajar e influenciar os outros. Assim, pequena amabi-

lidade como “bom dia” ao chegar; “por favor” ao solicitar um trabalho ou 

mesmo chamar alguém; “obrigado” após receber uma tarefa, ou um “des-

culpe” ao cometer um erro. Todos esses tipos de comportamentos/atitudes 

são fundamentais nos relacionamentos humanos.



Confiar nas
pessoas

Saber
ouvir

Compromisso

Honestidade

Características
para um

líder

Altruísmo

Respeito

Perdão
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•	 Liderança exige humildade

Humildade é a demonstração de ausência de orgulho, arrogância ou pre-

tensão; é comportamento autêntico. Os grandes líderes incorporam uma 

mistura de humildade pessoal com vontade profissional. São ambiciosos em 

primeiro lugar pela empresa, não por si mesmos.

Figura 8.2: Características de um líder.
Fonte: Acervo da autora

•	 Liderança exige respeito

Respeito é tratar as pessoas com a devida importância. Todo líder tem a  res-

ponsabilidade de providenciar um ambiente saudável para seus funcionários. 

Uma maneira eficaz de demonstrar respeito pelos funcionários é delegar  

responsabilidades de acordo com suas habilidades e competências. É a única 

maneira das pessoas crescerem e se desenvolverem. Segue algumas funções 

que o líder deve exercer: 

 – Altruísmo - está relacionada ao fato de compreender e intervir nas 

necessidades dos outros abdicando suas próprias necessidades.

 – Perdão - está vinculado ao fato de comunicar de forma positiva em 

relação ao  comportamento das pessoas. Atacar o problema e não as 

pessoas.

 – Honestidade - está vinculada a confiança que por sua vez está rela-

cionada ao fortalecimento de vínculo.



O vídeo retrata dois estilos de 
liderança, baseado no filme 
Vencedores, que descreve como 
as características acontecem no 
dia a dia de um líder. Acesso 
em: https://www.youtube.
com/watch?feature=player_
detailpage&v=d9JkPLkp9yQ
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 – Compromisso - está associada ao fato de ser fiel ao prometido, con-

siderando que não seria possível pedir aos outros que sejam o melhor 

que possam, se o próprio líder não assume seu compromisso.

 – Gentileza - está vinculada ao fato do desenvolvimento de pequenos 

gestos de amabilidade, deixando claro que há uma postura de quem 

se importa.

 – Ouvir – está relacionada a capacidade de ter uma  atitude respeitosa 

em relação às pessoas. Se usarmos a escuta empática, conseguiremos 

nos colocar no lugar dos outros. A escuta empática é a melhor manei-

ra de desenvolver a confiança em outro ser humano.

 – Responsabilidade – está vinculada a função de observar responsabi-

lidade por execução de trabalhos com eficácia. 

Pode-se concluir que líder é uma pessoa que gera influência sobre outras 

pessoas; deve ser paciente e ter autocontrole. Para ser líder necessita de 

educação e humildade, e também ser ambicioso. Outras características e 

funções do líder é que ele sabe manter o ambiente e as relações pessoais 

com respeito, honestidade, compromisso, gentileza, e responsabilidade. 

Resumo 
Nesta aula, verificamos algumas características essenciais de um líder, suas  

práticas que estimulam a permanência, e influenciam positivamente o mun-

do. Estes resultados trazem o desafio de conseguir a adesão dos membros 

do grupo, às frequentes orientações sobre a utilização do grupo como espa-

ço enriquecedor de desenvolvimento. 

Atividades de aprendizagem
1. Descreva a função de liderança que mais chama sua atenção. 

2. Em sua opinião existem lideres que não apresentem nenhuma das fun-

ções citadas?





e-Tec Brasil45

Aula 9 – Processos grupais secundários

Nesta aula aprenderemos sobre as ameaças que o grupo pode so-

frer e as possibilidades de reação perante a ameaça.  Caso essa 

reação não aconteça e, não se crie um grupo de combate contra as 

ameaças pode haver a interrupção do grupo. Ou seja, no processo 

do grupo faz-se necessário que cada membro defenda a si próprio 

e ao grupo, evitando que o grupo se destrua. 

9.1 Tipos de grupos
É importante destacar que há um distinção entre os grupos. Os grupos pri-

mários são aqueles em que predominam os contatos pessoais diretos; exem-

plos: a família, os vizinhos, o grupo de lazer; constituídos para a satisfação 

das necessidades básicas da pessoa e a formação de sua identidade, há uma 

presença maecante dos vínculos afetivos. Enquanto os grupos secundários 

podem ser caracterizados como os grupos sociais mais complexos, como as 

igrejas e os partidos políticos. São constituídos para a satisfação das necessi-

dades de interesses de grandes grupos e classes. Sua identidade é construída 

pelo papel social que o indivíduo desempenha e o poder está centrado na 

capacidade e na ocupação social dos seus membros.  Já os grupos Interme-

diários podem ser caracterizados como aqueles em que se alternam e se 

complementam as duas formas de contatos sociais: primários e secundários; 

um exemplo desse tipo de grupo é a escola.

Assim, um conceito-síntese de grupo pode ser o proposto por Martín-Baró: 

“uma estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canaliza em cada 

circunstância suas necessidades individuais e/ou interesses coletivos” (citado 

por MARTINS, 2003, p. 204)

Para Ribeiro (1993), o grupo é um corpo em crescimento que padece de 

dores, se desequilibra, apresenta resistências, e obedece a uma lei maior, 

buscando orientar-se a uma autorregulação no sentido de se adaptar ao 

mundo e ao contexto que for gerado.



Psicologia Social e Processo 
Grupal

http://www.youtube.com/
watch?feature=player_

detailpage&v=wAYiEXd1ouk 
Este vídeoaula fala sobre um 

texto da professora Silvia 
Terezinha Ferreira Martins que 

comenta a visão do grupo,  partir 
de um viés social. Ela comenta 

sobre o processo grupal 
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9.2 O processo grupal externo
Para Ribeiro (1993), o grupo é um corpo em crescimento que padece de 

dores, se desequilibra, apresenta resistências, e obedece a uma lei maior, 

buscando orientar-se a uma autorregulação no sentido de se adaptar ao 

mundo e ao contexto que for gerado.

Para autor, o grupo também é uma escola de humanização, pois normal-

mente é submetido ao processo de tomada de consciência no sentido de 

recuperar suas redes e colocar-se de maneira mais engajada com o mundo 

que o cerca. Ressalta ainda que o grupo pode ser entendido como um fe-

nômeno, pois sua essência está no poder de transformação, quando exerce 

sua potencialidade de escutar e resignificar o que escuta. E neste contexto 

que os grupos terapêuticos de mútua ajuda poderão experienciar o sentido 

da existência essencial da vida.

Ribeiro (1993) distingue duas vertentes do processo grupal, como conceito e 

como técnica. Sendo que o primeiro considera este processo como um mo-

vimento energético, através do qual os membros do grupo experimentam de 

forma consciente ou inconsciente os diferentes estágios de mudança pesso-

al. Já a concepção de processo como técnica considera que o processo é o 

instrumento que o terapeuta ou líder se utiliza para compreender o grupo, 

extraindo dele as partes e o todo, colaborando para o contato dos membros 

com a realidade. 

Segundo Berne (2011, p. 36), o processo grupal principal é como uma guer-

ra civil, ao passo que o processo secundário é como uma disputa local entre 

dois estados ou províncias, na qual o governo central não precisa intervir.

Quando um membro ataca a liderança ameaça a estrutura grupal principal e 

a própria existência do grupo. Quando o grupo é interceptado por uma força 

poderosa, autônoma e imprevisível, como a polícia, por exemplo, que repre-

senta o ambiente externo como uma classe especial de forças, a estrutura 

grupal de fora para dentro fica ameaçada, deixando uma cicatriz na história 

de qualquer grupo. Nesse caso, a primeira tarefa do grupo será assegurar 

sua própria sobrevivência. Denomina-se grupo de combate o estado em que 

se encontra o grupo neste instante (BERNE, 2011). Ou seja, quando o grupo 

atua e enfrenta seus desafios diante de situações críticas, é uma oportuni-

dade para que verificar se a vontade do grupo de continuar a viver todo o 

quadro associativo será deslocada para o aparato externo e suas energias 

serão direcionadas, direta ou indiretamente, para combater a ameaça do 

ambiente externo. 
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9.2 Aprendizados coletivos
No grupo há possibilidade de vivências de processos de aprendizagens  co-

letivos. Ou seja, o processo grupal secundário apresenta a ideia de que no 

grupo as pessoas se encontram para realizar seus destinos e também para 

aprender uma com as outras. Pode concluir que grupos que enfrentam situ-

ações críticas podem enfrentá-las como oportunidade  de aprendizagem e 

de crescimento tanto para o indivíduo como para o grupo.

Porém, cada grupo reage de formas diferentes. Geralmente, a primeira ins-

tância é apenas ignorar a ameaça, pois esta não pode ser ignorada, uma vez 

que poderá ou deverá ser enfrentada. Mas, se o grupo não tiver um desejo 

muito forte de sobreviver, seus membros não conseguem reunir-se forman-

do um grupo de combate, ficando a estrutura grupal destruída. O resultado 

da força externa pode causar a ruptura do grupo, que se decompõe num en-

clave desestruturado, sem resistência organizada, onde cada qual defende a 

si próprio (BERNE, 2011). O autor ainda afirma que para vencer as situações 

críticas o grupo necessita transmitir entre todos os membros a motivação 

interna necessária, para que não haja interferência de pessoas, organizações 

fora do grupo que venham a enfraquecer o grupo, juntamente quando está 

em fase de conflito. 

Segundo Berne (2011, p. 39), o interesse de vencer as situações conflituosas 

está na rara oportunidade surgida para se obter um registro completo do 

que acontece quando duas ou mais culturas grupais se chocam, apesar de 

cada uma delas se comportar de “forma correta”. Porém, nada impede que 

a conduta dos grupos, ou de um deles, possa ser compreendida como falta 

de ética, ou como asquerosa.

Podemos concluir que o fato de participar de um grupo é uma forma de hu-

manizar, de se relacionar com iguais e se engajar com o mundo que o cerca, 

é um fenômeno que tem o poder de transformação. 

Resumo 
Nesta aula, vimos que a dissidência é o processo de separar-se de algo, é 

inerente à consciência em sua evolução. O que move a dissidência são as 

fragmentações que ocorre no interior do grupo, que tem dificuldade para 

enfrentar as situações conflituosas, oriundas do processo vivo que envolve 

o grupo. Aprendemos que o processo grupal externo deve ocupar espaços 

na agenda do líder. Um grupo pode sofrer ameaças externas, secundárias 
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ou outras. No entanto, o grupo precisa manter-se unido para combater e 

vencer qualquer ameaça. Evitar consequências que podem chagar a ruptura 

dos grupos.

Atividades de aprendizagem
1. Como funcionam os processos grupais?

2. Por que acontece a ruptura do grupo? E o que essa ruptura pode causar?
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Aula 10 – Uma análise sistemática

Nesta aula, abordaremos às influências que atuam nas fronteiras 

da estrutura do grupo. Também o fato de que nem sempre o gru-

po poderá ser salvo independente do momento em que se encon-

tre, seja esse momento bom ou ruim.

É importante salientar que as dinâmicas de grupo oferecem às pessoas uma 

resposta às necessidades lúdicas escassas em diversos ambientes, com o ob-

jetivo de integrar o grupo e possibilitar maior interação entre os membros.

10.1 A dinâmica do grupo
Sabemos que a participação nos grupos depende de vários fatores. Com-

preender a natureza da participação entre os mais variados membros de um 

grupo não é tarefa fácil, sobretudo, em função da existência de interesses 

diversos em jogo, das relações de poder, dos desafios que se apresentam.  

Membros legítimos são os que se afiliam por motivos intrínsecos, ao passo 

que os visitantes, ou membros ilegítimos, frequentam o grupo por motivos 

extrínsecos. São os membros legítimos que demonstram disposição para lu-

tar pela sobrevivência do grupo e contra as ameaças internas e externas 

(BERNE, 2011).

Segundo Davis apud Mucchielli (1980, p. 15), salienta que no grupo primá-

rio não importa nem a proximidade física, nem a duração das relações, nem 

mesmo a pequena dimensão do grupo considerada isoladamente. O que 

conta é a qualidade da relação pessoal, espontânea, sentimental e inclusiva, 

e a comunhão do objetivo.

Para Cartwright e Zander (1975, p. 54) 

Deve-se observar que a capacidade de um grupo para satisfazer os de-

sejos de um indivíduo pode não depender totalmente das ocorrências 

no interior do próprio grupo. Todo grupo existe num ambiente, e os 

atributos que uma pessoa vê num dado grupo são, em parte, determi-

nados, para ela, pela posição do grupo tem um grupo no ambiente. Se, 
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por exemplo, o grupo tem um grande prestigio na comunidade, será 

visto com a capacidade para satisfazer as necessidades de status ainda 

não atingido por um grupo de pouco prestigio. Esta é uma qualidade 

do grupo, derivada de fontes exteriores a ele. 

Zimermann (2000, p. 82-83), por outro lado, considera a definição de grupo 

vaga e imprecisa, isto porque, ele pode designar conceituações muito dis-

persas, num amplo leque de acepções. O autor define grupo como um con-

junto de três pessoas, uma família, uma turminha, uma gangue de formação 

espontânea, uma composição artificial de grupos como, por exemplo, o de 

uma escola ou um grupo terapêutico; uma fila de ônibus; um auditório; uma 

torcida no estádio; uma multidão num comício. Diz ainda, que se poderá 

conceituar grupo de forma abstrata como um grupo de pessoas sintonizadas 

num programa de televisão, ou abranger uma nação unificada no simbolis-

mo de um hino ou de uma bandeira. 

Casado (2002) define grupo como sendo o conjunto de pessoas que com-

partilham valores, crenças, visões semelhantes de mundo; que possui uma 

identidade e pode ser considerado como um todo. Sua unidade é decorrente 

dos laços afetivos estabelecidos entre seus membros. As atribuições e as 

responsabilidades individuais estão claramente definidas e são do conheci-

mento de todos. A autora ressalta que no grupo as ligações afetivas unem 

as pessoas.  

Machado (1998), por exemplo, define grupo pela estabilidade relativa, pe-

las relações dinâmicas e complexas entre seus membros, por serem reco-

nhecidos por outras pessoas fora de seu ambiente, como um grupo, pelo 

compartilhamento de técnicas, regras, procedimentos e responsabilidades, 

necessários ao desenvolvimento das atividades no trabalho e por terem ob-

jetivos comuns.

Amaru (1986) coloca que o grupo se caracteriza por quatro fatores: organi-

zação, interação motivação e percepção. Para o autor, o grupo de trabalho 

pode manifestar simultaneamente dois tipos de comportamento: (1) os diri-

gidos para a execução da tarefa, e (2) os dirigidos para a eficiência e o bem-

-estar das relações pessoais (para a manutenção do próprio grupo). 

Consideremos as afirmações de Davis (1973, p.4) que nos diz que: 

A palavra “grupo” pode não se referir tanto a uma entidade está-

vel, mas a um local de ação ou confluência de sistemas individuais 
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de comportamento. Para ele, um grupo é um conjunto de sistemas 

mutuamente interdependentes de sistemas comportamentais que não 

apenas exercem influência mútua, mas também respondem as influ-

ências externas. A noção de grupo pode parecer menos misteriosa se 

for imaginada como composta, em primeiro lugar, de um conjunto de 

pessoas e, em segundo, de uma coleção de pessoas interdependentes. 

Os grupos como os indivíduos podem definir-se de acordo com as normas e 

configurações peculiares de suas necessidades e saberes. Essa diferença nas 

normas e combinações faz com que o grupo seja singular. A personalidade 

do grupo é representada pela maneira de como um grupo atua, como ele se 

organiza. Por exemplo, mesmo que todos os grupos tenham o mesmo grau  

de estrutura, cada grupo é identificado pela natureza peculiar de sua organi-

zação interna. Esta implica nas normas de direção, número de sub-grupos e 

todos os vários fatores que se referem ao sistema interno do grupo. 

Dentre os conceitos de grupo, subgrupo, pode-se definir grupo: indica o 

segmento do grupo. Veja alguns exemplos: Autoajuda. Defesa de Direitos 

etc. Subgrupo: Indica o a segunda quebra da hierarquia, que deve estar re-

lacionado com o grupo anterior.  AA, NA, CREAS, MADA, etc. Entram aí, os 

valores dos grupos e o seu grau de espírito fraterno. As diversas propriedade 

e características, em suas múltiplas e distintas relações, ao serem conside-

radas coletivamente formam um quadro misto da natureza específica do 

grupo e o dotam com, atributos que compõem, a sua personalidade e que 

o fazem único.

A atratividade de um grupo num determinado momento suscita uma ne-

cessidade entre certos membros de preservar sua existência. A intensidade 

desta necessidade é o fator decisivo para assegurar sua sobrevivência. Esta 

intensidade não pode ser medida diretamente, mas, para fins práticos (como 

no caso de uma guerra), é representada pelas forças mobilizadas pelo grupo 

para combater as influências destrutivas (BERNE, 2011, p. 51).

Nem sempre a potência das forças grupais são suficientemente forte para 

salvar o grupo, nem mesmo durante seu ápice. Inclinação individual diz res-

peito à necessidade de um membro do grupo expressar sua individualidade, 

rompendo a fronteira principal interna. A inclinação individual tende a se 

manifestar em tentativas de estruturar o grupo de acordo com as necessi-

dades individuais de seus membros. A inclinação individual ativa que esteja 

de acordo com as forças grupais é chamada sintônica; enquanto que uma 
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inclinação individual ativa que se opõe às forças grupais, apresentando for-

ças desorganizadoras internas, com tendência a enfraquecê-las, é chamada 

distônica. Segundo Berne (2011), as inclinações distônicas somadas formam 

as forças desorganizadoras internas dos grupos e organizações.

Ou seja, todo grupo contém forças que os eleva ou enfraquece, seja nas 

instâncias internas ou externas. Forças disruptivas externas ao grupo são for-

madas pelo conjunto das forças que ameaçam a fronteira externa do grupo 

(BERNE, 2011).

Quando os membros se juntam à liderança para combater as forças desor-

ganizadoras internas com o objetivo de manter a fronteira principal, tem-se 

um processo grupal interno. 

Figura 10.1: Amor exigente.
Fonte: http://www.amorexigente.org.br

Para Morin (2000, p. 39), “[...] o desenvolvimento de aptidões gerais da 

mente permite melhor desenvolvimento das competências particulares ou 

especializadas. Quanto mais poderosa é a inteligência geral, maior é sua 

faculdade de tratar problemas especiais. Ou seja, quanto mais ampliada for 

a visão do processo geral do grupo, mas assertivo será as estratégias para 

resolução dos problemas. A compreensão dos dados particulares também 

necessitada ativação da inteligência geral, que opera e organiza a mobiliza-

ção dos conhecimentos de conjunto em cada caso particular [...]”. 
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Resumindo, faz-se necessário integrar o geral e o especifico do grupo, quan-

to mais equilibrado for a visão do geral para o particular e vice versa, melhor 

será para o processo de intervenção nos grupos. Os autores convergem no 

sentido de perceber que a mobilização interna do grupo ativa possibilidades 

de enfrentamentos  demandas externas . Ao fortalecer cada indivíduo o 

grupo também se fortalece.

Figura 10.2: Rivalidade entre os membros do grupo.
Fonte: Auremar/©Creative Commons

Pode-se concluir que os grupos possuem muitos pontos que podem deixá-

-los vulneráveis ou fortalecê-los. Um deles é a inclinação individual, que faz 

com que seus membros retornem à sua individualidade para defender o 

grupo, remetendo-o às necessidades individuais dos membros. E o outro, 

é um processo grupal interno que leva à união dos membros e líderes para 

defender o grupo.

Resumo 
Nesta aula aprendemos que na dinâmica do grupo existem pessoas dispostas 

a lutar com ameaças internas e externas que queiram romper com o grupo. 

Certos grupos têm a necessidade de expressar sua individualidade, estru-

turar o grupo de acordo com as necessidades individuais de cada membro 

do grupo. Aprendemos várias definições de autores sobre o que é grupo, 

subgrupo ou (sub) grupo. Vimos que grupo recria uma nova ordem social 

quando ele troca de grupo; que compartilham um mesmo espaço; estabele-

cem responsabilidades individuais e que possuem ligações afetivas. 
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Atividades de Aprendizagem
1. O que você aprendeu sobre grupo e subgrupo?

2. Como Casado define o termo grupo?
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Aula 11 – Entendendo o conceito de 
grupos de mútua ajuda

Nesta aula, procuraremos entender os elementos fundamentais 

para o funcionamento de um grupo de mútua ajuda, bem como 

suas características e seus desafios.

Parte-se do princípio de que enquanto o grupo ajuda a todos, cada partici-

pante torna-se um elemento de ajuda para os demais.

11.1 O processo básico de funcionamento 
dos grupos de mútua ajuda
É importante destacar que, conforme o processo básico de funcionamento 

desses grupos, a denominação mais adequada é a de ajuda mútua (Sanchez 

Vidal, 1991). O autor propõe uma integração das duas expressões: são gru-

pos de autoajuda (GAA) na medida em que mantêm total autonomia em 

relação a instituições e profissionais; e são grupos de ajuda mútua porque 

baseiam sua atuação na mutualidade.

Para Who (1998), a caracterização de grupos de autoajuda envolve elemen-

tos essenciais do contexto social normal da vida diária das pessoas. Ou seja, 

as premissas principais de um grupo que atinge todos os grupos, ajudar a si 

mesmo e ajudar o próprio grupo.

11.2 Grupos de mútua ajuda
Vamos definir de maneira bastante simplificada Grupos de Mútua Ajuda 

como organizações de pessoas que buscam ajuda entre si para superar ví-

cios autodestrutivos ou comportamentos compulsivos. Estas organizações 

são voluntárias e compostas por indivíduos que partilham a mesma situação 

e, portanto, se identificam através da experiência. Segundo Leonardo Mota 

(2004, p.41):

Nascidos a partir da incapacidade das instituições em oferecer-lhes uma 

alternativa, os indivíduos procuram nos grupos de ajuda mútua o apoio 

para superar problemas que envolvem dependências e perturbações de 
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ordem psicológica voluntárias com critérios mínimos para participação, 

estruturas administrativas sem hierarquias fixas, além de um ethos ba-

seado em valores relacionais comuns. É fácil entrar e sair desses grupos 

e eles constituem um espaço alternativo ao mundo competitivo e uma 

oportunidade concreta para o desenvolvimento de relações íntimas ba-

seadas em inovador sistema social.  

Estes grupos autônomos que surgiram inicialmente nos Estados Unidos da 

América tiveram a sua raiz, quando em 1935 um corretor da bolsa de Nova 

Iorque e um cirurgião de Ohio com um grave problema de alcoolismo deci-

diram criar uma comunidade de entre ajuda para apoiar os que sofrem deste 

problema, e para se manterem eles próprios sóbrios.

Um exemplo sobre o que os indivíduos procuram no grupo pode ser: apoio 

mútuo, respeito, cuidado, acolhimento e esperança para si e para outros. 

Isto os ajuda a vencer os desafios e desenvolverem novas habilidades para 

enfrentarem seus desafios.

 Outros grupos como os Narcóticos Anônimos (NA), os Neuróticos Anônimos 

(NE), os Alcoólicos Anônimos (ALANON), que dão apoio aos familiares de 

dependentes do álcool, os ALATeen apoiam os adolescentes de famílias de 

dependentes do álcool;, temos também o grupo Amor Exigente (AE), e o 

Mulheres que Amam Demais (MAD), muitos outros mais. Porém, neste curso 

nos deteremos a estudar apenas aqueles ligados diretamente à dependência 

de substâncias químicas.

A toxicomania seria um fenômeno diretamente proporcional ao avanço do 

desenvolvimento de uma nova forma de sociabilidade, como um modelo 

estrutural de sintoma social que opera nos indivíduos em sua relação com os 

outros objetos. Para Santos (2006, p.68), a toxicomania é o paradigma de 

nossa sociedade de consumo, é a sua verdade. Ela não é apenas um proble-

ma singular, mas sim um fenômeno sociocultural importante. 

Pode-se concluir que o desenvolvimento da toxicomania está diretamente 

vinculado à criação e manutenção de alguns habitus. O habitus é um dos 

conceitos da teoria de Bourdieu, o autor  discute a possibilidade de se pensar 

a ação humana. O conceito de habitus define-se como um “sistema de dis-

posições para a ação”.  Ou seja, é uma noção mediadora entre a estrutura e 

o individo.Ou seja, ele capta o modo como a sociedade interefere no modo 

de ser  das pessoas sob a forma de disposições duráveis, capacidades treina-

das, e modos de pensar, agir e sentir, etc.
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Segundo Bourdieu (2007), existe uma importante relação dialética entre a 

sociedade e o sujeito. Ou seja, entre o campo e o habitus individual, social-

mente determinado, ambos em processo de transformação.

Para o autor, as ações, os comportamentos, escolhas ou aspirações indivi-

duais resultariam da relação entre um habitus e os aspectos conjunturais. 

Sendo que o habitus seria uma matriz de percepções, de apreciações e de 

ações, produto de trajetórias anteriores, mas também é de adaptação. 

11.3 Os hábitos dentro e fora dos grupos
O habitus surge como um conceito capaz de conciliar a oposição aparente 

entre a realidade exterior e as realidades individuais, ou seja, entre os mundos 

objetivo e subjetivo das individualidades, demonstrando a interdependência 

entre o indivíduo e a sociedade, adquirido nas e pelas experiências práticas, 

permanentemente voltado para as funções e ações do agir cotidiano. 

De acordo com Bourdieu (2007, p.61), “o habitus, como indica a palavra, 

é um conhecimento adquirido, é também um haver, (...) indica a disposição 

incorporada, quase postural”.  

Como instrumento conceitual, o habitus permite a apreensão de uma certa 

homogeneidade nas inclinações, nos gostos e preferências de grupos e de 

indivíduos que têm uma mesma trajetória social. 

Esta discussão contribui para analisar o habitus dos membros de grupos de 

mútua ajuda, superando visões deterministas. O grupo objetiva conhecer o 

habitus daqueles que têm uma identidade, que é social, forjada pela intera-

ção de distintos ambientes, montada a partir de um processo de estímulos 

plurais, heterogêneos e, muitas vezes, incoerentes. 

Podemos concluir que os diversos tipos de grupos de autoajuda e de ajuda 

mútua tem como grande desafio e conhecimento de seu territórios de atu-

ação, seja ela conceitual ou estrutural. Ou seja, para sobreviver os grupos 

adquirem a maestria de atuar com o conhecimento e a proposição de mu-

danças a partir do conhecimento daquilo que  aproxima e o que afasta os 

membros do grupo.
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Resumo
Nesta aula, conhecemos um pouco mais sobre a origem dos grupos de 

mútua ajuda. Vimos que os indivíduos que procuram estes grupos podem 

ser considerados como vítimas estruturais, cujo sofrimento seria provocado 

pelas contradições, incoerências e ambiguidades sociais, politica, entre ou-

tras. Vimos que compreender o território, os comportamento, as posturas 

dos membros, são necessidades fundamentais que podem ser consideradas 

como instrumentalidade do lider, que permitirá a apreensão da homogenei-

dade, das inclinações, dos gostos e preferências individuais e coletivas.

Atividade de aprendizagem
1. O que caracteriza os grupos de mútua ajuda, diferenciando-os dos trata-

mentos das clínicas especializadas em recuperação de dependentes quí-

micos?

2. Defina o termo habitus.
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Aula 12 – As normas de 
funcionamento dos grupos 
de mútua ajuda

O foco central desta aula será proporcionar um olhar mais atento 

aos grupos de mútua ajuda, mostrando que embora não sejam 

grupos formais do ponto de vista da área clínica, estes grupos es-

tão longe de serem agrupamentos gerados espontânea e informal-

mente. Existem regras para admissão ao grupo e metas a serem 

atingidas. É sobre estas regras e metas que nos debruçaremos a 

partir de agora. Vamos em frente?

 Devemos considerar que a necessidade de algumas regras grupais são im-

prescidíveis, sobretudo, no que tange a possibilidade do processo integrado 

e  participativo onde a tomada de decisão grupal

12.1 Grupos de geração espontânea
A comparação entre grupos foi estudada e desenvolvida teoricamente por 

Tajfel (1981) a partir do paradigma do grupo mínimo, permitindo concluir 

que a  formação do grupo e da conduta intergrupal se cresce como resul-

tado do  procedimento de categorização social. Desta forma, a identidade 

social de cada indivíduo é formada a partir dos seus grupos de referência e 

cada um se comporta de acordo com essas normas e expectativas, introjeta-

das pelos grupos de referência. 

Embora sejam grupos de voluntários, estes têm regras claras e rígidas de 

funcionamento que devem ser respeitadas em qualquer lugar do mundo 

onde se estabelecerem. Comecemos, então, pela organização e captação 

de recursos para a manutenção do grupo. Segundo Reis, as regras pouco 

variam de um grupo para outro. Apenas é solicitado que para fazer parte de 

um destes grupos, a pessoa deve ter tido uma experiência efetiva com o pro-

blema. Esta é uma forma de criar certa igualdade entre os membros, o que 

é de fundamental importância terapêutica. Então já são dois princípios: o da 

identificação com o grupo, e o da possibilidade de compartilhar experiências 

como forma de auxiliar e ser auxiliado no e pelo grupo.
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A autora relata que as pessoas participantes destes grupos readquirem o 

equilíbrio de que necessitam para superar as dificuldades e, ao mesmo tem-

po, em que se redescobrem como capazes de oferecer ajuda para que outros 

se reequilibrem. Por isso, não são grupos de autoajuda apenas, mas de mú-

tua ajuda. Dito de outra forma, a mútua ajuda ocorre quando o indivíduo se 

compromete individualmente com o programa de recuperação e, ao mesmo 

tempo, compartilha suas experiências pessoais com um grupo de iguais.

12.2 Grupos no ambiente administrativo

Figura 12.1: Reunião Administrativa
Fonte: Zurijeta/©Creative commons

Para Reis (2009), os grupos administrativos optam por uma estrutura sem 

hierarquias fixas. Um dos poucos critérios a serem observados diz respeito 

ao tempo de permanência e participação no grupo, uma vez que há uma 

grande rotatividade entre os membros que podem entrar e sair quando qui-

serem. E por conta desta rotatividade é necessário que os membros, que par-

ticipam há mais tempo, assumam funções organizativas nos mesmos. Não 

existem funções específicas no grupo. Há um coordenador, um secretário e 

um tesoureiro para cada reunião. E por não existir uma hierarquia fixa, essas 

funções podem ser desempenhadas por qualquer voluntário, e o fato de 

desempenhá-las não o torna especial no grupo. É claro que para coordenar 

a reunião o voluntário já deve ter certa familiaridade com a organização das 

reuniões e com a literatura produzida pelo grupo que orienta os encontros. 

Caso não seja possível atribuir uma função a cada pessoa, então um mesmo 

membro, mais antigo, pode assumir todas as funções.
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Outra característica é que não existem taxas para participar do grupo. A 

maioria dos membros contribui regularmente com pequenas quantias em 

dinheiro para a manutenção do grupo, mas isso nunca é feito de forma 

obrigatória. 

Concluimos que os grupos que funcionam dentro das instituições exercem 

um papel fundamental no sentido de proporcionar à organização um pos-

sibilidade de desenvolver trabalhos de voluntariado, de melhorar seus pro-

cessos participativos, entre outros. Algumas vezes a manutenção dos grupos 

que acontecem dentro das organizações recebem suporte físicos e logísticos 

para organização de suas ações.

Resumo 
Nesta aula aprendemos que os grupos de ajuda mútua, apesar de serem gru-

pos informais, possuem regras e normas de funcionamento que devem ser 

respeitadas. E que o funcionamento desses grupos dependem da instituição 

onde estão alocados e de como ocorre  a  relação entre a organização e os 

membros do grupo.

Atividades de aprendizagem
1. Caracterize as regras estabelecidas pelos grupos.

2. Explique o princípio do anonimato.
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Aula 13 – Método de recuperação 
utilizado nos grupos de 
mútua ajuda

Abordagem da Terapia 
Comunitária
http://www.
dependenciaquimica.inf.
br/publicacoes/A%20
Preven%C3%A7%C3%A3o%20
do%20Uso%20de%20
Drogas%20e%20
a%20Terapia%20
Comunit%C3%A1ria.pdf
 Acesse o link sugerido e 
leia a cartilha que apresenta 
a abordagem da Terapia 
Comunitária. Esta publicação 
constitui material de apoio 
pedagógico da Secretaria 
Nacional Antidrogas (SENAD) 
para o curso de Formação em 
Terapia Comunitária, com ênfase 
nas questões relativas ao uso do 
álcool e outras drogas, realizado 
em parceira com o Movimento 
Integrado de Saúde Mental 
Comunitária do Ceará (MISMEC-
CE). O intuito é preparar 
os terapeutas comunitários 
para responder às questões 
apresentadas pelos participantes 
das terapias sobre esta temática.

Nesta aula, veremos quais as metodologias utilizadas pelos mem-

bros dos grupos, e suas formas de organização.

Estes grupos normalmente utilizam-se de métodos que possam ser apre-

sentados como uma alternativa paralela aos usuários compulsivos tentando 

convertê-los moralmente, uma vez que boa parte dos grupos tem uma atitu-

de de valorizar o que eles chamam de despertar espiritual.

Figura 13.1: Grupo fortalecido.
Fonte: Bikeriderlondon/©Creative Commons

Um dos métodos utilizados em Centros de Atenção Psicossocial Caps, uni-

dades de saúde e centros comunitários é o método conhecido como terapia 

comunitária. Este metodo vem se inserindo na área da saúde integrando os 

mais diferentes atores sociais de diferentes classes sociais e diferentes áreas 

de conhecimento. A Terapia comunitária pode ser caracterizada como um 

grupo primário. Esses grupos são caracterizados por uma associação e uma 

colaboração íntimas, de pessoa a pessoa e ‘face a face’. Eles são primários 

nos diversos sentidos da palavra, mas, sobretudo porque são fundamentais 



Abordagem em grupo e mútua ajudae-Tec Brasil 64

na formação da natureza social e dos ideais do indivíduo. A forma mais 

simples de descrever este conjunto talvez seja dizendo que é um nós. Ele 

contém esse tipo de simpatia e de identificação mútuas para as quais nós é a 

expressão natural. Cada um vive com sentimento do todo, e encontra nesse 

sentimento os alvos principais de sua vontade.  Além do método da Terapia 

Comunitária existem outros métodos utilizados no processo de reabilitação. 

Veja a seguir alguns exemplos de técnicas que ajudam no tratamento de 

dependentes químicos.

Psicológico

O tratamento psicológico pode auxiliar e/ou complementar o trata-

mento psiquiátrico/medicamentoso, e/ou funcionar como suporte 

motivacional e auxiliar na manutenção da abstinência. O psicólogo 

pode seguir diferentes linhas, e independente da linha que siga irá 

sempre procurar trabalhar o lado emocional, ligado ao problema 

sem receitar medicamentos. Muitas linhas psicológicas consideram 

a família do paciente um componente importante do tratamen-

to, e por isso o seu envolvimento é bastante frequente. Existem 

diversos tipos de tratamentos psicológicos, em grupo ou indivi-

duais, que atendem às diferentes necessidades/características das 

pessoas. A linha mais utilizada atualmente é a chamada cognitiva. 

Pode-se usar também a linha comportamental, com treinamento 

de habilidades, entre outras. A psicanálise clássica não se mostrou 

eficaz. É importante deixar claro que se o paciente precisar ser 

medicado ou passar por uma desintoxicação deverá procurar um 

psiquiatra.

Medicamentoso:

A necessidade de um tratamento psiquiátrico deve ser avaliada 

na primeira consulta do paciente. Existe muito preconceito em re-

lação ao tratamento psiquiátrico que é, muitas vezes, associado 

ao tratamento de doentes mentais. O educador deve, neste caso, 

orientar a família para a necessidade de consultar um especialista 

em dependência química salientando os aspectos químicos e físi-

cos envolvidos no problema. O psiquiatra deve ser visto, portanto, 

como especialista na avaliação de um plano de atendimento no 

caso da dependência química. Existem poucos medicamentos que 
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ajudam na dependência propriamente dita - apenas para o álcool 

e tabaco. Geralmente o médico vai utilizar-se de medicamento se 

houver alguma doença associada, por exemplo, déficit de atenção 

e hiperatividade, depressão, ansiedade, dentre outras.   

Grupos de autoajuda:

São grupos organizados por ex-dependentes e têm como base a 

troca de experiências, o aconselhamento e a religião. Os grupos de 

autoajuda não seguem nenhuma teoria específica, mas são extre-

mamente eficientes, pois lidam com relatos de experiências vividas 

por outros dependentes que, desta forma, percebem o seu proble-

ma de outra maneira. Existem diferentes tipos de grupos de acordo 

com a dependência. Os AA (Alcoólicos Anônimos) destinam-se a 

alcoólicos; os NA. (Narcóticos Anônimos) são para dependentes 

químicos; o Amor Exigente e ALANON são para familiares de de-

pendentes; e, para os adolescentes existe o ALATEEN.

Religioso:

A crença religiosa é muito importante no tratamento de depen-

dências. Ela deve ser respeitada e valorizada pelos pais, mesmo 

que esteja em desacordo com as suas próprias crenças, pois fun-

cionam como base de orientação para a abstinência e para o tra-

tamento. Muitas vezes, os dependentes não fazem nenhum tipo 

específico de tratamento; e apenas a religião ou a fé em alguma 

crença garante a sua abstinência.

Fonte: Brasil (2006).

Pode-se concluir que o respeito às individualidades devem ser respeitadas, 

independente do grupo e de suas intervenções. Considerando as especifi-

cidades e características das organizações que sustentam estes grupos, os 

protocolos e o apoio em literaturas farão também parte deste processo.

Resumo 
Verificamos como funcionam os grupos de mútua ajuda; em que eles se pa-

recem e em que se diferem. Estudamos os princípios de cada grupo, a visão 

que cada um tem sobre a dependência química, os objetivos e os métodos 
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utilizados pelos grupos para atingirem suas metas. Vimos que cada grupo 

tem sua “estrutura”, aquilo que preserva e define sua identidade. Os grupos 

de autoajuda são umas das possibilidades de “estruturação” de um grupo. 

Mas, não é única. É importante ressaltar que o aparato de uma estrutura 

consolidada com o grupo do AA, tornou-se fundamental para a estrutura-

ção de outros grupos. 

Atividades de aprendizagem
1. Explique as formas de tratamento.

2. Explique o que chamou sua atenção na descrição dos métodos.
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Aula 14 – Alcoólicos Anônimos (AA)

Funcionamento do grupo AA
http://www.youtube.com/
watch?v=Z0hNA61n87g
O vídeo traz informações 
preciosas sobre como funciona 
um grupo de AA, bem como as 
dificuldades enfrentadas pelos 
participantes no que se refere ao 
apoio da família.

Vamos conhecer um pouco mais sobre esse grupo de mútua ajuda. 

Como os encontros são realizados e qual é o foco deles. Veremos 

que o grupo AA é o incentivador dos demais grupos relacionados 

que estudaremos mais adiante. Vamos lá!

14.1 A trajetória histórica do grupo Alcoó-
licos Anônimos (AA) 
O primeiro grupo do AA (segundo o site oficial - http://aabr.com.br) surgiu 

nos EUA, em 1935, com o encontro de Bill W. (corretor da Bolsa de Valo-

res de Nova Iorque) com o Dr. Bob (cirurgião de Akron/Ohio). Ambos eram 

alcoólicos. Quando se conheceram, eles já haviam mantido contato com 

uma sociedade para recuperação de alcoólicos o Grupo de Oxford dirigido 

por um clérigo. Nesta ocasião Bill não bebia a um bom tempo, e já atuava 

dedicando-se a tentar recuperar pessoas dependentes.

A partir do encontro entre Bill W. e o Dr. Bob,  pois ambos trabalhavam no 

Hospital Municipal de Akron, conseguiram resgatar mais um dependente 

e formaram então a primeira célula do grupo AA. (BUCHER, R. Drogas e 
Drogadição no Brasil. Porto Alegre. Artes Médicas, 1992).

No site vemos que;

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de homens e mulheres 

que se ajudam mutuamente a manter a sobriedade e que se oferecem 

para compartilhar livremente sua experiência na recuperação com ou-

tros que possam ter problemas com seu modo de beber. A Irmanda-

de funciona através de mais de 97.000 Grupos locais em 150 países. 

Milhões de alcoólicos têm alcançado a sobriedade em A.A, mas seus 

membros reconhecem que seu programa não é sempre eficaz com to-

dos os alcoólicos e que alguns necessitam de aconselhamento e trata-

mento profissional. AA preocupa-se unicamente com a recuperação 

pessoal e contínua dos alcoólicos que procuram socorro na Irmandade. 



Para saber mais sobre o grupo 
AA, acesse http://www.

alcoolicosanonimos.org.br

O vídeo.encontrado em  
http://www.youtube.com/

watch?v=kXdOsTOwf_o
revela um testemunho durante 
uma reunião do AA, vivenciado 

por um membro a partir da 
aplicação do método Viver 

sóbrio.
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O movimento não se dedica a pesquisas sobre alcoolismo ou ao trata-

mento médico ou psiquiátrico, e não apoia quaisquer causas - embora 

os membros de A.A. possam participar como indivíduos.

Conforme já apontado em outras aulas, a metodologia aplicada nos gru-

pos alcoólicos anônimos foi amplamente reproduzida e serviu de base para 

praticamente todos os demais grupos. O grupo AA tem um posicionando 

apartidário e não se presta a estudar o fenômeno alcoolismo. Mas que se 

preocupa em intervir no processo de recuperação de seus membros.

No Brasil, não temos uma data precisa da chegada do AA. Mas, segundo o 
site da AABR, foi por volta de 1947, tendo sido inaugurada a primeira sede 

apenas em 1968.

Destaca-se que uma das assertividades do método está na proposta de não 

se beber nas próximas 24 horas utilizada na composição dos doze passos. 

Esta maneira simples e participativa do programa de AA possibilita que 

quando um alcoólico recuperado pelos passos, relata seus problemas com a 

bebida, tem condições de descrever sua sobriedade.

As “Doze Tradições” de Alcoólicos Anônimos são, para eles, as melhores res-

postas das suas experiências que gerou às perguntas cada vez mais urgentes: 

“Como pode atuar melhor o A. A.?” e “Qual a melhor maneira de o A. A. 

permanecer unido e sobreviver?”

Pode-se concluir que o sucesso deste grupo está assetada em seu modo de 

construir suas intervenções a parti da realidade apresentada por seus inte-

grantes e que a produção de conhecimentos sobre a assunto tornou possível 

a replicação da metodologia deste grupo que sustenta outros grupos, con-

forme veremos nas próximas aulas.

Resumo 
Nesta aula aprendemos que o grupo AA (Alcoólicos Anônimos) existe há 

quase 80 anos e, especificamente no Brasil, a mais de 50 anos. Funciona se-

guindo o tripé: Recuperação, Unidade e Serviço. Seus membros, que buscam 

a recuperação do alcoolismo trocam entre si experiências, força e esperança.

Concluímos que o efeito do alcoolismo ultrapassa barreiras e afeta sobre-

maneira o campo famílias, psicológico e, sobretudo o campo social dos in-

divíduos.
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Atividades de aprendizagem
1. Como e quando foi criado o grupo dos Alcoólicos Anônimos? 

2. Qual o objetivo das reuniões dos Alcoólicos Anônimos?
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Aula 15 – Método dos 12 passos dos 
alcoólicos anônimos

Nesta aula, conheceremos o método intitulado: ¨Doze passos¨ cria-

do para auxiliar os membros dependentes de substâncias alcoóli-

cas.  Veremos também outros grupos relacionados aos Alcoólicos 

Anônimos.

Para Brasil (2006), embora com algumas variantes, quase todos os grupos 

de mútua ajuda se baseiam no método dos 12 passos adotados pelo grupo 

Alcoólicos Anônimos (AA).

Historicamente, esses 12 passos foram herdados do Grupo Oxford, cuja 

metodologia já havia se difundido em praticamente todos os continentes 

através de trabalhos missionários. A característica do grupo Oxford era de 

orientação religiosa, de tendência marcadamente protestante. O principal 

objetivo do grupo não era tratar os bebedores compulsivos, mas sim pregar 

valores tanto de conduta quanto da fé cristã. Conforme vimos, os dois dos 

fundadores do A.A eram alcoolistas, e ambos buscaram ajuda no Grupo 

Oxford. Apenas um deles obteve sucesso. A partir disso eles abandonaram 

o grupo, e decidiram trabalhar juntos aperfeiçoando o método, formando 

assim o primeiro grupo em 1935.

Um marco importante ocorreu em 1939 a partir da publicação do livro Al-

coólicos Anônimos que foi uma sistematização do método. A partir daí, os 

grupos de mútua ajuda que seguiam aquela orientação passaram a adotar 

o nome de Alcóolicos Anônimos. Os método foi aperfeiçoado a partir da 

elaboração dos 12 Passos que a princípio eram ensinamentos individuais, 

o texto original  foi se modificando até transformar-se em 12 Tradições res-

ponsáveis por dar sustentação e coesão aos grupos transformando-os em 

irmandades.

Ressalta-se que a literatura sobre este assunto ainda carece de aprofunda-

mento. Grande parte da metodologia utilizada em grupos de mútua ajuda 

faz referência constante aos doze passos aplicados no grupo AA. 
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Figura 15.1: O cérebro e o álcool.
Fonte: Baurz1973/©Creative Commons

15.1 Método dos 12 passos
Para Schenker (2004), a “Terapia dos 12 Passos” (Twelve-Steps Approaches), 

é conhecida também como “Modelo Minnesota” (Minnesota Model). Os Al-

coólicos Anônimos (AA) e os Narcóticos Anônimos (NA) concebem a adicção 

como uma doença progressiva e crônica, caracterizada pela negação e pela 

perda de controle. A espiritualidade é elemento chave nesses tratamentos. 

Pede-se aos participantes que aceitem, com humildade, o fato de terem per-

dido a batalha do controle sobre as drogas e se rendam ao Poder Superior. 

A ideologia dos 12 passos prega que a recuperação só é possível através do 

reconhecimento individual de que as drogas são, de fato, um problema, e 

da admissão da falta de controle sobre seu uso. A terapia dos 12 passos são 

utilizadas por adolescentes e adultos como complemento de tratamentos 

diversos. Entretanto, a filosofia que as fundamenta procura explicar o pro-

cesso que envolve a adolescência, no sentido de compreender as fases que 

os adolescentes se encontram. Por exemplo, pedir que o adolescente aceite 

e renuncie em favor de um ¨poder superior¨, num momento em que ele de-

senvolve sua identidade e poder pessoal, soa antitético.

Veja a seguir a descrição dos passos que orientam os alcoólistas anônimos. 

Quadro 15.1: Os 12 passos do AA.

O 1 º passo diz respeito à existência de um Poder Superior essencial para auxiliar o 
participante a enfrentar a sua doença.

O 2° e 3º crer numa Força Superior (Divina) é imprescindível para a recuperação do 
alcoolista.
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O 4º passo reflexão sobre suas atitudes morais, uma espécie de “inventário moral” 
que leve a pessoa a pensar sobre os comportamentos que trouxeram 
prejuízos a ele e, principalmente, a outras pessoas.

5º passo trata-se de uma confissão diante de outra pessoa, dos erros cometidos 
em função da dependência alcoólica.

6° e 7° pedido de ajuda ao Poder Superior para remover os defeitos de caráter e 
as imperfeições que ainda possam existir em estágio latente.

8º e 9° criar uma lista de pessoas que foram prejudicadas pelas ações do alcoo-
lista, e que se passe a reparar diretamente, da maneira que for possível 
esses danos.

10º passo lembrar constantemente que o participante estará sempre em processo de 
recuperação, uma vez que tem uma doença incurável.

11° passo ressaltar a importância da ligação com o Poder Superior através de 
orações ou preces.

12º passo refere-se a “levar a mensagem” para aqueles que compartilham da mes-
ma condição de doente incurável, mas que ainda não conhecem o grupo.

Fonte: http://bit.ly/1jaYJ4W (Acessado em 16.06.2013 - readequação da autora. )

Segundo Schenker (2004), essas são as etapas a serem cumpridas durante o 

“processo de recuperação”, observando o tempo pessoal e o ritmo de cada 

participante. Não é preciso pressa, mas é imprescindível o comprometimento 

com a recuperação e com a partilha das experiências no grupo. É um méto-

do a ser seguido passo a passo.

Normalmente, os membros iniciam o processo com o reconhecimento de 

que se tem uma doença incurável. Não existe ex-alcoólico, por este motivo 

é importante submeter-se a um poder maior para vivenciar a recuperação; 

refletir sobre seus erros; repará-los e transmitir a mensagem de “recupera-

ção” para quem se encontra na mesma condição. Esses passos devem ser 

praticados juntamente com a frequência às reuniões.

O grupo do AA expandiu-se e atualmente utiliza o método de maneira mais 

especifica, focalizando a outros públicos, tais como: (1) o ALANON, cujo 

foco é atender às famílias dos dependentes dando-lhes suporte espiritual e 

emocional; (2) o ALATEEN, que busca atender os adolescentes que fazem 

parte de famílias de dependentes e que ainda não apresentam problemas 

com o uso de substâncias alcoólicas. Estes grupos acreditam e investem no 

trabalho para toda a família do dependente, pois o alcoolismo ultrapassa as 

questões pessoais e atinge, sobretudo, a família e a sociedade.

Segundo pesquisa realizada por Afornali et al (2007, p.16-17) algumas esta-

tísticas em relação ao uso abusivo de álcool e outras trocas são assustadoras.

•	 alcoolismo corresponde à quarta causa de morte entre homens de 20 a 

40 anos por ser o causador direto de acidentes, suicídios, homicídios e 
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cirrose hepática, sendo responsável por 18 a 75% dos acidentes de trân-

sito e pelo alto índice de acidentes de trabalho. 

•	 A prevalência da síndrome de dependência de álcool mais o abuso de 

álcool (ou ingestão patológica) têm sido estimados em torno de 5 a 10% 

da população adulta, o que compreenderia de 3,5 a 7 milhões de pes-

soas e que, incluindo-se os familiares diretos envolvidos no problema, 

alcançaria de 20 a 30 milhões de pessoas. 

•	 Em termos de atendimento médico, de 9 a 32% dos leitos de alguns 

hospitais pesquisados estavam ocupados por pacientes que apresentam 

abuso com álcool. 40% das consultas prestadas pelo Ministério da Pre-

vidência Social foram para pacientes com o abuso de álcool, sendo o 

alcoolismo, isoladamente, a oitava causa de requerimento de concessão 

de auxílio-doença. 

•	 alcoolismo é a terceira causa de absentismo no trabalho no Brasil: de 

18 a75% dos acidentes de trânsito envolveram pelo menos uma pessoa 

alcoolizada, entre 1976 a 1985, com diferentes cifras mais elevadas rela-

tivas aos acidentes fatais.

•	 Cerca de 39% das ocorrências policiais relativas a conflitos familiares 

estavam associados com o uso inadequado ou abusivo de bebidas alco-

ólicas. Os custos econômicos e financeiros das medidas necessárias para 

atender às várias complicações associadas às consequências do consumo 

de bebidas alcoólicas representam, em 1982, cerca de 5,4% do Produto 

Interno Bruto (PIB) do país, bem acima dos 2,4% representados pela 

contribuição positiva do PIB da produção e comercialização de bebidas 

alcoólicas. 

Estes indicadores foram apresentados no lançamento do Programa Nacional 

de Controle dos Problemas Relacionados ao Álcool (Pronal), ocasião em que  

o Ministério da Saúde apresentou uma série de dados a respeito da dimen-

são de alguns problemas relacionados com o consumo do álcool no país. 

15.2 Método das 12 tradições
Segue uma descrição resumida das “12 tradições” de Alcoólicos Anônimos  

com base na experiência de alguns membros. São técnicas orientadoras so-

bre o funcionamento do grupo.  
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As “12 Tradições” de A.A. descritas em versão condensada da “forma inte-

gral” e original das tradições de AA, tal como foi publicada pela primeira vez 

em 1946.  Trechos extraídos do livro Os Doze Passos e as Doze Tradições. 

1. Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar; a reabilitação 

individual depende da unidade de A.A.

2. Somente uma autoridade preside, em última análise, o nosso propósito 

comum - um Deus amantíssimo que Se manifesta em nossa Consciência 

Coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança; não têm po-

deres para governar.

3. Para ser membro de A.A., o único requisito é o desejo de parar de beber.

4. Cada Grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam respeito 

a outros Grupos ou a A.A. em seu conjunto.

5. Cada Grupo é animado de um único propósito primordial - o de transmi-

tir sua mensagem ao alcoólico que ainda sofre.

6. Nenhum Grupo de A.A. deverá jamais sancionar, financiar ou empres-

tar o nome de A.A. a qualquer sociedade parecida ou empreendimento 

alheio à Irmandade, a fim de que problemas de dinheiro, propriedade e 

prestígio não nos afastem de nosso propósito primordial.

7. Todos os Grupos de A.A. deverão ser absolutamente autossuficientes, 

rejeitando quaisquer doações de fora.

8. Alcoólicos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional, embora 

nossos centros de serviços possam contratar funcionários especializados.

9. A.A. jamais deverá organizar-se como tal; podemos, porém, criar juntas 

ou comitês de serviço diretamente responsáveis perante aqueles a quem 

prestam serviços.

10.  Alcoólicos Anônimos não opina sobre questões alheias à Irmandade; 

portanto, o nome de A.A. jamais deverá aparecer em controvérsias pú-

blicas.

11.  Nossas relações com o público baseiam-se na atração em vez da promo-

ção; cabe-nos sempre preservar o anonimato pessoal na imprensa, no 

rádio e em filmes.
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12.  O anonimato é o alicerce espiritual das nossas Tradições, lembrando-nos 

sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalida-

des.

15.3 Os doze conceitos 
A prescrição dos doze conceitos de AA descrevem as relações entre os vários 

órgãos de serviço, e como eles funcionam uns com os outros.

O que se segue são apenas trechos do livro Os Doze Passos e as Doze 
Tradições, tal como foi publicada pela primeira vez em 1946. 

1. A responsabilidade final e a autoridade suprema pelos serviços mundiais 

de A.A. deveriam sempre residir na consciência coletiva de toda a nossa 

irmandade.

2. Quando, em 1955, os grupos de A.A. confirmaram a permanente ata de 

constituição da sua Conferência de Serviços Gerais, eles automaticamen-

te delegaram à Conferência completa autoridade para a manutenção 

ativa dos nossos serviços mundiais e assim tornaram a Conferência - com 

exceção de qualquer mudança nas Doze Tradições ou no Artigo 12 da 

Ata da Constituição da Conferência - a verdadeira voz e a consciência 

efetiva de toda a nossa Sociedade.

3. Como um meio tradicional de criar e manter uma relação de trabalho 

claramente definida entre os grupos, a Conferência, a Junta de Serviços 

Gerais de A.A. e as suas diversas corporações de serviço, quadros de 

funcionários, comitês e executivos, assim assegurando as suas lideranças 

efetivas, é aqui sugerido que dotemos cada um desses elementos dos 

serviços mundiais com um tradicional “Direito de Decisão”.

4. Através da estrutura de nossa Conferência, deveríamos manter em todos 

os níveis de responsabilidade um tradicional “Direito de Participação”, 

tomando cuidado para que a cada setor ou grupo de nossos servidores 

mundiais seja concedido um voto representativo em proporção corres-

pondente à responsabilidade que cada um deve ter.

5. Através de nossa estrutura de serviços mundiais, deveria prevalecer um 

tradicional “Direito de Apelação”, assim nos assegurando de que a opi-

nião da minoria seja ouvida e de que as petições para a reparação de 

queixas pessoais sejam cuidadosamente consideradas.
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6. Em benefício de A.A. como um todo, a nossa Conferência de Serviços 

Gerais tem a principal responsabilidade de manter os nossos serviços 

mundiais e, tradicionalmente, tem a decisão final nos grandes assuntos 

de finanças e de normas de procedimento em geral. Mas a Conferência 

também reconhece que a principal iniciativa e a responsabilidade ativa, 

na maioria desses assuntos, deveria ser exercida principalmente pelos 

custódios, membros da Conferência, quando eles atuam entre si como 

Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos.

7. A Conferência reconhece que a Ata de Constituição e os Estatutos da 

Junta de Serviços Gerais são instrumentos legais; que os custódios têm 

plenos poderes para administrar e conduzir todos os assuntos dos servi-

ços mundiais de Alcoólicos Anônimos. Além do mais é entendido que a 

Ata de Constituição da Conferência não é por si só um documento legal, 

mas pelo contrário, ela depende da força da tradição e do poder da bolsa 

de A.A. para efetivar sua finalidade.

8. Os custódios da Junta de Serviços Gerais atuam em duas atividades prin-

cipais: (a) com relação aos amplos assuntos de normas de procedimentos 

e finanças em geral, eles são os principais planejadores e administradores. 

Eles e os seus principais comitês dirigem diretamente esses assuntos; (b) 

mas com relação aos nossos serviços, constantemente ativos e incorpo-

rados separadamente, a relação dos custódios é, principalmente, aquela 

de direito de propriedade total e de supervisão de custódia que exercem 

através da sua capacidade de eleger todos os diretores dessas entidades.

9. Bons líderes de serviço, bem como métodos sólidos e adequados para a 

sua escolha são, em todos os níveis, indispensáveis para o nosso funcio-

namento e segurança no futuro. A liderança principal dos serviços mun-

diais, antes exercida pelos fundadores de A.A., deve, necessariamente, 

ser assumida pelos custódios da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos 

Anônimos.

10. Toda a responsabilidade final de serviço deveria corresponder a uma au-

toridade de serviço equivalente - a extensão de tal autoridade deve ser 

sempre bem definida, seja por tradição, por resolução, por descrição es-

pecífica de função, ou por atas de constituição e estatutos adequados.

11. Enquanto os custódios tiverem a responsabilidade final pela administra-

ção dos serviços mundiais de A.A.; eles deverão ter sempre a melhor 



Vídeo de como funciona esse 
Grupo: http://www.youtube.
com/watch?v=-9Z5xff1W3s
Este vídeo apresenta de que 
forma o grupo se organiza, 

seus desafios e potencialidades. 
Alguns membros revelam as 
regras do grupo e como eles 

sobrevivem a partir da lógica do 
“só por hoje”.
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assistência possível dos comitês permanentes, diretores de serviços in-

corporados, executivos, quadros de funcionários e consultores. Portanto, 

a composição desses comitês subordinados e juntas de serviço, as quali-

ficações pessoais dos seus membros, o modo como foram introduzidos 

dentro do serviço, os seus sistemas de revezamento, a maneira como 

eles são relacionados uns com os outros, os direitos e deveres especiais 

dos nossos executivos, quadros de funcionários e consultores, bem como 

uma base própria para a remuneração desses trabalhadores especiais, 

serão sempre assuntos para muita atenção e cuidado.

12. As Garantias Gerais da Conferência: em todos os seus procedimentos, 

a Conferência de Serviços Gerais observará o espírito das Tradições de 

A.A., tomando muito cuidado para que a Conferência nunca se torne 

sede de riqueza ou poder perigosos; que suficientes fundos para as ope-

rações mais uma ampla reserva sejam o seu prudente princípio financei-

ro; que nenhum dos membros da Conferência nunca seja colocado em 

posição de autoridade absoluta sobre qualquer um dos outros; que todas 

as decisões sejam tomadas através de discussão, votação e, sempre que 

possível, por substancial unanimidade; que nenhuma ação da Conferên-

cia seja jamais pessoalmente punitiva ou uma incitação à controvérsia 

pública; que, embora a Conferência preste serviço a Alcoólicos Anôni-

mos, ela nunca desempenhe qualquer ato de governo e que, da mesma 

forma que a Sociedade de Alcoólicos Anônimos a que serve, a Conferên-

cia permaneça sempre democrática em pensamento e ação.

Pode-se concluir que os três legados, formados por 12 princípios espirituais 

é o único programa de recuperação utilizados na pastoral da sobriedade. 

As 12 tradições são normas e procedimentos de funcionamento do grupo. 

Também funciona utilizando os 12 conceitos. Totalizando 36 princípios espi-

rituais, onde estão prescritas as  normas e procedimentos de serviços. 

Resumo 
Nesta aula, vimos os doze passos que devem ser seguidos pelos membros do 

AA, dentre eles a aceitação do vício do álcool como uma doença incurável, 

a busca de uma força superior divina, a reflexão sobre suas atitudes morais 

que prejudicaram outros, e o entendimento de que está em processo con-

tínuo de recuperação. Vimos também que há grupos de apoio espiritual e 

emocional aos familiares dos dependentes, pois existe a possibilidade desses 

de tornarem-se codependentes.
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Atividades de aprendizagem
1. Como se inicia o processo estabelecido pelos 12 passos e qual sua fina-

lidade?

2. Em sua opinião as estatísticas apresentam qual realidade atual?
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Aula 16 – ALANON / ALATEEN

http://www.al-anon.org.br/
divulgacaonatv.html 
 Este vídeo apresenta como 
ocorre o funcionamento do 
grupo Al Anon e relato de 
membros de como é importante 
a participação deles no grupo e 
de como isto significa nas suas 
vidas.

Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre o funcionamen-

to do grupo Alateen, cujo foco é atender somente os adolescentes 

que ainda não apresentam problemas com o uso de substâncias 

alcóolicas. 

16.1 Sobre o grupo Alateen
Segundo grupos familiares Al - Anon (BRASIL, 1999), o Alateen faz parte 

do Al non, porém seu público é para jovens cujas vidas foram afetadas pelo 

alcoolismo de um membro da família ou amigo íntimo. Pelo conhecimento 

do programa, entendem que o alcoolismo é uma doença e que, embora 

não possam mudar ou controlar pais, parentes e amigos alcoólicos, podem 

desligar-se emocionalmente de seus problemas, compreendendo-os sem 

deixar de amá-los. Os lemas do Al-Anon são expressões de sabedoria que 

oferecem, através de meditação, maneiras de agir com tranquilidade. 

Os assuntos tratados no grupo Alateen são a partir da realidade dos mem-

bros, seguindo o método do grupo AA.

Figura 16.2: Razões para participar do Alateen
Fonte: Sistematização da autora

Conhecer
Encorajar
e ajudar

Meios
eficazes

Discutir
dificuldades

Aprendizado

Compartilhar 
experiências



Acesse o link http://g1.globo.
com/ciencia-e-saude/

noticia/2013/12/28-milhoes-
tem-algum-familiar-dependente-

quimico-diz-pesquisa.html
Acesse o link e conheça mais 

detalhes sobre a pesquisa 
realizada.
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Os membros do Alateens se reúnem para compartilhar experiências, força e 

esperança com os outros; discutir as dificuldades; descobrir meios eficazes 

para lidar com problemas; encorajar um ao outro; ajudar uns aos outros a 

compreenderem os princípios do programa Alanon, e aprenderem a usar 

os doze passos e as doze tradições do Alateen.

16.2 Difusão de bebidas alcoólicas no Bra-
sil
Segundo SMAD (2005), houve um crescimento significativo do consumo de 

álcool associado ao crescimento da indústria de bebidas alcoólicas, e tam-

bém ao desenvolvimento do turismo e ao desemprego.

Dados divulgados pela revista digital Ciência e Saude (2013), ao menos 28 

milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente quími-

co, de acordo com o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes 

Químicos (Lenad Família), feito pela Universidade Federal de São Paulo (Uni-

fesp). É a maior pesquisa mundial sobre dependentes químicos, de acordo 

com Ronaldo Laranjeira, um dos coordenadores do estudo. Entre 2012 e 

2013, foram divulgados dados sobre consumo de maconha, cocaína e seus 

derivados, além da ingestão de bebidas alcoólicas por brasileiros. A partir 

desses resultados, os pesquisadores estimam que 5,7% dos brasileiros sejam 

dependentes de drogas, índice que representa mais de 8 milhões de pessoas. 

O estudo tentou mapear quem são os usuários que estão em reabilitação e 

qual o perfil de suas famílias. A pesquisa também quis saber como elas são 

impactadas ao ter um ou mais integrantes usuários de drogas.  A análise foi 

feita entre junho de 2012 e julho de 2013 com 3.142 famílias de dependen-

tes químicos em tratamento. Foi feito um questionamento com 115 pergun-

tas para famílias que participaram desse levantamento. O estudo foi feito em 

comunidades terapêuticas, clínicas de reabilitação, grupos de mútua ajuda, 

como Al-Alanon e a Pastoral da Sobriedade. 

Os artigos também revelam os resultados de estudos com filhos de alcoolis-

tas, pois esses têm grande chance de vivenciar eventos negativos durante o 

seu desenvolvimento. Ou seja, filhos de pais alcoolistas apresentam elevadas 

taxas de psicopatologias (doenças psicológicas), e muitos desenvolvem pro-

blemas com uso abusivo de álcool. Além disso, a ansiedade, a depressão e as 

desordens comportamentais são mais comuns em filhos de pais alcoolistas.

A Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas publicou um artigo de 

revisão com o intuito de identificar as reais condições de vulnerabilidade e 



Caso queira entender um pouco 
mais sobre este assunto, leia o 
livro Alateen. Você encontrará 
informações detalhadas escritas 
pelos próprios Alateens. O livro 
abrange a história do Alateen, 
a compreensão do alcoolismo. 
Também fala sobre os passos, as 
tradições, os lemas e histórias 
pessoais.
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de proteção à criança e ao adolescente expostos ao alcoolismo familiar. A 

coleta de dados deu-se através de artigos sobre o tema filhos de alcoolistas 

com delimitação do período de busca de 1995 a 2000. O resultado apontou 

o desenvolvimento de algumas dificuldades nas crianças de pais alcoolistas, 

a saber: problemas escolares; comportamento inadequado; vergonha e sen-

timento de inferioridade; agressividade e hiperatividade. Quanto ao ambien-

te familiar, a relação dos filhos com os pais é ruim e com pouca conversa e 

carinho.

Ou seja, o resultado da pesquisa reforma a tese de que existe tendência em 

reconhecer que o alcoolismo não afeta somente a pessoa alcoolista, pois, 

além do comprometimento físico e mental do indivíduo, a doença repercute 

nos familiares que convivem mais diretamente com a pessoa alcoolista.

Resumo
Na aula de hoje você pôde conhecer um pouco mais a respeito do funciona-

mento do grupo Alateen, e conhecer alguns resultados de pesquisas sobre a 

preocupante situação de crianças e adolescentes, filhos de alcoolistas.

Atividades de aprendizagem
1. Qual a diferença dos membros do grupo do Alanon e do Alateen?

2. Quais são os objetivos das reuniões dos Alateens?
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Aula 17 – Narcóticos Anônimos (NA)

Adicto
Uma pessoa que é viciada não 
consegue controlar seu desejo 
por álcool ou drogas.
Fonte:  http://www.quedroga.
com.br/perguntas-frequentes/o-
que-e-adiccao

Nesta aula, falaremos dos Narcóticos anônimos, uma associação 

comunitária que trabalha na recuperação de adictos de drogas. 

Aponta-se que mesmo que o nome do grupo esteja relacionado a certos 

tipos de drogas, o grupo Narcóticos Anônimos não é voltado a nenhuma 

droga específica. Adicto é o portador de uma doença incurável e sobre a 

qual ele não tem mais controle. 

Figura 17.1: Narcóticos Anônimos.
Fonte: www.pinhais.pr.gov.br

17.1 Significado do termo Narcóticos Anô-
nimos (NA)
O grupo de mútua ajuda denominado Narcóticos Anônimos (NA) é 

derivado da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos (AA), e surgiu no final dos 

anos 50, na cidade de Los Angeles, Califórnia, EUA. O NA espalhou-se para 

outras grandes cidades norte-americanas, e para a Austrália no final dos 
anos 70. 

É considerada uma associação internacional sem fins lucrativos, de homens 

e mulheres adictos em recuperação, que se reúnem regularmente para se 

ajudarem a se manter limpos do uso de drogas.

No Brasil, o grupo chegou em 1985. Mas aqui já funcionava, desde 1976, a 

irmandade brasileira conhecida como Toxicômanos Anônimos, com propósi-



Saiba mais sobre os Narcóticos 
Anônimos, acessando: http://

www.na.org.br
Acesse este site para conhecer 

quantos grupos existem e onde 
estão localizados.
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to semelhante que, em 1990, se fundiu a Narcóticos Anônimos. Atualmente, 

no Brasil, a NA conta com cerca de 850 grupos distribuídos por todos os 

estados da federação, com 2.500 reuniões semanais, e cada vez mais os 

grupos de Narcóticos Anônimos se espalham pelo território nacional, hoje já 

presente em todas as capitais brasileiras.

Em 1981, os “narcóticos” se referia a todas as categorias de drogas e, por-

tanto, “narcóticos anônimos” foi uma escolha razoável. O grupo Narcóticos 

Anônimos é uma associação comunitária de adictos a drogas em recupera-

ção. O grupo tem como base os 12 passos adaptados dos Alcoólicos Anô-

nimos.

Historicamente, o nome do grupo Narcóticos Anônimos surgiu ao romper  

com o grupo Alcoólicos Anônimos AA, e para diferenciar-se  passou a se 

chamar “Adictos Anônimos” - AA. No entanto, duas irmandades distintas, 

ambas se chamando AA, não caracterizavam um rompimento muito claro. 

Então, os fundadores escolheram o nome Narcóticos Anônimos. 

Os Doze Passos de NA servem para motivar os membros a empenharem-se 

no processo de recuperação, e também como meio para se alcançar uma 

compreensão pessoal dos princípios espirituais de cada passo e o significa-

do de cada um deles. Segue no quadro 17.1 contendo a descrição dos 12 

passos do grupo NA.

Quadro 17.1: Apresentação dos 12 passos do NA

Primeiro passo Admitir que é impotente perante sua própria adicção, e 
que sua vida tinha se tornado incontrolável.

Segundo passo Acreditar piamente na existência de um Ser Superior 
(divino) que pode devolver a sanidade física e mental.

Terceiro passo Decidir entregar plenamente, nas mãos do Todo Poderoso, 
as rédeas da própria vida. 

Quarto passo Fazer um profundo e destemido inventário moral de si 
mesmo.

Quinto passo Admitir para o Todo Poderoso, para si mesmo e a outro 
ser humano a natureza exata de suas falhas.

Sexto passo Prontificarmos inteiramente a deixar que Deus remova 
todos os defeitos de caráter.

Sétimo passo Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas 
imperfeições.

Oitavo passo Elaborar uma lista com o nome das pessoas prejudicadas 
física ou moralmente, dispondo-se a reparar o dano 
causado a elas.

Nono passo Fazer reparações diretas às pessoas prejudicadas, sempre 
que possível, exceto se tal reparação for prejudicar ainda 
mais.
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Décimo passo Continuar a fazer o inventário/relatório pessoal, e sempre 
admitir prontamente a própria culpa, quando estiver 
errado.

Décimo primeiro passo Procurar por meio da prece, oração, meditação melhorar 
o contato consciente com o Todo Poderoso, rogando 
apenas que ajude a conhecer e também a realizar sua 
santa vontade.

Décimo segundo passo Tendo experimentado um despertar espiritual, como 
resultado destes passos, levar e praticar esta mensagem 
a outros adictos.

Fonte: http://www.na.org.br. Acessado em 16.06.2013

Estes passos foram inspirados na experiência do AA, sendo considerados 

como guias espirituais na busca da sobriedade. Visando, assim, encorajar 

cada membro a cultivar um entendimento pessoal, religioso ou não, deste 

“despertar espiritual”. 

17.2 O despertar espiritual 
As literaturas disponíveis sobre o grupo acreditam que uma das chaves do 

sucesso seja o valor terapêutico de adictos trabalhando com outros adictos. 

A partir das partilhas de experiências pessoais com os seus pares buscando 

ajuda não como profissionais, mas como pessoas que tiveram problemas 

parecidos e procuram uma solução. Na sequência, veremos os 12 sintomas 

sobre o despertar espiritual:

1. Aptidão para deixar que as coisas aconteçam, em vez de fazer 

com que elas aconteçam; largar o controle.

2. Frequentes ataques de riso.

3. Sentimentos de ligação (conexão) com as outras pessoas e com 

a natureza.

4. Episódios frequentes e necessários de estima.

5. Propensão para pensar e agir de forma espontânea, em vez de 

agir com base no medo das experiências do passado.

6. Aptidão inequívoca de usufruir cada momento.

7. Desprendimento na tendência para ficar preocupado.
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8. Desprendimento no interesse de entrar em conflito.

9. Perda de interesse em interpretar o comportamento dos outros.

10. Perda de interesse em julgar ou criticar os outros.

11. Perda de interesse na autocrítica negativa.

12. Extrair proveito da aptidão para amar sem esperar nada em 

troca.

Fonte: http://recoverytradepublications.com. Acesso em: 10.06.2013.

Para manter a tradição e difusão deste despertar espiritual, e apesar de não 

apresentar uma hierarquia predefinida de funções ou cargos, os membros 

mais antigos acabam assumindo um papel de comando, de liderança nos 

grupos específicos, conservando as tradições.

Oração da Serenidade

Concedei-me, Senhor a serenidade necessária para aceitar as coi-

sas que não posso modificar;

Coragem para modificar aquelas que posso e

Sabedoria para conhecer a diferença entre elas.

Vivendo um dia de cada vez;

Desfrutando um momento de cada vez;

Aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz;

Aceitando, como Ele aceitou,

Este mundo tal como é, e não como eu queria que fosse;

Confiando que Ele acertará tudo

Contanto que eu me entregue a Sua vontade;

Para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida

E supremamente feliz com Ele eternamente na próxima vida.

Fonte: http://bit.ly/1sm87Cm Acessado em 15.06.2013



Dissidência
Discordância, divergência de 
opiniões. 
Fonte: http://www.
dicionarioinformal.com.br/
dissid%C3%AAncia
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Esta oração é utilizada nos grupos de pastorais da sobriedade que ocorre nas 

igrejas católicas, e em praticamente todos os grupos de mútua ajuda. 

17.3 O método dos Narcóticos Anônimos.
Relembrando que este grupo surgiu de uma dissidência no AA, contudo 

preservou o método baseado nos 12 Passos ou 12 Tradições. Segundo a 

literatura organizacional deste grupo de mútua ajuda, o NA não se detém 

ao tipo de substância que gerou a dependência, mas à própria dependência, 

vista por eles como uma doença incurável à qual denominam adictos.

O método utilizado pelo NA, apesar de algumas diferenças de nomenclatura 

é basicamente o mesmo do AA. Os 12 Passos são exatamente os mesmos, 

exceto pela utilização do termo ‘Deus’, sendo substituído por ‘Poder Supe-

rior’.

O quadro 17.2 de Custódios do Serviço Mundial recomenda as seguintes 

diretrizes e definições: 

Quadro 17.2: Custódios do Serviço Mundial

Reunião aberta ou fechada. Tem por objetivo ser um lugar seguro e benéfico, onde 
um adicto pode ouvir a respeito, e participar da recupera-
ção da doença da adicção às drogas.

Uma reunião fechada. É para aqueles indivíduos que se identificam como 
adictos ou para aqueles que não têm certeza, e pensam 
que podem ter um problema com drogas. Uma reunião 
fechada de Narcóticos Anônimos proporciona uma 
liberdade que é necessária para uma partilha mais íntima 
e pessoal pelos seus membros.

Uma reunião aberta. Podem comparecer todos aqueles (por ex., juízes, 
assistentes sociais, profissionais, membros da família) 
interessados em como encontrar recuperação da doença 
da adicção. No entanto, a participação verbal é restrita 
aos membros de NA. É permitido apenas que as pessoas 
de fora da irmandade observem o que é, e como funciona 
o Narcóticos Anônimos.

Estrutura de serviço. Oferecer meios para a participação de não adictos em 
Narcóticos Anônimos (Guia Temporário de Trabalho para 
Estrutura de Serviço) e trabalhadores especializados 
não adictos (Oitava Tradição), Manual de Informação ao 
Público.

Fonte: http://bit.ly/1iGE7LZ

É importante frisar que o grupo NA não enxerga a menor possibilidade de 

cura, apenas o controle da doença. O objetivo dos membros deste grupo é 

manter-se em estado de abstinência total do uso de drogas pelo maior espa-

ço de tempo possível.
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Resumo
Nesta aula, discutimos o método utilizado pelos narcóticos anônimos que 

não visam a cura, mas o controle da doença. O grupo utiliza como método 

os doze passos do grupo AA. Conhecemos um pouco mais sua trajetória e 

suas crenças, a partir dos depoimentos apontados nos vídeos sugeridos.

Atividades de aprendizagem
1. Quais são as drogas tratadas pelos Narcóticos Anônimos?

2. Qual é a finalidade imposta pelo NA?
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Aula 18 – Método e definição do Amor 
Exigente (AE)

Nesta aula, estudaremos um grupo de auto e mútua ajuda, conhe-

cido como  Amor Exigente. Ao contrário dos grupos já vistos, este 

aceita doação em dinheiro e trabalho voluntário de pessoas que 

não são membros do grupo.

Fundado há 27 anos, o Amor Exigente (AE) atua como apoio e orientação 

aos familiares de dependentes químicos. O Amor Exigente é um programa 

de auto e mútua ajuda que desenvolve preceitos para a organização da fa-

mília.  

18.1 Histórico do grupo AE 
Segundo Menezes (2008), o Grupo Amor Exigente diferencia-se dos demais 

já apresentados, porque aceita doações em dinheiro e trabalho voluntário de 

pessoas que não participam como membros do grupo. Além disso, desenvol-

vem trabalhos preventivos oferecendo cursos que, segundo eles, desestimu-

lam a experimentação de substâncias passíveis de se converterem em vícios. 

Como ponto de partida o grupo estabelece cinco metas:

•	 Não procurar causas fora de si mesmo para desculpar-se.

•	 Responsabilizar-se pelas próprias atitudes.

•	 Fixar os limites do que é aceitável.

•	 Exigir que o comportamento inaceitável cesse.

•	 Não é preciso ser autoridade com solução para todos os pro blemas; é 

preciso amar e querer ajudar, para ser ajudado.

O grupo trabalha com algumas premissas, e uma delas está relacionada a 

prioridades. Para tanto, eles desenvolveram a metodologia conhecida como 

De-fi-for-exe, que significa:



Saiba mais sobre os Narcóticos 
Anônimos, acessando: http://

www.na.org.br
Acesse este site para conhecer 

quantos grupos existem e onde 
estão localizados.
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De = defina o seu alvo;

fi   = fixe prioridades;

for = formule um plano de ação;

exe = execute-o.

1. Para definir um alvo, é preciso: a) conhecer o problema; b) analisar tudo 

com ponderação e objetividade, sem raiva, sem emoção; c) buscar a aju-

da ou orientação de gente criteriosa.

A partir do alvo definido o método insiste para que o membro: 

2. Fixe prioridades e estabeleça por onde começar a trabalhar para atingir o 

alvo. Pois bem, a pessoa deve atentar para o seguinte: 

a) Tirar a trave do olho; não se deixar manipular ou enrolar; procurar instruir-

-se, informar-se e atualizar-se em relação aos problemas que enfrenta.

b) Pai e mãe têm de ser um só quando se trata da educação do filho.

c) É preciso ter um grupo de apoio.

Segundo Menezes (2008), tudo isso são passos importantes para passar para 

a construção do plano de ação. 

3. Na formulação do plano:

a) O grupo de apoio deve ajudar a avaliar a situação e corrigir o rumo das 

coisas.

b) O Amor Exigente sugere que se faça duas listas: das qualidades e dos 

defeitos, para cada membro da família. As qualidades devem ser traba-

lhadas, valorizadas, ressaltadas, fortalecidas e os defeitos. corrigidos. 

c) Com absoluta tranquilidade, autoridade paterna e autodomínio os pais 

estarão prontos para ad ministrem a crise sem medo: não voltar atrás, ser 

perseverantes sempre.

O grupo também pratica os 12 princípios básicos e éticos da espiritualidade 

baseada em outros grupos de auto e mútua ajuda. Que através de seus vo-

luntários, sensibilizam as pessoas, levando-as a perceberem a necessidade de 

mudar o rumo de suas vidas e do mundo, a partir de si mesmas.



Para saber mais sobre o Grupo 
Amor Exigente, acesse: http://
www.amorexigente.org.br/
conteudo.asp?sayfaID=5

e-Tec BrasilAula 18 - Método e definição do Amor Exigente (AE) 93

18.2 Princípios básicos do método Amor 
Exigente (AE)
 No quadro 18.1 apresentaremos os princípios básicos deste método.

Quadro 18.1: Princípios básicos do método AE

Princípios Foco
1º princípio Raízes culturais - Os problemas da família têm raízes na 

estruturação atual da sociedade.

2º princípio Pais também são gente.

3º princípio Os recursos são limitados.

4º princípio Pais e filhos não são iguais.

5º princípio Culpa - A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação.

6º princípio Comportamento - O comportamento dos filhos afeta os 
pais, e o comportamento dos pais afeta os filhos.

7º princípio Tomada de atitude - Tomar atitude precipita crise.

8º princípio Crise - Da crise bem administrada, surge a possibilida-
de de mudança positiva.

9º princípio Grupo de apoio - Na comunidade, as famílias  
precisam dar e receber apoio.

10º princípio Cooperação - A essência da família repousa na coopera-
ção, não só na convivência.

11º princípio Exigência na disciplina - A exigência na disciplina tem o 
objetivo de ordenar e organizar nossa vida e a de nossa 
família.

12º princípio Amor - O amor com respeito, sem egoísmo, sem comodis-
mo deve ser também um amor que orienta, educa e exige.

Fonte: http://bit.ly/RCmGpN

18.3 Princípios éticos do Amor Exigente
Segundo Menezes (2008), o grupo colabora para que os pais se encorajem 

para compreender e reagir em determinadas situações. Os princípios éticos 

do grupo AE direcionam para uma nova estruturação do relacionamento 

família.

No quadro 18.2, apresentaremos os princípios éticos do AE.

Quadro 18.2: Princípios éticos do AE

Princípios Foco
1º Princípio: Institucional e Familiar Respeitar a dignidade da pessoa humana.

2º Princípio: Institucional Manter sigilo em relação a depoimentos e à identidade 
dos participantes do seu grupo. O sigilo só poderá ser 
quebrado com autorização expressa  
do interessado ou quando houver risco para si próprio ou 
para terceiros.

3º Princípio: Institucional Ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência e na transmis-
são da proposta do Amor Exigente.



Veja o vídeo que conta um 
pouco sobre o AE. Disponível em:

http://www.youtube.com/
watch?feature=player_

detailpage&v=Ui2gdfPnL4I
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Princípios Foco
4º Princípio: Institucional Respeitar e cumprir o Estatuto e o Regimento interno do 

grupo.

5º Principio: Institucional Transmitir os princípios do AE, observando as possibilida-
des de cada integrante.

6º Princípio: Institucional Relacionar-se fraternalmente e com respeito com os mem-
bros coordenadores e participantes dos grupos de AE.

7º Princípio: Familiar Agir com respeito e fraternidade no relacionamento com 
seus parentes e afins.

8º Princípio: Familiar Manter o caráter cooperativo e voluntário de seu grupo 
familiar.

9º Princípio: Familiar Partilhar, no grupo familiar, eventuais situações incompa-
tíveis com sua proposta de vida.

10º Princípio: Institucional Promover a espiritualidade nos grupos de AE e respeitar a 
crença de cada um.

11º Princípio: Institucional Não utilizar grupos de AE para obter vantagens pessoais 
de qualquer natureza.

12º Princípio: Familiar Evitar disputas de poder, dinheiro e outras divergências 
entre seus familiares.

Fonte: http://bit.ly/RCmGpN

Estes princípios motivam os pais para que repensem sua relação familiar. 

Para isso, são realizadas reuniões semanais com o grupo de apoio, durante 

as quais os pais são informados, esclarecidos e orientados a não aceitar o 

comportamento agressivo e violento dos jovens. Esta não aceitação acaba 

desencadeando no filho a decisão de mudar de atitude.

O grupo colabora para a possibilidade de fixar limites ou fins de linha, sema-

nalmente, com a ajuda e criatividade dos próprios membros do grupo. 

Conclui-se que é necessário conhecer novas alternativas de trabalhos com 

famílias em situação de sofrimento devido ao uso abusivo de drogas e, para 

que possamos fortalecer os grupos colaboram para que continuem a realizar 

suas atividades de mútua e autoajuda.

Resumo
Nesta aula falamos sobre o grupo Amor Exigente, seus princípios éticos e sua 

forma de organização. Os trabalhos em grupos, quando feitos com critério 

e seriedade, são ferramentas eficientes no processo de reconstrução do re-

lacionamento familiar.
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Atividades de aprendizagem
1. O que é e como funciona o Amor Exigente?

2. Quais são as diferenças entre o Amor Exigente e os demais grupos já 

vistos anteriormente?
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Aula 19 – Comedores Compulsivos 
Anônimos (CCA)

Outro livro interessante da 
autora Leticia Casotti intitulado: 
A mesa com a família - Um 
estudo do comportamento do 
consumidor de alimentos. Acesso 
em: http://bit.ly/1nAZshy

Nesta aula, abordaremos o grupo dos Comedores Compulsivos 

Anônimos criado especialmente para ajudar pessoas que possuem 

compulsão por comida.

Segundo literatura especializada no assunto, o Comedores Compulsivos 

Anônimos (CCA) teve início em Los Angeles, Califórnia, em 1960. Como ou-

tros grupos, a metodologia utilizada foi moldada nos princípios e no progra-

ma do Alcoólicos Anônimos. No Brasil, o 1º. grupo de CCA foi fundado em 

agosto de 1984. Os membros também utilizam o programa dos 12 passos e 

12 tradições, como os alcoólicos anônimos. 

19.1 Como surgiu o CCA
Segundo Overeaters Anonymous - O MENSAGEIRO (2012), aponta que um 

dos métodos do grupo é estimular o membro a fixar o número diário de 

refeições e a abster-se de determinados alimentos pelos quais alguns têm 

compulsão, sendo importante o contato com outros comedores compulsivos 

que conseguiram contornar o problema.

Do ponto de vista da saúde pública, a luta contra o vício assume proporções 

epidêmicas. Os psiquiatras estimam que entre dez e quinze pessoas, em 

cada grupo de 100 adultos, desenvolvem algum tipo de dependência em 

relação a substâncias, como álcool ou drogas. Isso corresponde aproximada-

mente a 13 milhões de pessoas no Brasil. 

19.2 Indicadores de obesidade no Brasil. 
Para DaMatta (1996), atribui-se o alto índice de obesos dos Estados Unidos 

(mais de 70% da população) a um “sistema baseado no desperdício e na 

abundância perversa, embora considere outros fatores como uma extrema 

automação que conduz a menos esforço físico. Da Matta comenta a dificul-

dade de interpretar a cultura e os estereótipos criados. Segundo a Pesquisa 

de Orçamento Familiar realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da 



Saiba mais sobre os Narcóticos 
Anônimos, acessando: http://

www.na.org.br
Acesse este site para conhecer 

quantos grupos existem e onde 
estão localizados.
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Saúde, no ano 2008-2009, traz alguns indicadores sobre a obesidade no 

Brasil:

40% da população brasileira está acima do peso. Entre crianças de 5 

a 9 anos essa porcentagem também é alta. O IBGE revela que 36,6% 

das crianças brasileiras estão acima do peso. Os índices de obesidade 

também estão num patamar elevado, crescendo muito nos últimos 35 

anos. Em 1974, apenas 1,4% das crianças eram obesas, saltando para 

16,6% em 2009.  Verificou-se, ainda, o seguinte padrão: há mais crian-

ças obesas nas localidades urbanas e na região sudeste do Brasil.

Em relação à população adolescente, os índices de excesso de peso e obesi-

dade também cresceram, porém em ritmo mais lento:

Se em 1974, 0,4% eram obesos, em 2009 essa porcentagem subiu 

para 5,9%. Verificou-se uma predominância de obesidade nos adoles-

centes com maior poder aquisitivo, havendo uma distribuição espacial 

dessas pessoas semelhante em todas as regiões brasileiras. Constatou-

-se, ainda, que o sobrepeso aumentou mais entre os adolescentes do 

sexo masculino do que do feminino.

Na população adulta, os dados são ainda mais alarmantes:

Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), aproximadamente 

50% dos brasileiros estão acima do peso. Destes, cerca de 15% são 

obesos. Mais uma vez, averiguou-se que maior parte dessas pessoas 

são de uma classe econômica mais elevada, localizadas nos centros 

urbanos, principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil.

Estes indicadores mostram que alguns padrões básicos das pessoas que es-

tão acima do peso, tais como: quanto maior o poder de renda das pessoas, 

mais elas tendem a ficar acima do peso; as pessoas que estão acima do peso 

estão  localizadas, sua grande maioria, nas cidades, nos centros urbanos. 

Esta distribuição espacial dessas pessoas está nas regiões Sudeste e Sul, jus-

tamente as regiões geográficas com maior poder de renda da população e 

com elevadas taxas de urbanização.

Barther (1991) compara o alimento à roupa, ao afirmar que tanto a função 

da roupa quanto a do alimento não podem ser dissociadas de seus significa-

dos simbólicos. Para o autor quando um tipo de alimentação é consumido 



Para aprofundar seus estudos 
sobre os comedores anônimos, 
leia o livro do autor Odir 
Antonio Lehmkuhl, intitulado A 
capacidade de ser livre. Acesso:
http://bit.ly/1sJVPWz
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ou servido, o homem não está manipulando um simples objeto, mas aquele 

alimento tem significado revelador sobre a vida deste individuo.

Entre as dificuldades de consumir alimentos saudáveis está o fato de que:

Escassa disponibilidade de alimentos saudáveis com qualidade e preços 

acessíveis. Os valores exorbitantes dos alimentos orgânicos fatores cul-

turais e políticos que interferem na economia alimentar.

Ou se, a relação com os alimentos afetam não somente os fatores pessoais. 

As dificuldades de relacionar-se com alimentação também estão associadas 

a questões culturais, financeiras, política etc.

19.3 Os doze passos dos comedores com-
pulsivos anônimos.
Em relação à metodologia do grupo os 12 passos têm significado estrutura-

dor para o grupo de CCA. Semelhante aos outros grupos, os membros são 

convidados a seguir os doze passos, a partir de uma perspectiva espiritua-

lista.

Figura 19.1: Comer desnecessariamente
Fonte: Mikateke/©Creative Commons

Vejamos a seguir os Doze Passos de Comedores Compulsivos Anônimos.

1. Admitimos que éramos impotentes perante a comida – que tínhamos 

perdido o domínio de nossas vidas.

2. Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmo poderia devol-

ver-nos a sanidade.

3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na 

forma em que O concebíamos.
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4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.

5. Admitimos perante a Deus, perante nós mesmos e perante outro ser 

humano a exata natureza de nossas falhas.

6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses 

defeitos de caráter.

7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições.

8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e 

nos dispusemos a reparar os danos a elas causados.

9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre 

que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem.

10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados 

nós o admitimos prontamente.

11. Procuramos, por meio da prece e da meditação, melhorar nosso contato 

consciente com Deus na forma em que O concebíamos, rogando apenas 

o conhecimento de Sua vontade e relação a nós e forças para realizar 

essa vontade.

12. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, pro-

curamos transmitir esta mensagem aos comedores compulsivos, e pôr 

em prática estes princípios em todas as nossas atividades.

O grupo também desenvolveu seus próprios princípios, e cada princípio es-

piritual está associado a cada um dos doze passos.

Princípios espirituais a partir dos Doze Passos

Primeiro passo: Honestidade

Segundo passo: Esperança

Terceiro passo: Fé

Quarto passo: Coragem

Quinto passo: Integridade



Saiba mais sobre os comedores 
compulsivos pelo vídeo. 
http://www.youtube.com/
watch?v=EMqrrABqnKw
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Sexto passo: Boa vontade

Sétimo passo: Humildade

Oitavo passo: Autodisciplina

Nono passo: Amor ao próximo

Décimo passo: Perseverança

Décimo primeiro passo: Espiritualidade

Décimo segundo passo: Serviço à vida 

Reforça-se que o processo de filiação em CCA depende de decisão exclusiva 

e espontânea de cada pessoa que admita ser um comedor compulsivo. 

Conclui-se que os indicadores de obesidade no Brasil merecem observações 

mais consistentes e devem ser divulgados. Os princípios espirituais a partir 

dos  doze passos são essenciais para sustentar o processo de intervenção do 

grupo. 

Resumo
Nesta aula, vimos que o grupo Comedores Compulsivos Anônimos (CCA) 

compartilham experiências, força e esperança; procuram se recuperar do 

comer compulsivo. Eles acreditam que comer por compulsão é uma doença 

progressiva, que não pode ser curada, mas que, como muitas outras doen-

ças, pode ser detida. Este grupo busca disponibilizar suporte para os  mem-

bros, no sentido de encorajá-los  mutuamente, enfraquecendo a possibilida-

de de isolamento e solidão. 

Atividades de aprendizagem
1. Os Comedores Compulsivos Anônimos acreditam em quê?

2. Qual sua opinião sobre os princípios do grupo Comedores Anônimos?
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Aula 20 – Neuróticos Anônimos (NA)

Nesta aula, você vai conhecer o grupo Neuróticos Anônimos (NA). 

Uma pessoa neurótica muitas vezes não tem noção de suas atitu-

des nem da gravidade delas. Veremos que essa doença pode ser a 

causa de muitas outras.

Ressaltamos que os Neuróticos Anônimos não estão ligados a nenhuma ins-

tituição religiosa ou política, e não defendem nem se opõem a nenhuma 

causa. 

20.1 O processo histórico do grupo NA
Fundado em 1964, por Grover B., um alcoólatra recuperado pelos Alcoólicos 

Anônimos, tomou consciência que sua dependência pelo álcool era fruto de 

graves problemas emocionais anteriores. Adaptou os 12 Passos dos Alcoó-

licos Anônimos para os Neuróticos Anônimos. A principal referência teórica 

de NA é o livro As Leis da Doença Mental e Emocional (1996), conhecido 

entre os membros do grupo como livro vermelho. 

Em relação à difusão do grupo eles têm publicado alguns livretos e folhe-

tos e um Boletim Informativo mensal. Para os NA, a palavra ‘neurótica’ é 

“qualquer pessoa cujas emoções descontroladas interferem em seu com-

portamento, de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o 

reconhece” (Neuróticos Anônimos, folheto, s/d). 

20.2 O método das reuniões NA
Segundo Neuróticos Anônimos, livreto (2010) http://www.na.org.br/, a 

organização do grupo segue uma lógica onde os participantes posicionam 

em círculo. Cada grupo tem um coordenador, geralmente um integrante 

antigo. Não são permitidos diálogos e apartes; os integrantes que  pedem a 

palavra ou que são convidados a dar o seu  depoimento podem fazê-lo por 

um período de até 10  minutos. No depoimento, a pessoa costuma falar so-

bre  os motivos que a levaram ao grupo, sua situação atual  ou experiências 



Acesse o site http://
www.youtube.com/

watch?v=iCBh2AJ_uXc e 
conheça um pouco sobre os 

sintomas de NA, e veja algumas 
pessoas falando sobre seus 

problemas.
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com o programa. Os integrantes de NA que atingiram uma situação pessoal 

confortável relatam suas experiências de forma a demonstrar a  eficácia do 

programa aos demais, que ainda buscam progressos. 

Conforme publicações disponíveis sobre o grupo, existem oito leis que defi-

nem a doença mental e emocional. Vamos a elas: 

1. uma única doença, uma coisa só; 

2. doença espiritual; 

3. sempre a mesma em todas as pessoas, variando  apenas nos detalhes 

superficiais; 

4. caracterizada por sintomas penosos, não sendo  sempre os mesmos, po-

rém, os que se manifestam; 

5. progressiva se não for tratada; 

6. de tratamento imediatamente aplicável; 

7. causada pelo egoísmo inato, que impede a aquisição da capacidade de 

amar;

8. curada pela eliminação do egoísmo e aquisição da capacidade de amar. 

O próprio grupo reconhece a ideia de doença espiritual pode gerar uma 

compreensão errônea, sobrenatural da neurose. NA propõe a seguinte de-

finição para espiritual: “Relativo a pensamentos e emoções” E acrescenta 

“(...) ‘espírito’ está sendo aí considerando a soma das emoções, pensamen-

tos, atitudes, crenças, modo de sentir, tudo, enfim, que leva o ser humano 

a agir da maneira que o faz” (Neuróticos Anônimos, 1966, p.13). Segundo 

NA, “a neurose é doença espiritual na  medida em que não há comprovação 

médica de problemas físicos ou mentais”. Ou seja, se é doença espiritual, 

pode ser curada com ajuda espiritual, por meio da crença num Poder Supe-

rior. Para os NA, a expressão Poder Superior relaciona-se a Deus, mas com 

a ressalva: “(...) segundo a concepção de cada um” (Neuróticos Anônimos, 

1966, p.15). 

A partir da experiência dos AA, o grupo dos NA estabeleceu como premissa 

os doze passos. 
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Os doze passos do Neuróticos Anônimos

1º  Admitimos que éramos impotentes perante nossas emoções; 

que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas.

2º  Viemos a acreditar que um Poder superior a nós mesmos pode-

ria devolver-nos à sanidade.

3º  Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de 

Deus, na forma em que O concebíamos.

4º Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mes-

mos.

5º  Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro 

ser humano, a natureza exata de nossas falhas.

6º Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse to-

dos esses defeitos de caráter.

7º Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imper-

feições.

8º Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudi-

cado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados.

9º Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, 

sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-

-las ou a outrem.

10º Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estáva-

mos errados, nós o admitíamos prontamente.

11º Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso 

contato consciente com Deus, na forma em que O concebíamos, 

rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a 

nós, e forças para realizar essa vontade.

12º Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes 

passos, procuramos transmitir esta mensagem aos neuróticos e 

praticar estes princípios em todas as nossas atividades.

Fonte: http://bit.ly/RMHbR6 / Acessado em 06.06.2013.
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Pose-se concluir que o processo histórico do grupo N.A faz-se partir da ne-

cessidade de olhar com atenção o fenômeno da neurose. Tanto o método 

utilizado nas reuniões NA, como os doze passos do Neuróticos Anônimos 

fora, inspirados no método alcoólicos anônimos.

Resumo
Nesta aula, conhecemos como e por que foi fundado o grupo Neuróticos 

Anônimos (NA), Vimos que a neurose é doença espiritual na medida em que 

não há comprovação médica de problemas físicos ou mentais. E se é doença 

espiritual, pode ser curada com ajuda espiritual, por meio da crença num po-

der superior. Vimos que a abordagem principal dos NA é estabelecer a pos-

sibilidade de  recuperação do dependente de drogas. E que a recuperação 

está assentada na crença do valor terapêutico da ajuda de um dependente 

ao outro. Percebemos que as reuniões são baseadas nos depoimentos de 

cada membro, onde são relatadas  as experiências e a vivência para a recu-

peração da dependência.

Atividades de aprendizagem
1. Complete a frase:

Para os Neuróticos Anônimos, a palavra neurótica é 

2. Cite a diferença que há na descrição dos doze passos do grupo Neuróti-

cos Anônimos.
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Aula 21 – Grupos Fumantes Anônimos 
(FA)

Nesta aula falaremos sobre o grupo que luta contra uma substân-

cia muito poderosa: a nicotina. Ela altera diversas questões na vida, 

no humor e no corpo da pessoa, tornando-a dependente dela. 

21.1 Os princípios do grupo
Para Brena (2004), o grupo ganha repercussão em 1980, quando a nicotina 

foi reconhecida como a mais poderosa droga aditiva causadora de depen-

dência de uso comum. Os Fumantes Anônimos consideram a adicção à ni-

cotina uma doença que afeta física, mental, emocional e espiritualmente o 

fumante.

Brena aponta alguns passos importantes para o fumante abandonar o cigar-

ro. Então, vejamos: 

1. Primeiro passo é tomar a decisão de parar de fumar.

2. Modificações de hábitos antes de deixar o fumo.

3. Escolha um método para deixar o fumo.

4. Parar de fumar de uma só vez.

5. Parar de fumar aos poucos.

Figura 21.1: Cigarro x Saúde
Fonte: Protasov An/©Creative Commons



Abordagem em grupo e mútua ajudae-Tec Brasil 108

Mendonca (2004) define que o cigarro é uma substância química capaz de 

mudar o funcionamento do organismo proporcionado um prazer momen-

tâneo.

O grupo segue a metodologia dos doze passos, com alteração apenas no 

primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante a nicotina - que 

tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas.

Os sete lemas do grupo são:

1 - Fazer primeiro as coisas primeiras.

2 - Devagar se vai longe.

3 - Viver e deixar viver.

4 - Viver na graça de Deus.

5 - Esquecer o prejuízo.

6 - Recomendar-se a Deus incondicionalmente.

7 - Só por hoje.

Fonte: http://bit.ly/1oLR8Ji / Acesso em 06.06.2013

21.2 Sintomas físicos da dependência do ci-
garro
Alguns autores apresentam algumas fissuras comuns, causadas pela depen-

dência do cigarro.

1. Fissura pelo cigarro (desejo intenso de fumar): esse é o sintoma mais 

comum da síndrome de abstinência. O desejo intenso de fumar dura 

apenas de 3 a 5 minutos. 

2. Tontura, peso na cabeça, dor de cabeça, dificuldade de concentração e 

confusão: esses sintomas são o sinal de que o cérebro está recebendo 

uma quantidade maior de oxigênio, uma vez que o monóxido de car-

bono não está mais entrando no organismo através do hábito de fumar. 

3. Tosse: essa tosse indica que os cílios que revestem a mucosa do pulmão 

estão começando a funcionar para limpá-lo.

4. Sonolência ou insônia.
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5. Aumento ou diminuição do apetite.

6. Alterações no funcionamento do estômago e do intestino.

7. Prostração / Apatia.

8. Diminuição dos batimentos cardíacos.

9. Garganta dolorida ou boca seca.

10. Dores musculares e nas articulações.

11. Náuseas.

Fonte: http://bit.ly/1jdcal0

Brena (2004), caso algum dos sintomas de abstinência já descritos for forte 

ou persistir por muito tempo, eles podem ter outras causas que não exata-

mente o abandono de cigarros. Neste caso, a presença de um médico espe-

cialista é importante.

Figura 21.2: Dependência ao cigarro.
Fonte: Nata lia/©Creative Commons

21.3 Sintomas emocionais
Os sintomas emocionais se apresentam da seguinte maneira: 

1. Ansiedade: essa característica aparece com frequência e, normalmente o 

quadro de ansiedade vem acompanhado dos seguintes sintomas: estado 

de preocupação, inquietação, tremores, sudorese, dores de cabeça, ta-

quicardia, boca seca etc.



Aprofunde seus estudos lendo o 
livro de Andrea Coelho Dumortout 
de Mendonça: Fumar pra quê ? O 

livro traz dicas e sugestões para 
vencer o vício. Acesso: 
http://bit.ly/1gAsGph
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2. Depressão.

3. Tristeza.

4. Mau humor.

5. Irritabilidade / Raiva.

 Fonte: http://bit.ly/1jdcal0

Os sintomas apresentados não podem ser analisados isoladamente, pois fa-

zem parte de um conjunto de fatores que cercam os indivíduos.

Pode-se concluir que o cigarro pode ser caracterizado como uma dependên-

cia química, e que depende do usuário querer parar de fumar para deter o 

vício. Este vício provoca doenças físicas e mentais  causa mudanças estrutu-

rais e emocionais à vida do fumante. O método dos doze passos é apenas o 

começo da superação da dependência. E possível concluir que o avanço da 

dependência da nicotina não depende apenas da boa vontade e disposição 

do usuário, depende também de ajuda especializada.

Resumo
Nesta aula apresentamos o grupo de fumantes anônimos e seus objetivos. 

Conhecemos os princípios e os lemas do grupo. Sintomas físicos e emocio-

nais que o cigarro pode causar. E o primeiro passo para a superação do vicio 

é admitir que é dependente da nicotina. 

Atividades de aprendizagem
1. Os Fumantes Anônimos consideram a adicção à                           uma 

doença que afeta o fumante física,                        , emocional 

e                                   . 

2. O que é um Fumante Anônimo? E o que fazem?
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Aula 22 – Grupos Dependentes de 
Amor e Sexo Anônimos 
(DASA)

Nesta aula falaremos sobre pessoas que desenvolvem um compor-

tamento doentio em relação ao amor e sexo. Não controlam suas 

vontades nem suas emoções tornando-se dependentes. 

22.1 O processo histórico do grupo DASA 
O grupo Dependentes de Amor e Sexo Anônimos foi fundado em Boston 

em 1976, quando os primeiros participantes reconheceram que o sexo e a 

dependência emocional estavam afetando suas vidas, da mesma forma que 

o álcool e as drogas os haviam afetado. Passaram, então, a utilizar os 12 pas-

sos dos alcoólicos anônimos adaptados para a realidade deles. Os Doze Pas-

sos dos Dependentes de Amor e Sexo Anônimos diferencia-se no primeiro 

passo: admitimos que éramos impotentes perante a Dependência de Amor 

e Sexo - que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. 

22.2 Anorexia: Sexual, Social e Emocional
Mas, afinal, o que vem a ser ‘anorexia’? Os membros que frequentam DASA 

se caracterizam como dependentes de sexo, amor, relacionamentos, fanta-

sias, romance e codependência. Porém, outros apresentam outro tipo de 

dependência conhecida como anorexia. Sabe-se que a anorexia é definida 

como rejeição compulsiva da comida. Na área de amor e sexo, anorexia tem 

uma definição similar: é a rejeição compulsiva de dar e receber nutrição so-

cial, sexual e emocional.

Vejamos agora algumas formas de anorexia:

a) Segundo informações do próprio grupo, anorexia pode se manifestar por 

meio de alguns sintomas, que são:

b) Não ter feito sexo ou estado num relacionamento íntimo há anos. 

c) Estar num relacionamento e ter dificuldade de estar próximo     emocio-

nalmente.

d) Raramente falam nas reuniões e desaparecem no instante em que a reu-

nião termina.



Saiba mais sobre a luta contra 
o vício e veja como funciona 

os grupos que ajudam pessoas 
dependentes. Acesso: http://veja.

abril.com.br/240299/p_096.
html

Veja também como funiona a 
química do vício em: http://veja.

abril.com.br/240299/p_096.
html
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e) Fora das reuniões, são muito sociáveis. 

f) Não têm amigos íntimos. 

g) Conhecem muitas pessoas, mas nenhuma que seja realmente próxima. 

h) Relacionamentos íntimos, apenas com certas pessoas.  

i) Mantêm distância de todas as outras pessoas, e longe de experimentar 

o amor.

Fonte: http://bit.ly/SUrN63 /  Acessado 08.06.2013

A descrição os sintomas da dependência descritos acima revelam como a 

postura dos individuos no grupo é a sua interação entre os membros, de-

terminam a diversidade de fatores que envolvem a dinâmica grupal. Pois, a 

postura do individuo no grupo decide de modo implícito ou específico como 

às aproximações devem ser feitas.

Neuróticos e introvertidos são características das pessoas que fazem parte do 

grupo como os Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Tornaram-se um 

fenômeno que se propaga de forma acelerada na sociedade brasileira. Em 

todo o país, funcionam hoje pelo menos dezessete grandes associações de 

autoajuda, com centenas de filiais em grandes cidades. Entre elas, estão os 

Narcóticos Anônimos, os Jogadores Anônimos e os Adictos do Açúcar. 

Pode-se concluir que o desencadeamento de distúrbios, como a  anorexia, 

não é apenas medo de intimidade. De alguma forma, todo ser humano tem 

medo de intimidade, pois a timidez, a modéstia e o senso de privacidade são 

características humanas naturais. Ou seja, estes sintomas estão presentes no 

cotidiano de qualquer pessoa, e precisam ser reconhecidos e tratados.

Resumo 
Nesta aula, ampliamos o conhecimento relativo à estruturação de relacio-

namentos afetivos. Não conseguem controlar suas emoções. Conhecemos 

o grupo DASA que trata das pessoas dependentes de amor e sexo. Vimos 

que os dependentes em amor, sexo, relacionamentos, fantasias e romance 

são pessoas igualmente dependentes por qualquer outro vicio, seja ele ál-

cool, drogas etc. Porém ao contrário deles, para superar essa dependência 

a pessoa tem que assumir que  é uma dependência emocional e que está 

prejudicando sua vida. No entanto, tem outro tipo de dependência, a cha-

mada anorexia do amor, que é uma repulsa a relacionamentos íntimos, e 

geralmente ataca pessoa introvertida.
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Atividades de aprendizagem
1. O que é promiscuidade sexual?

2. Quais são os tipos de dependência desse grupo?
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Aula 23 – Grupos Devedores 
Anônimos

Nesta aula, falaremos de um grupo que trata de pessoas que não 

conseguem ter controle de dívidas. Veremos o que passa pela ca-

beça desses membros quanto ao tratamento, suas qualidades e 

seus defeitos perante essa doença.

Figura 23.1: Comprador compulsivo
Fonte: Bannykh Alexey Vladimirovich/©Creative Commons

Os membros desse grupo têm em comum a inabilidade quanto ao gasto 

excessivo, ao controle, à organização, à disciplina. E até aquela que tenha 

desprezo pelo dinheiro pode ser um Devedor Anônimo.

23.1 Introdução ao DA
Segundo ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC (2009) Em 

1967, alguns membros de AA entenderam que possuíam acentuada di-

ficuldade no trato com dinheiro. Originando assim o grupo DA (Debtors 

Anonymous). A exemplo do AA, o Devedor Anônimo é portador de uma do-

ença, endividamento compulsivo, que é incurável, todavia, pode ser contro-

lada com a aplicação dos preceitos. Segundo ALCOHOLICS ANONYMOUS 

WORLD SERVICES, INC (2009) os membros são pessoas competentes, traba-



Deseja saber mais sobre os 
devedores anônimos? Então, 

acesse o site sugerido  que 
traz diversos testemunhos de 
pessoas que sofrem com esta 

doença.  http://wp.clicrbs.com.
br/acertodecontas/2012/09/09/
devedores-anonimos-a-doenca-
do-endividamento-compulsivo/
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lhadoras, com uma tendência quase incontrolável de querer agradar e ajudar 

a todos, muitas vezes até em detrimento próprio. O grupo utiliza os doze 

passos adotados pelo grupo AA, alterando somente o primeiro passo, como 

segue: admitimos que éramos impotentes perante as dívidas, que tínhamos 

perdido domínio sobre nossas vidas.

23.2 Metodologia do tratamento
O tratamento é iniciado através de reuniões que explicam a doença, apre-

sentando depoimentos e relatos das experiências de cada um.

Segundo especialistas no assunto o endividamento compulsivo é considera-

do uma doença. Mas, é visto erroneamente apenas como um comportamen-

to irresponsável ou até como falta de caráter. 

•	 Exemplo de devedores compulsivos:

Um exemplo retirado do boletim (2012) - Devedores Anônimos, relata que  

existem casos de pessoas com dívidas que superam R$ 100 mil; que tem um 

salário de R$ 4 mil, mas recebem apenas R$ 700. O restante é descontado 

em folha de pagamento e o que sobra já está comprometido com outras dí-

vidas. A figura 23.2 mostra uma pessoa compulsiva em comprar e sabe que 

não irá usar, compra apenas pela satisfação do consumo.

Acrescido pelo fato de que após as compras são guardadas em dezenas de 

armários ou na casa de amigos, porque o devedor compulsivo também não 

consegue se desfazer dos objetos.

•	 Sinais de débito compulsivo:

1. Não ser claro sobre a sua situação financeira. Não saber balanço de con-

tas, despesas mensais, taxas de empréstimos, bens, ou obrigações con-

tratuais.

2. Tomar emprestado frequentemente itens como livros, canetas, ou pe-

quenas quantias de dinheiro de amigos e outros, e falhar ao devolvê-los.

3. Poucos hábitos de economizar. Não se planeja para taxas, aposentadoria 

ou outro itens previsíveis, e então fica surpreso quando eles se tornam 

um débito; uma atitude de “viva por hoje, não se preocupe pelo ama-

nhã” .
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4. Compras compulsivas: ser incapaz de não perder uma “boa oportunida-

de”; fazer compras impulsivas; deixar etiquetas de preço nas roupas e 

então elas poderão ser trocadas; não usar itens que você comprou.

5. Dificuldade em encontrar as finanças básicas e obrigações pessoais, e ou 

nenhum senso de comprometimento quando tais obrigações são encon-

tradas.

6. Uma sensação diferente quando está comprando coisas no cartão de cré-

dito ao invés de pagar à vista com dinheiro, um sentimento de pertencer 

ao clube, de ser aceito, de ser adulto.

7. Viver num caos e drama em torno de dinheiro; usando um cartão de cré-

dito para pagar o outro; cheques devolvidos; sempre lidando com uma 

crise financeira.

8. Uma tendência a viver na fantasia: vivendo de pagamento a pagamento, 

correndo riscos com a saúde e seguro do carro, fazendo cheques espe-

rando que o dinheiro vai aparecer para cobri-los.

9. Inibição e embaraço com o que deveria ser uma discussão normal sobre 

dinheiro.

10. Trabalhando demais ou recebendo menos que você merece; trabalhan-

do horas extras para ganhar mais dinheiro a fim de pagar os credores; 

usando o tempo de forma ineficiente; aceitando trabalhos abaixo da sua 

capacidade e nível de estudos e educação.

11. Uma má vontade de tomar conta e de valorizar você mesmo. Vivendo 

uma vida imposta por você mesmo; negando a si mesmo suas necessida-

des básicas a fim de pagar os seus credores.

12. Um sentimento de esperança de que alguém irá tomar conta de você se 

necessário, de forma que você não estará em sérios problemas financei-

ros; que sempre haverá alguém a quem você pode recorrer.

13. No Devedores Anônimos, endividados compulsivos se reúnem e trocam 

experiências. A dinâmica é igual ao já bem conhecido Alcoólicos Anô-

nimos. Há, no entanto, uma diferença essencial. Quem é alcoólatra ou 

drogado deve viver na abstinência total. O consumista não. Em geral, 

será exposto a compras diariamente.

Fonte: http://bit.ly/1oLZCjI / Acessado 01.06.2013
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Pode-se concluir que o devedor anônimo afeta pessoas que com dificulda-

des de controlar gastos e até mesmo pessoas que não gostam de dinheiro 

e são levados ao endividamento compulsivo. Conhecemos também alguns 

dos sintomas de uma pessoa devedora compulsiva.  

Resumo
Nesta aula, abordamos a trajetória, os desafios e a necessidade dos mem-

bros do grupo DASA de reconhecer os sintomas do consumismo. 

Atividade de aprendizagem
1. Que tipo de pessoa pode ser considerada Devedor Anônimo?

2. Quais são as consequências sofridas pelos Devedores Anônimos?
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Aula 24 – Mulheres que Amam Demais 
Anônimas (MADA)

Veja o vídeo “Documentário 
MADA”, mulheres que amam 
demais, de Lais Varela e 
com apresentação de alguns 
depoimentos. 
https://www.youtube.com/
watch?v=YEr3-D23ZCg

Hoje estudaremos o grupo MADA, formado por mulheres que de 

alguma forma estão “presas” a um relacionamento destrutivo, 

que vem influenciando negativamente sua vida pessoal e social. 

24.1 Conceitos sobre MADA
Modesto et al. (2010) define o termo MADA como um “programa de recu-

peração para tratar mulheres que sofrem com a dependência de relaciona-

mentos destrutivos, sejam eles entre amigos, patrão/empregados, professor/

aluno, familiares ou entre homem/mulher”. 

Para Rosa et al. (2010), o termo MADA pode ser usado em referência ao 

grupo Mulheres que Amam Demais Anônimas; e Mada ou Madas (plural) 

para a mulher ou mulheres que sofrem por causa da dependência de rela-

cionamentos.

Na opinião de Subby e Friel apud Beattie (2002, p.46), originalmente, a pa-

lavra foi usada para descrever a pessoa ou as pessoas, cujas vidas foram 

afetadas como resultado de estarem envolvidas com alguém quimicamente 

dependente. O cônjuge, filho ou amante de alguém quimicamente depen-

dente, era visto como tendo desenvolvido um padrão de lidar com a vida 

que não era saudável, como reação ao abuso de droga ou de álcool por 

parte do outro. 

Segundo Rosa et al. (2010), o livro Mulheres que Amam Demais, lançado em 

1985, a autora Robin Norwood (psicóloga e terapeuta familiar), retrata sua 

própria experiência e a experiência de centenas de outras mulheres envolvi-

das com dependentes químicos. Robin Norwood percebeu algo comum em 

todas elas e as chamou de “mulheres que amam demais”. O relato destas 

experiências corroborou para o início de grupos que tratassem a incapacida-

de de equilibrar a dependência de amar e sofrer demais.

A introdução do grupo no Brasil ocorreu  em São Paulo em 1994. Em 1999, 

ocorreu a primeira reunião no Rio de Janeiro. O grupo MADA cresceu e, 
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atualmente tem mais de 45 reuniões semanais no Brasil, distribuídas em 14 

Estados e o Distrito Federal, e 01 reunião em Portugal, em Carcavelos, e 03 

reuniões na Venezuela, em Caracas.

Semelhante a outros grupos de mútua ajuda, uma das características do 

grupo é o anonimato, ou seja, o que é dito nas reuniões não é reproduzido e 

os nomes das participantes e de seus companheiros não citados em hipótese 

nenhuma fora do grupo. 

Outra característica é o respeito as individualidades. Exemplo: As mulheres 

que frequentam as reuniões pela primeira vez não precisam expressar suas 

opiniões no primeiro momento. O grupo sugere que a participante frequen-

te seis  reuniões consecutivas que são chamadas de “primeira vez”. Depois 

desse período é que a mulher decide se quer ou não participar do grupo. A 

participação no grupo não envolve custos. O grupo não possui lideres. Todas 

trabalham juntas como voluntárias, porém elegem algumas coordenadoras 

para facilitar a condução dos trabalhos executados. 

O grupo MADA também segue os 12 passos adaptados do grupo AA. São 

eles:

1. Admitimos que éramos impotentes perante os relacionamentos 

e que tínhamos perdido o controle de nossas vidas.

2. Passamos acreditar que um poder superior a nós mesmas pode-

ria nos devolver a sanidade.

3. Decidimos entregar nossas vidas aos cuidados de Deus, na ma-

neira como O concebíamos.

4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós 

mesmas.

5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmas e outro ser hu-

mano, a natureza exata de nossas falhas.

6. Nos dispusemos inteiramente a deixar que Deus removesse os 

defeitos do nosso caráter.

7. Humildemente, pedimos a Ele que nos livrasse de nossas imper-

feições.

8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que prejudicamos e nos 

dispusemos a reparar os erros que cometemos com elas.
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9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, 

sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-

-las ou a outrem.

10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estáva-

mos erradas, nós o admitíamos prontamente.

11. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso 

contato com Deus, na forma em que O concebíamos, rogando 

apenas o conhecimento de Sua vontade e forças para realizar essa 

vontade.

12. Graças a esses passos, experimentamos um despertar espiri-

tual e procuramos transmitir essa mensagem a outras mulheres, 

dependentes de pessoas. Procuramos praticar esses princípios em 

todas as nossas atividades. Nada, absolutamente nada, acontece 

por equívoco no mundo de Deus.... A não ser que eu aceite a vida 

totalmente do jeito que ela é, não poderei ser feliz. Preciso me 

concentrar menos no que é preciso mudar no mundo e mais no 

que eu preciso mudar em mim e nas minhas atitudes.

Fonte: http://www.grupomada.com.br/ Acessado 13.06.2013.

Conclui-se que o grupo MADA exerce papel fundamental de tratar com 

atenção a dependência de sentimento que afetam a vida das pessoas, o 

funcionamento do grupo segue regras e dinâmicas próprias. 

Resumo
Nesta aula falamos sobre as mulheres que têm muita dificuldade de domi-

nar seus sentimentos. Vimos como o grupo está estruturado no Brasil e que 

também adotam os doze passos para sua superação. Ou seja, o grupo retra-

ta  uma situação muito delicada, que às vezes é confundida com sintomas 

comuns, mas que está relacionada com algo que exige um cuidado especial.
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Atividades de aprendizagem
1. Em que foi baseado o grupo MADA?

2. Cite três dos 12 passos que o grupo segue.
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Aula 25 – Jogadores Compulsivos

No vídeo O que é Dependência 
de Jogos? Você encontrará 
uma análise de especialistas 
sobre os processos de 
dependência dos jogos. 
Assista! Vale a pena! Acesso 
em: https://www.youtube.
com/watch?feature=player_
detailpage&v=zZSi2OtpMdo

Nesta aula, estudaremos como identificar um jogador compulsivo. 

Veremos que os membros deste grupo não estão associados à de-

pendência e a transtornos mentais. Conheceremos as estratégias 

diferenciadas de reconhecimento de seus comportamentos e as 

possíveis formas de superação. 

O grupo se utiliza de alguns instrumentos para identificar um jogador com-

pulsivo, conforme veremos a seguir.  

Figura 25.1: Jogador compulsivo
Fonte: Anton Brand/©Creative commons

25.1 Identificação para um jogador patoló-
gico 
O grupo utiliza um roteiro de perguntas investigativas que visa colaborar 

no processo de identificação de um jogador compulsivo. É comum entre os 

especialistas a classificação de dois tipos de jogadores: 

•	 Aventureiro: desenvolve jogadas para captar algo, dinheiro, status, etc. 
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•	 Jogador que foge dos problemas: passa horas jogando com pouco 

dinheiro; sua preocupação é fugir das crises pessoas e sociais; ou seja, 

a finalidade do jogo é diferente para cada indivíduo. (Bernik, Araújo e 

Wielenska, 1995; Del Porto, 1996). 

Vejamos agora um modelo de questionário para identificar um jogador pa-
tológico: 

1. Fica preocupada com o jogar (p.ex. fica preocupada com reviver expe-

riências de jogo passadas, planeja o próximo episódio, ou ocupa-se em 

obter modos para adquirir dinheiro com o qual jogar); 

2. Necessita apostar maiores quantidades de dinheiro para obter a mesma 

satisfação; 

3. Tem insucessos repetidos nos esforços para controlar, diminuir ou parar 

de jogar; 

4. Apresenta sinais de inquietação ou irritabilidade quando tenta reduzir ou 

deixar de jogar; 

5. Joga como urna forma de escapar dos problemas ou para aliviar humor 

disfoico (p.ex., sentimentos de desamparo, culpa, ansiedade, depressão); 

6. Depois de perder dinheiro jogando, retorna frequentemente ao jogo 

para recuperar as perdas (“fazer caixa”); 

7. Mente para os membros da família, para o terapeuta e para outras pes-

soas de forma a mascarar a extensão do envolvimento com o jogar; 

8. Comete atos ilegais tais como falsificação, fraude, falsificação, ou desfal-

que para custear o jogar; 

9. Arrisca ou chega a perder relações afetivas, empregos, oportunidades 

educacionais ou de carreira, significativos, em decorrência do comporta-

mento de jogar; 

10. Depende do dinheiro de outros para solucionar situações financeiras de-

correntes do comportamento de jogar.
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Há a necessidade de se fazer um diagnóstico diferencial para o jogar patoló-

gico. Com este roteiro, elaborado com ajuda de especialista, o grupo pode 

realizar a classificação das doenças mentais do jogar patológico, e que deve 

ser distinguido de:

a) Jogo e aposta: são situações nas quais joga-se frequentemente por ex-

citação ou numa tentativa de ganhar dinheiro. Pessoas nessa categoria 

refreiam seu comportamento de jogar quando confrontadas com perdas 

importantes ou outros efeitos adversos. 

b) Jogar excessivamente em pacientes maníacos; 

c) Jogar em personalidades sociopáticas (transtorno de personalidade an-

tissocial).

Segundo relata Bernik et al. (1996), os sintomas provocados pela ausência 

do jogo variam conforme a classificação.

Existem dados indicando que jogadores compulsivos, impedidos de 

jogar, vivem uma tensão crescente e intolerável; quando cedem ao im-

pulso e emitem o comportamento de jogar, experienciam excitação 

física e psicológica, amplificadas quando as jogadas ou as apostas são 

bem-sucedidas. Apresentam alterações do nível de excitação autonô-

mica, pressão arterial e batimentos cardíacos, sugerindo que esses in-

divíduos apresentam um drive aumentado para comportamentos gera-

dores de emoção (Bernik, Araújo e Wielenska, 1995; Del Porto, 1996).

Ainda segundo Bernik et al. (1996), a classificação do tipo do jogador foi 

definido conforme alguns critérios. O jogar patológico foi redefinido por cri-

térios paralelos àqueles de dependência de drogas psicoativas para enfatizar 

a natureza compulsiva do jogar. Enquanto a atitude de jogar patológico foi 

classificado entre os transtornos de controle de impulso, os quais são defini-

das pelas seguintes características:

1. Quando existe ausência  em resistir a um impulso, motivação  ou tenta-

ção para emitir algum comportamento que seja prejudicial a si próprio 

ou a outra pessoa; 

2. Quando existe  uma crescente sensação de tensão ou excitação antes de 

emitir o comportamento; 



Veja o vídeo Jogo Patológico 
e saiba um pouco mais sobre 
as armadilhas dos jogos, uma 

explicação de uma profissional 
da psicologia: 

Acesso: https://www.youtube.
com/watch?feature=player_

detailpage&v=O8oaMMNgecc
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3. Ou quando uma experiência de prazer, gratificação ou alívio no momen-

to que está emitindo o comportamento.

Advertindo que este processo de classificação deve ser analisado por profis-

sionais competentes da área da saúde e comportamento humano.

25.2 Comportamento de um jogador com-
pulsivo
Entre a classificação de um jogador compulsivo podemos encontrar as se-

guintes patologias apresentadas abaixo. Ressaltando que cada sintoma afeta 

não só o indivíduo, mas a família e a sociedade. 

a) Pelo tipo de comportamento de jogar (social, solitário, em máquina, 

aposta em cavalos, bingo etc.), o que pode ser considerado como uma 

especificação da resposta; 

b) Padrão do comportamento de jogar: frequência, horário, locais frequen-

tados, tempo dispêndio, perdas e ganhos, consequências pessoais (saú-

de, aparência, finanças, legais, família e trabalho); 

c) Precipitantes externos e internos (estressores psicossociais vigentes) - 

busca de antecedentes. 

Ocorrem ainda consequências de curto, médio e longo prazo. Quanto às 

habilidades: interpessoais, intelectuais, profissionais, acadêmicas, artísticas e 

esportivas. Devem ser avaliadas possibilidades de intervenção. 

25.3 Métodos de atendimento a um joga-
dor compulsivo 

 – Esclarecer cliente e familiares sobre o fenômeno do jogar patológico; 

passar-lhes a noção de que o jogar patológico é o resultado de uma 

combinação de fatores biológicos e ambientais e que é um fenômeno 

que vem sendo estudado. 

 – Inspirar confiança no tratamento, para que a adesão às mudanças 

seja intensificada. 

 – Estimular engajamento do cliente e dos familiares na disposição para 

a mudança ambiental e comportamental. 

 – Exposição ao estímulo ambiental associado ao jogar (exposição oca-

sional ao estímulo ambiental pode contribuir para recaídas). 
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 – Prevenção de resposta de jogar. 

 – Uma outra tarefa inicial do terapeuta seria, juntamente com o cliente, 

definir o objetivo que este tem ao vir procurar a terapia: ele procura 

nunca mais jogar ou quer aprender a jogar controladamente.

 Resumo
Nesta aula, falamos sobre o processo de identificação para um jogador pa-

tológico. Vimos também os tipos de comportamento de um jogador com-

pulsivo e conhecemos os métodos utilizados no atendimento a um jogador 

compulsivo.

Atividades de aprendizagem
1. Você concorda com o método de atendimento para o jogador compul-

sivo?

2. Em sua opinião, como os governos podem colaborar para divulgação e 

controle dos jogos de azar?
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Aula 26 – O poder dos jogos virtuais

Nesta aula estudaremos a influência dos jogos eletrônicos sobre 

o comportamento social dos jovens. Veremos como ocorre a al-

teração de comportamento que afeta os indivíduos, inclusive no 

mercado de trabalho.

26.1 Vantagens e desvantagens do mundo 
virtual
Para Justiça (2003), em sua tese de doutorado fala sobre os possíveis diá-

logos informais e interculturais, aponta que a internet, no contexto escolar, 

muitos jovens vêm sendo afetados pela possibilidade crescente de realizar 

várias  tarefas ao mesmo tempo, durante o dia inteiro. Para a autora, o mun-

do virtual cria novas oportunidades para o desenvolvimento da amizade. No 

entanto, a autora ressalta que o perfil destas amizades são caracterizadas 

como distantes sem intimidades, o que torna ideal para pessoas mais tími-

das. São relações que possuem o computador como mediador.

Alguns autores convergem que o video game tem ocupado espaço neste de-

bate. Tal brinquedo vem sendo citado por muitos especialistas como veícu-

los de comunicação de maneira negativa, e está gerando preocupações por 

parte de pais e autoridades, que devido a esse bombardeio de informações 

estão deixando de vê-lo somente como um inofensivo brinquedo.

26.2 Video games 
Os videos games estão cada vez mais próximos do mundo real, melhorando 

a tecnologia e o design dos personagens. 

Existe a série de um jogo que se tornou fenômeno mundial, ele se 

chama GTA (Grand Theft Auto), que no inglês significa grande ladrão 

de carros. O game foi produzido em 1998 pela empresa americana 

de softwares Rockstar Games (fundada em 1998 pelo americano Sam 

Houser), cujo personagem deve realizar missões por uma cidade, po-

dendo utilizar armas, roubar veículos e até espancar (HARLOW, 2005).



Assista ao vídeo Dependência de 
Internet e Videogame, e verifique 

os sintomas dos jogadores 
compusivos e a trajetória de 20 

anos de jogos virtuais.
https://www.youtube.com/

watch?feature=player_
detailpage&v=9VhlMMbCuwA
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Harlow ainda ressalta que existem estratégias de inserir certas dificuldades 

nos jogos, e que o jogador vai sendo estimulado a cumprir certa dificuldade. 

Para o autor, “os jogos de mais sucesso são aqueles que apresentam baixo 

nível de dificuldade no início para que possam prender a atenção do jogador, 

tornando-se mais difíceis ao longo da sequência”. Ou seja, há uma intencio-

nalidade implícita em provocar a dependência nos usuários. 

Segundo Abreu et al. (2008), não há consenso entre os pesquisadores quan-

to à melhor  maneira de se classificar à parcela de indivíduos que apresentam 

um  intenso envolvimento com jogos de videogame e de computador/ Inter-

net e desenvolvem prejuízo significativo decorrente dessa  relação. 

Os autores apontam que o uso excessivo, uso compulsivo, uso problemático, 

alto envolvimento e dependência de jogos eletrônicos são os termos mais 

comumente encontrados, sendo este último o mais utilizado, tanto na im-

prensa como na literatura científica.

Apontam alguns critérios para dependências comportamentais que foram 

também adaptados para investigar os chamados “vícios tecnológicos”, nos 

quais estão presentes em características centrais comuns às dependências.

Critérios diagnósticos propostos por Brown para a dependência da internet:

1. Precoucpação excessiva com a internet;

2. Necessidade de aumentar o tempo conectado (on line) para ter a mesma 

satisfação;

3. Exibir esforços repetidos para diminuir o tempo de uso da internet;

4. Presença de irritabilidade e/ou depressão;

5. Quando o uso da internet é restringido, apresenta habilidade emocional 

(internet como forma de regulação emocional);

6. Permanecer mais conectado (on line) do que o programado;

7. Trabalho e relações sociais em risco pleo uso excessivo;

8. Mentir aos outros a respeito da quantidade de horas on line.

Fonte: Abreu et al. 2008. 



Acesse o link: http://www.scielo.
br/pdf/rbp/v30n2/a14v30n2.
pdf leia a pesquisa  sobre 
dependência de jogos virtuais na 
íntegra.
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Os autores Charlton e Charlton e Danforth em Abreu et al. 2008 redefinem 

os critérios de dependência propostos por Brown como “periféricos”. Sen-

do classificados como saliência cognitiva, euforia e tolerância e “centrais” 

saliência comportamental, abstinência, conflito e recaída/restabelecimento. 

Os autores clamam de “alto envolvimento” o padrão de uso daqueles in-

divíduos que passam muito tempo do dia jogando e apresentam muitos 

critérios “periféricos” de dependência; porém, não apresentam os critérios  

“centrais” nem prejuízo significativo decorrente dessa atividade.  Para ele 

os verdadeiros dependentes,  além de  compartilharem o tempo excessivo 

e os critérios periféricos com o  grupo de “alto envolvimento”, apresentam 

com frequência signifi- cativamente maior os critérios centrais e o prejuízo 

marcado em  várias áreas da vida cotidiana.

Resumo 
Nesta aula, vimos que o dependente em jogos, seja ele criança, jovem ou 

adulto, pode tornar-se vítima de jogos. Entre os prós e contra dos jogos da 

internet, verificamos a necessidade de acompanhamento dos pais. Também 

falamos que o tratamento para dependentes de jogos segue os mesmos 

métodos que outras modalidades de dependência. 

Atividade de Aprendizagem
•	 Em sua opinião ser um viciado virtual traz problemas sociais? Por que?
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Aula 27 – O poder dos jogos virtuais II

Assita este vídeo “Viciado em 
internet não sai de casa há 5 
anos no Espírito Santo” conheça 
a realidade de um jovem 
dependente de jogos virtuais.
https://www.youtube.com/
watch?v=TuUmBPhrb30

Nesta aula continuaremos estudando sobre a influência dos jogos 

eletrônicos no comportamento dos jovens e adultos.

27.1 Malefícios dos jogos virtuais 
 Este tema está sendo estudado por pesquisadores, pois representa um pos-

sível distúrbio psiquiátrico grave. Atinge mais os jovens adolescentes, mas 

há também adultos que passam horas a fio em frente a um computador, 

completamente desligados da realidade, esquecendo-se muitas vezes das 

suas necessidades básicas, como comer e dormir.  

O uso patológico dos jogos se apresenta de maneira mais grave na 

Coreia. Segundo pesquisa da Comissão de Proteção à Juventude, 60% 

dos jovens são viciados. Isso se deve a uma expansão desse mercado 

lucrativo. Esses jovens, em sua maioria, vão mal na escola e apresentam 

problemas de relacionamento interpessoal (REUTERS, 2004).

Embora não existam muitas pesquisas sobre o assunto, o tema ‘jogos virtu-

ais’ está afetando a vida de muitas famílias. 

27.2 Alguns sintomas do vício
Alguns autores apontam indícios em relação ao tempo em que está na in-

ternet. Seja por manifestar abstinência, ficar irritado em lugares em que não 

tem internet, começar a exigir mais tempo na internet, e sempre dificuldades 

a mais na vida escolar ou social.

Seguem alguns sintomas que identificam o viciado em jogos virtuais:

1. Tem mais de cinco amigos virtuais, que não conhece pessoalmente; 

2. Não tem amigos que frequentam sua casa ou vice e versa. 

3. Fica irritado quando está há mais de uma hora sem internet; 
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4. Evita sair de casa quando é para ir a lugares sem computador; 

5. Só fala dos jogos onlines, redes sociais e pessoas virtuais;

6. Não tem motivação para fazer outras atividades; 

7. Está com a autoestima bem baixa; 

8. É uma pessoa caseira e solitária; 

9. Se sente triste, ansioso ou deprimido na maior parte do tempo; 

10. Ele já chegou a passar mais de 10 horas online em um único dia.

Fonte:  http://abr.ai/1oMbEJV / Acessado em 13.05.2014

Por meio desta simples verificação, torna-se possível dar passos alternativos 

de mudança de postura diante do uso de jogos. 

•	 Tratamento para jogos virtuais

Autores apontam que as técnicas de tratamento para a dependência do 

jogo são semelhantes às utilizadas no tratamento de todos os outros tipos 

de dependências.

Alguns sintomas como o jogo patológico carecem de uma intervenção es-

pecializada. Especialistas apontam que é possível voltar a normalidade, no 

entanto, exige uma acompanhamento diário. Eles alertam que caso não haja 

a ajuda especializada o problema poderá ser agravado, o apoio psicológico 

é uma das valências mais importantes do tratamento para a dependência 

do jogo, sendo que no decorrer dos processos terapêuticos o paciente vai 

interiorizando que terá de manter a abstinência total.

Pode-se concluir que em relação aos sintomas do grupo, os mesmos devem 

ser verificados com ajuda de especialistas. E que não existe grupos de mútua 

ajuda para dependentes de internet, mas que é de extrema necessidade, 

pois cada vez mais estão surgindo pessoas com essa dependência. 
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Resumo 
Nesta aula vimos que os vícios em jogos virtuais atingem mais os jovens ado-

lescentes e o seu tratamento é semelhante a outros tipos de dependência 

que vimos nas aulas anteriores.

Atividade de aprendizagem
•	 Você considera importante que existam grupos de mútua ajuda para este 

tipo de dependência?
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Aula 28 – Viciado em trabalho

Essa aula tem como objetivo identificar pessoas viciadas em traba-

lho e os problemas, as influências culturais e comportamentais que 

podem trazer à vida pessoal delas.  

Alguns autores atribuem este tipo de dependência às novas relações de tra-

balho estabelecidas na pós-modernidade.

28.1 Os que são viciados em trabalho
Para Serva et al. (2004), são pessoas  que  trabalham arduamente no intuito 

de alcançar as metas traçadas pela organização e obter sucesso profissio-

nal. Tais pessoas acabam fazendo do trabalho a sua principal razão de viver, 

evidenciando um novo fenômeno de comportamento nas organizações, o 

chamado Workaholic. Esta é uma expressão americana que teve origem na 

palavra alcoholic (alcoólatra). Serve para denotar uma pessoa viciada não em 

álcool, mas e tão somente em trabalho.

 Viciado em trabalho é um fenômeno comportamental que está cada 

vez mais crescente nas organizações, tendo maior incidência em orga-

nizações que possuem uma cultura extremamente competitiva. Estar 

absorvido de maneira intensa com o trabalho, com longas jornadas 

diárias, carga horária de trabalho descomedida, ritmo veloz de se tra-

balhar e busca desenfreada de resultados são fortes indícios que po-

dem contribuir para que trabalhadores se tornem workaholics (SERVA 

& FERREIRA, 2004).

Semelhante a outras modalidades de dependência, o usuário não consegue, 

sozinho saber a hora de parar de trabalhar. 

28.2 Problemas que causam o vício em tra-
balho 
Segundo França et al. (1999), um fato comum entre as pessoas que de-

senvolvem esta dependência, são aquelas que não conseguem fazer outra 



Assista ao vídeo sugerido e veja 
um especialista esclarecendo 

sobre a diferenciação entre 
worklover e o workaholic 

https://www.youtube.com/
watch?v=iWdoDs0XZBk
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coisa na vida que seja trabalhar. Podem demonstrar alguns sintomas quando 

estão com a família, ou no lazer e a vida social, tais como: irritabilidade e até 

mesmo, desenvolver manifestações depressivas, pois são pessoas incapaci-

tadas para usufruir seu tempo livre. Para o autor, estas pessoas desenvolvem 

interiormente  um nível de ansiedade muito intenso, e se acostumaram a 

conviver com o estresse utilizando o trabalho como válvula de escape. De-

senvolvem alguns padrões, a saber, o padrão “perfeccionista”: apresenta 

como principais características necessidade de estar no controle, a forma 

rígida e inflexível de administrar, a busca agressiva de poder para dominar o 

ambiente e o trabalho, e a preocupação exacerbada com detalhes, regras e 

relatórios. 

Autores apontam que o padrão denominado “orientado para realização”, 

normalmente demonstra alto desejo para avançar cargos superior na carreira 

e alta satisfação e disposição para esperar por recompensas. O padrão de-

nominado Workaholic é conhecido pelo entusiasmo, possui características 

empreendedoras e espírito especulativo. 

Figura 28.1: Excesso de trabalho
Fonte: Pressmaster/©Creative Commons

28.3. Worklover 
O termo ‘worklover’ foi cunhado pelo laboratório de Psicologia do Trabalho, 

da Universidade de Brasília (UnB). Para a psicóloga Ione Vasquez Menezes, 

os 1worklovers, ao contrário dos 1workaholics’, trabalham para viver, e não 

vivem para trabalhar.

Segundo Codo (2005), pessoas caracterizadas como worklover são as que 

trabalham muitas horas por dia, e mesmo assim encontram um equilíbrio. 

Pessoas que amam o que fazem, decoraram sua casa ou carro com temas 

voltados ao trabalho, por amor e satisfação.
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De acordo com Lima (2002), a atividade profissional quando escolhida  base-

ada nas inclinações pessoais, também, proporciona meios à sublimação. Esse 

processo demonstra-se na criatividade, na inovação, e na criação de opor-

tunidades. Sendo assim, o prazer no trabalho passa a ser um dos elementos 

fundamentais do equilíbrio psíquico, pois o trabalho cria identidade social. 

•	 Sintomas do viciado ao trabalho: 

1. Ansiedade

2. Incapacidade de relaxamento

3. Competitividade excessiva

4. Exigência consigo mesmo

5. Suscetibilidade ao stress

6. Impaciência

7. Baseiam suas vidas nos relógio, ou seja, no tempo.

8. Vivem com uma espécie de urgência de tempo.

9. Realizam mais de uma tarefa ao mesmo tempo: dirigem comendo, falam 

ao telefone e retocam a maquiagem, etc.

10. Têm baixa tolerância à frustração.

Segundo especialistas grande parte dos workaholics são pessoas suscetíveis 

a doenças cardiovasculares. Ressalta-se que para caracterizar-se um depen-

dente de trabalho o indivíduo deve cumprir quase todos esses itens, e claro 

ser diagnosticado por especialistas.

28.4 Significados do trabalho
Lima (2002) destaca que é normal que haja uma fusão de identidade, uma  

combinação dos valores individuais com as atividades profissionais. Para a 

autora, a constituição da identidade profissional é, ao mesmo tempo, um 

processo individual e social. E que esta constituição depende das experiên-



Acesse este artigo: http://bit.
ly/1hKicUH e saiba o resultado 
de uma pesquisa sobre sobre o 

tema worklover e workaholic.
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cias, interesses e anseios pessoais, e também resultam da história de vida do 

indivíduo, da sua interação com os vários grupos sociais e das perspectivas 

que daí é formada. 

Quadro 28.1: Diferenças entre Worklover x Workaholic

Worklover Workaholic

É apaixonado pelo trabalho É viciado em trabalho

Está satisfeito com o trabalho e sabe lidar melhor com as 
dificuldades que aparecem.

É motivado por natureza, mas não está necessariamente 
satisfeito com o trabalho.

Se o trabalho vai mal, busca ajuda e soluções para os 
problemas.

Se a vida profissional vai mal, sofre e descuida da saúde.

Trabalha muitas horas por dia sem perceber o tempo 
passar, mas a satisfação se estende à vida pessoal. Tem 
equilíbrio.  

Trabalha muitas horas por dia e abandona a vida pesso-
al. Piora a situação porque foge dos problemas privados 
“internado-se” mais horas na empresa.

Sofre menos de estresse, garantindo saúde mental e 
física por mais tempo.

Apresenta mais estresse e tem mais chances de sofrer 
doenças cardiovasculares

Fonte: Codo (2004).

Segundo Codo (2004), ainda existem poucos estudos sobre o tema Worklo-

ver, seu conceito não é bem definido, muitos acreditam que worklover possa 

ser um modo menos agressivo de se referir a pessoas que são consideradas 

workaholics. No entanto, Burke e outros (2004) relatam não haver diferen-

ças significativas entre viciados em trabalho, workaholics entusiastas e en-

tusiastas no trabalho. Concluem que “sentir- se motivado para o trabalho” 

e “se divertir no trabalho” são os dois elementos fundamentais que distin-

guem os tipos de workaholic.

Pode-se concluir que o significado relativo ao trabalho muda dependendo 

das necessidades de cada indivíduo. Ainda faltam estudos sobre esta moda-

lidade de comportamento e dependência. Porém, muitas pesquisas já estão 

sendo realizadas sobre o assunto.

Resumo
Nesta aula falamos sobre pessoas que desenvolvem a dependência na rela-

ção com o trabalho, conhecidas como  Worklover e Workholic. Apontamos 

alguns problemas que causam o vício em trabalho, e falamos um pouco 

sobre como são caraterizados estes vícios.
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Atividades de aprendizagem
1. Como é a sua relação com seu trabalho? 

2. Você considera importante um grupo de mutuo ajuda para estas pessoas?
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Aula 29 – Círculo vicioso

Nesta aula apresentaremos trechos de uma entrevista com Acioly 

Lacerda, psiquiatra, professor visitante da Universidade de Pittsbur-

gh (EUA) e membro do Laboratório de Cognição e Neuroimagem 

da Unifesp. E os psiquiatras da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) Jair Mari, professor titular e Rodrigo Bressan, professor 

da pós-graduação.

O ‘círculo vicioso’ integra todos os temas tratados nesta disciplina, pois 

tanto os compradores compulsivos a usuários de drogas, jogadores anôni-

mos, mulheres que amam demais, as pessoas que desenvolvem uma depen-

dência, provocam  polêmicas entre especialistas sobre os diagnósticos e as 

formas de tratamento.

29.1 Afinal, o que é um círculo vicioso?
Segundo especialistas, círculo vicioso está relacionado a atividades que não 

se tem controle sozinho e envolve sentimentos, comportamento, atitudes 

que afetam o indivíduo e as pessoas a sua volta. A figura 29.1 representa 

claramente este círculo 

A imensidão de informações que a ciência disponibiliza sobre os mecanismos 

neurofisiológicos, fica mais evidente a incidência de fatores biológicos, psi-

cológicos e socioambientais sobre determinados  vícios.

Alguns autores caracterizam o vício como o não controle ao impulso, e a 

pessoa passa a repetir comportamentos, que a levam a perder a possibilida-

de de escolhas e a comprometer seu comportamento.

Apontam ainda que os fatores socioambientais, biológicos e psicológicos 

interferem no fator dependência. E finalmente apontam que pode haver 

dependência mesmo sem o uso de droga.

Vício
é um hábito repetitivo que 
degenera ou causa algum 
prejuízo ao viciado e aos que 
com ele convivem. Dicionário 
Aurélio on line.



Acesse o site: http://bit.
ly/1v0ZMIi e encontre outras 

figuras ilustrativas sobre o círculo 
vicioso e a ação de outras drogas 

no organismo humano.
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Figura 29.1: Círculo vicioso
Fonte: http://bit.ly/RCNKVW

Veremos agora alguns trechos da entrevista, realizado pela Folha de São 

Paulo, disponibilizada na íntegra no link Saiba mais. 

Sobre a relação o vício e as células humanas: 

Os mecanismos que levam ao vício puderam ser mais bem entendidos 

nos últimos dez anos com os avanços da neurociência. Adaptação celu-

lar, tolerância, explicações para a abstinência: o ciclo vicioso pode estar 

dentro de nossas células e ter um componente hereditário. Mas fatores 

psicológicos não são descartados. 
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Ou seja, as questões relativas ao vício, área de estudo da neurociência é re-

cente, apenas 10 anos. O círculo vicioso pode depender de um componente 

hereditário, apesar de não descartar o fator psicológico.

Sobre a origem do bem-estar provocada pela dependência: 

Quem usa a droga se sente bem. Tanto o álcool quanto a maconha 

vão bombardear o sistema dopaminérgico. Quando bombardeiam o 

sistema dopaminérgico, liberamos dopamina e ficamos alegrinhos. O 

álcool tem os dois efeitos: você fica tranquilo, que é o efeito ansiolítico, 

e ao mesmo tempo tem um efeito euforizante.

Está relacionada ao sistema dopaminérgico, a liberação da dopamina que 

leva ao corpo todo a sensação de bem estar.

Em relação ao avanços da ciência:

Hoje nós sabemos os efeitos no nível molecular. Hoje nós sabemos 

muito mais desses efeitos das drogas. Estamos descobrindo os circuitos 

da adição (dependência) com o advento da neuroimagem, da neuroci-

ência e da biologia celular, que trouxeram a possibilidade de se verificar 

a ação das drogas no sistema nervoso central. Há uns dez anos isso 

não era possível. Por que os circuitos da adição? Uma vez que se sabe 

onde as drogas atuam, sabemos onde poderão dar futuramente pro-

blemas. Antes isso não era possível de se estudar e nem de ser obser-

vado. Hoje, com uma análise de biologia molecular, estudamos esses 

fenômenos em nível celular, de como as drogas chegam às células e 

como ativam os receptores. Também verificamos o efeito visualizando 

o cérebro, como ele reage a essas drogas. De dez anos para cá houve 

uma verdadeira revolução.

Houve uma evolução nos últimos dez anos, hoje a ciência sabe mapear no 

organismo humano que áreas são afetadas a partir da ingestão de algumas 

drogas. 

Sobre a adaptação celular, por exemplo, por que um indivíduo desenvolve o 

vício? Qual é o mecanismo da adição?

Vamos pegar como exemplo o caso do álcool, mas isso é aplicado de 

uma certa forma para todas as drogas. O indivíduo usa o álcool para 



Assista ao vídeo onde Fábio 
Assunção, ator, fala sobre o 
processo de dependência e 
a busca por ajuda. Acesso: 
https://www.youtube.com/

watch?v=HenJsd8Pr7E
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se sentir tranquilo. Chega em casa toma um vinhozinho, um uísque. 

Isso vai aumentar os efeitos das células de inibição do sistema nervoso 

central. Aumenta o poder ansiolítico. Acontece que bombardeando 

o sistema nervoso central com álcool, a célula começa a desenvolver 

uma adaptação, ela começa a reduzir os efeitos de inibição do sistema 

gabaérgico. É o que chamamos de adaptação homóloga. Adaptação 

homóloga porque vai ser específica para o álcool e quando o álcool 

bater na célula ele não vai ter o mesmo efeito ansiolítico. Qual é a re-

percussão disso? O indivíduo precisa beber mais para manter o mesmo 

efeito. A célula cria uma defesa contra o álcool. Quando bombardea-

da, aquilo acelera a inibição, que potencializa o efeito ansiolítico, mas 

a célula começa a se defender. De tal sorte que será preciso, com o 

tempo, de mais álcool para ter o mesmo efeito que se tinha lá atrás.

É o que chamamos de adaptação homóloga, onde a célula cria uma defesa 

contra o álcool. Ou seja, o indivíduo fica mais resistente e cada vez mais 

precisa de uma dose maior para chegar a sensação de prazer.

A citação abaixo aborda uma questão bem controversa relacionada à he-

rança genética do vício. Ou seja, possibilidade de herdarmos dos familiares 

tendências a desenvolverem a dependência. 

Cada indivíduo tem a sua biologia particular. Toda essa parte biológica 

é gerenciada pelo que nós herdamos, pelos genes, que vão orquestrar 

todo o funcionamento do sistema de RNA e de funcionamento da cé-

lula. Então as pessoas têm vulnerabilidades diferentes para desenvolver 

mecanismos de adaptação. Algumas pessoas podem até não desenvol-

ver os mecanismos de adição. Mas nós sabemos que tem um grupo 

mais vulnerável que desenvolve essa resposta celular, em geral 10% 

da população. O que quer dizer isso? Esses 10% vão ter o mecanismo 

ativado com o tempo e serão aqueles que irão precisar de muita droga 

para ter o mesmo efeito que tinham no início. Então começa-se a in-

gerir quantidades tóxicas, seja de álcool ou de cocaína. Esse é o vício.

Está relacionada a biologia individual que é gerenciada pelo que nós herda-

mos, pelos genes, que vão orquestrar todo o funcionamento do sistema de 

RNA e funcionamento da célula. 
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Uma vez viciado, sempre viciado:

Uma vez desenvolvido o mecanismo de defesa celular, nós não sabemos 

como desativá-lo. Por isso que uma pessoa que desenvolve o vício per-

manece com o vício. A comparação que eu faço é com a transamazôni-

ca. Uma vez que se abriu aquele caminho, aquele caminho está aberto. 

Quando entrar cocaína, vai passar por ali. Porque a estrada, bem ou 

mal, está aberta. O indivíduo que desenvolve a adição nunca mais vai 

usar a droga como usava antes. Aquilo fica guardado na célula, fica na 

memória celular.

Está relacionada ao fato de que uma pessoa que passou pela experiência da 

dependência irá permanecer para sempre com esta memória em sua célula.

Pode-se concluir que para entender o termo ‘círculo vicioso’ é preciso enten-

der um pouco do que ciência traz, os avanços na busca de tentar entender a 

dependência e está sendo considerada  uma combinação de fatores biológi-

cos, psicológicos e culturais. 

Resumo
Nesta aula vimos que o efeito da dependência não traz apenas aspectos ne-

gativos para as pessoas dependentes, acaba que as drogas ajudam as pessoas 

a quebrar barreiras de defesa, como a timidez e assim por diante.

Atividades de aprendizagem
1. O que mais chamou sua atenção sobre o círculo vicioso?

2. Qual sua opinião sobre a dependêcia química?
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Aula 30 – Pastoral da Sobriedade

O objetivo está relacionada a pedagogia baseada nas literaturas 

cristãs, no sentido de resgatar e reinserir de pessoas em situação 

de dependência química.

A justificativa para o nascimento da pastoral está no fato da igreja católica, 

sensibilizada pelo crescente número de fiéis envolvidos com o alcoolismo e 

outras drogas, propõe a igreja de todo o Brasil a proposta de implantação 

desta pastoral. 

Segundo CNBB (2004), uma das motivações para manter um grupo como a 

pastoral da sobriedade é:

É promover uma renovação profunda, questionar muitas reformas de 

existir e de agir de comunidades eclesiais e de cada um de nós. Manter 

viva e perseverante a fidelidade aos ensinamentos dos Apóstolos, à 

Comunhão Fraterna, à Eucaristia e à Oração. Garantir a unidade na di-

versidade, respeitando as legítimas diferenças. Dialogar sobre os fatos 

e superar as possíveis divergências. Propor novas ações pastorais e mis-

sionárias que respondam às necessidades do grupo ou da comunidade, 

mantendo a comunhão com a paróquia e a diocese a que pertence. 

Empenhar-se em uma atividade pastoral concreta, tendo presente o 

serviço, o diálogo, o anúncio e o testemunho de comunhão. O Agen-

te da Pastoral que deve nutrir sua espiritualidade, seu testemunho na 

Palavra de Deus, na Comunhão Fraterna, no Ardor Missionário. Ce-

lebrar na Liturgia, as dores e alegrias da comunidade. Perseverar na 

comunhão, viver e agir em Cristo, promovendo a união fraterna entre 

os irmãos e partilhar na vivência solidária o que temos e o que somos 

com os irmãos.

30.2 Desafios da Pastoral da Sobriedade
Como toda ação coletiva e institucional, a pastoral atravessou grandes desa-

fios, dentre eles podemos citar:



Acesse o link e assista a 
entrevista com Dom Irineu 

Danelon e saiba mais sobre 
a pastoral da sobriedade: 

https://www.youtube.com/
watch?feature=player_

detailpage&v=yB4_q52lwIQ

Para você entender mais, acesse 
o link do livro Consolidando 

a Caminhada: Pastoral 
da Sobriedade CNBB – 

Coordenação Nacional, 2011. 
http://www.sobriedade.org.br/
noticias/livro/consolidando_a_

caminhada.pdf
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1. Flagelo da droga que assola direta ou indiretamente quase 100 milhões 

de brasileiros.

2. Criação da Pastoral da Sobriedade (Itaici RJ) para que a igreja tivesses 

uma ação concreta e organizada com 5 frentes de atuação: Prevenção, 

Intervenção, Reinserção familiar e social e Atuação Política. 

3. Comprometimento com o processo de prevenção e recuperação dos de-

pendentes químicos e de seus familiares, com o Grupo de Autoajuda, 

através de reuniões semanais, vivenciando os 12 Passos da Pastoral da 

Sobriedade, fundamentados e baseados no Evangelho e na doutrina da 

Igreja. 

4. Prevenir é a nossa prioridade. E a eficácia da prevenção vai depender da 

boa articulação política de cada diocese, paróquia, com todas as forças 

vivas da sociedade, forças essas que juntas querem promover a Vida (Pas-

toral 2011).

30.3 Metodologia da Pastoral da Sobriedade
Segundo a Pastoral (2011), a metodologia atua  no sentido de intervir  numa 

problemática social relacionada a questão da dependência química. Entre os 

motivos da intervenção cita-se:

Considerando que 25% da população brasileira está, direta ou indire-

tamente, ligada ao fenômeno das drogas, que cada vez mais cedo os 

adolescentes entram em contato com as drogas, carregando consigo, 

em média, quatro outras pessoas, chamadas de codependentes, mem-

bros da família e amigos, a Pastoral da Sobriedade capacita aqueles, 

que de alguma maneira, se identificam com a causa e desejam lutar 

pela vida, tornando-se um Agente da Pastoral da Sobriedade (Pastoral 

2011).

Ou seja, a Pastoral nasceu com intuito de capacitar a família que está viven-

do esse tipo de situação. 
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30.4  Os 12 passos da Pastoral da Sobrieda-
de
Assim como outros grupos de mútua ajuda, a pastoral da sobriedade tam-

bém se organizou em 12 passos.  Programa de Vida Nova é a vivência dos 

12 Passos ‘só por hoje’, conheça-os:

1º admitir - Senhor, admito minha dependência dos vícios e peca-

dos, e que sozinho, não posso vencê-los. 

2º Confiar - Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor. 

3º Entregar - Senhor, entrego minha vida, minhas _______. 

4º Arrepender-se - Senhor, arrependido estou de tudo que fiz, 

quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. 

5º Confessar - Senhor, confesso meus pecados, e publicamente, 

peço Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. 

6º Renascer - Senhor, renasço, no Teu espírito, para a sobriedade. 

O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. 

7º Reparar - Senhor, reparo, financeira e moralmente a todos que, 

na minha dependência, eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha 

dignidade e a confiança dos meus. 

8º Professar a Fé - Senhor, professo que creio na Santíssima Trin-

dade e peço a ajuda da igreja, com a intercessão de todos os san-

tos. 

9º Orar e Vigiar - Senhor, orando e vigiando para não cair em 

tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. 

10º Servir - Senhor, servindo, a exemplo de maria, nossa mãe e 

mãe de todos, queremos, gratuitamente, fazer dos excluídos os 

nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade.

11º Celebrar  - Senhor, celebrando a eucaristia, em comunidade 

com os irmãos, teremos  força e graça, para perseverarmos nesta 

caminhada.

12º Festejar - Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade 

cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida 

sem drogas, queremos artilhar e anunciar Jesus Cristo redentor, 

pelo nosso testemunho.
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Esses doze passos servem como referência para direcionamento de apoio 

aos membros. Pode-se concluir que este grupo tem uma diferença elemen-

tar em relação aos que foram apresentados anteriormente por estar abriga-

do no seio da igreja católica, por este motivo tem uma característica mais 

devocional. No entanto, dialoga com os demais grupos de auto e mútua 

ajuda.

Resumo 
Nesta aula, aprendemos que a Pastoral é uma atuação especial da Igreja em 

resposta a um problema social. É uma atividade dirigida, que exerce aposto-

lado junto aos diversos grupos da comunidade de maneira sistematizada. A 

Pastoral da Sobriedade, dirigida com a colaboração dos pastores da igreja e 

com os movimentos sociais, age de forma organizada e metódica para levar 

sua mensagem.  

Atividades de aprendizagem 
1. O que você entendeu que é a Pastoral?

2. Em sua opinião o exercício dos doze passos colabora para o processo de 

recuperação de dependência química?
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Atividades autoinstrutivas

1. Assinale a alternativa correta que fala sobre a organiza-
ção dos grupos.

a) Os grupos organizam-se minimamente por duas classes de 
pessoas: líderes e membros.

b) Líderes são aqueles que tomam decisões, reúnem os membros, 
orientam e organizam as atividades. 

c) Membros são aqueles que se afiliam ao grupo de forma vo-
luntária. 

d) A participação dos membros pode ser opcional, por demons-
trar interesse em participar das atividades do grupo. 

e) Todas as alternativas estão corretas.

2. Segundo Berne (2011), é correto afirmar que: 

a) Há diversos tipos de grupos e organizações e, consequente-
mente, existem exigências para os indivíduos que desejam se 
afiliar. Podendo escolher o tipo de afiliação que desejar: opcional, 
condicional, acidental, voluntária ou obrigatória.

b) É comum que após serem identificados os líderes, os membros 
começam a se familiarizar e a procurar outros membros com os 
quais se identifiquem. 

c) Ser membro de uma nação pode ser acidental ou condicional. 
Ser membro de um grupo terapêutico é opcional ou voluntário, 
pois geralmente, esse tipo de grupo está aberto para receber 
aqueles que se candidatam.

d) Há obrigatoriedade de participação em determinados grupos 
ou organizações, como no caso da condenação à prisão ou da 
internação em hospital psiquiátrico.

e) Somente as alternativas (a), (c) e (d) estão corretas. 

3. Sobre como um grupo começa a funcionar, é correto afir-
mar que: 

a) Os grupos consistem em membros reais, dotados de imagina-
ção ativa e em organizadores que tomam as decisões.

b) O grupo começa a funcionar somente depois da operacionali-
zação das distinções entre seus líderes e seus membros.

c) Identificados os líderes, os membros começam a se familiarizar 
e a procurar outros membros com os quais se identificam. 

d) São as atitudes, os interesses, as respostas semelhantes ou 
complementares que os aproximam. A intenção desses membros, 
geralmente, é tecer um comparativo entre as suas expectativas 
com as expectativas dos demais. 

e)Todas as alternativas estão corretas.  

4. Sobre organização dos grupos, é correto afirmar que: 

a) Os limites de um grupo são definidos pelas fronteiras exter-
nas, representadas, por exemplo, pelas paredes da sala onde são 
realizadas as reuniões. E pelas fronteiras internas representa-

das por uma cortina ou uma mesa, que separa o líder dos membros.

b) As fronteiras internas são aquelas que diferenciam, afastando 
ou aproximando, os membros de uma comunidade: família, sexo, 
faixa etária, posses, poder. 

c) A estrutura global pública dá-se quando o líder toma a pa-
lavra.

d) A estrutura individual é formada pelos membros que ocupam 
seus lugares.

e) Todas as alternativas estão corretas.

5. Sobre o resultado de um trabalho em grupo, é correto 
afirmar que:

a)Todos os acontecimentos que promovam ou envolvam o objetivo 
do grupo é considerada parte da atividade do grupo.

b) As mudanças de estruturas do próprio grupo não são conside-
radas trabalho em grupo. 

c) Um tipo de trabalho do grupo pode ser classificado pelos seus 
resultados.  

d) A mudança da estrutura do próprio grupo é considerada parte 
do processo do grupo.

e) Estão corretas as alternativas (a) (c) (d). 

6. Sobre as personalidades de um líder, é correto afirmar 
que: 

a) Líder efetivo: São aqueles que tem a maior adesão dos mem-
bros, que obtém mais respostas às sugestões dadas.

b) Líder psicológico é aquele que, na mente dos membros do gru-
po, possui características e qualidades especiais, superiores e sobre 
humanas. 

c) Líder efetivo: É aquele que possuem certos conhecimentos que 
se aplicam às atividades que vão se realizando, podendo apresentar 
contribuições para agilizá-las, para facilitar seu desenvolvimento 

d) os líderes normalmente buscam agir de tal forma que as pesso-
as não percam a sinergia motivacional.

e) Todas as alternativas estão corretas.

7. Sobre a etiqueta do grupo, é correto afirmar: 

a) A quebra da etiqueta grupal perturba a eficiência do grupo.

b) O sarcasmo pode comparecer entre os membros do grupo e 
perturbar a atividade do grupo. 

c) A agitação pode provocar ansiedade e ameaçar a efetividade 
da liderança. 

d) Se a ameaça for muito grande, o agitador poderá ser expulso 
do grupo.

e) Todas as alternativas estão corretas. 



8. Em relação à afirmação de Fleury (2002), liderança é um 
processo que:

a) Gera influência entre as pessoas.

b) Envolve lideres e liderados, em ambientes como famílias, esco-
la, política, trabalho, movimentos sociais entre outros. 

c) Toda pessoa pode exercer influência sobre outras.

d) Toda pessoa pode exercer o papel de líder.

e) Todas as alternativas estão corretas.

9. Sobre dinâmica de grupo, é correto afirmar que: 

a) Membros legítimos são aqueles que demonstram disposição 
para lutar pela sobrevivência do grupo e contra as ameaças in-
ternas e externas.

b) Membros legítimos são os que se afiliam por motivos intrínse-
cos, ao passo que os visitantes, ou membros ilegítimos, frequen-
tam o grupo por motivos extrínsecos.

c) Os membros legítimos não têm interesse em lutar pelo seu 
grupo. 

d) Forças destrutivas externas ao grupo são formadas pelo con-
junto das forças que ameaçam a fronteira externa do grupo. 

e) Somente a alternativa (c) está incorreta. 

10. O princípio de identificação diz respeito ao fato de que 
ninguém pode ser levado a participar do grupo contra a sua 
vontade. Portanto, podemos afirmar que:

a)  O indivíduo é que deve perceber-se como dependente químico, 
reconhecer que não consegue se libertar do vício sozinho. 

b) Uma vez feito isso ele procura o grupo não na condição de 
vítima, mas na condição de “ator social” que trabalhará para sua 
reabilitação e para auxiliar outros na mesma situação. 

c) Dessa forma as pessoas participantes destes grupos readqui-
rem o equilíbrio de que necessitam para superar as dificuldades 
e, ao mesmo tempo, em que se redescobrem como capazes de 
oferecer ajuda para que outros se reequilibrem.

d) Por isso não são grupos de autoajuda apenas, mas de mútua 
ajuda. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

11. Assinale a alternativa que mostra a definição de Zimer-
mann (2000). 

a) Vaga e imprecisa, isto porque ele pode designar conceituações 
muito dispersas, num amplo leque de acepções.

b) O autor define grupo como um conjunto de três pessoas, uma 
família, uma turminha, uma gangue de formação espontânea, 
uma composição artificial de grupos como o de uma escola ou um 
grupo terapêutico; uma fila de ônibus; um auditório; uma torcida 
no estádio; uma multidão num comício.

c) Pode conceituar grupo de forma abstrata como um grupo de 
pessoas sintonizadas num programa de televisão, ou abranger 
uma nação unificada no simbolismo de um hino ou de uma ban-
deira.  

d) Existem grupos de todos os tipos e que por isso se faz necessá-
ria uma divisão entre grandes grupos (objetos de uma macrosso-
ciologia) e de pequenos grupos (objetos de uma micropsicologia) 

e, nesses últimos, cabe também uma segunda distinção, entre 
grupo e agrupamento. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

12. Sobre os grupos de ajuda mútua, é correto afirmar que: 

a) O grupo AA (Alcoólicos Anônimos), iniciou-se com um corretor 
da bolsa de Nova Iorque e um cirurgião de Ohio (com grave pro-
blema de alcoolismo). Ambos decidiram criar uma comunidade de 
entre ajuda para apoiar os que sofrem deste problema e para se 
manterem eles próprios sóbrios.

b) O grupo NA (Narcóticos Anônimos), derivou-se do movimento 
de Alcoólicos Anônimos no final dos anos 40, e atualmente está 
presente em mais de cento e trinta países. Desenvolve um progra-
ma de recuperação em doze passos que, com base em reuniões 
regulares entre os participantes, auxilia-os a parar de usar drogas.

c) O grupo AE (Amor Exigente) foi fundado nos Estados Unidos 
em 1964. É um programa de auto e mútua ajuda que desenvolve 
preceitos para a organização da família, que são praticados por 
meio dos 12 princípios básicos e éticos da espiritualidade, e dos 
grupos de auto e mútua ajuda.

d) As alternativas (a) (b) (c) estão corretas.  

e) Todas as alternativas são incorretas. 

13. Sobre os habitus do grupo, é correto afirmar:

a) O habitus surge como um conceito capaz de conciliar a oposi-
ção aparente entre a realidade exterior e as realidades individuais.

b) Habitus ainda é a correlação, entre o mundo objetivo e o sub-
jetivo das individualidades.

c) Demonstrando a interdependência entre o indivíduo e a socie-
dade, adquirido nas e pelas experiências práticas.

d) Habitus está permanentemente voltado para as funções e 
ações do agir cotidiano. 

e) Todas as alternativas estão corretas

14. Em relação às regras do grupo comentadas por Reis, 
assinale a alternativa correta.  

a) As regras pouco variam de um grupo para outro.

b) Apenas é solicitado que para fazer parte de um destes grupos, 
a pessoa deve ter tido uma experiência efetiva com o problema.

c) As regras são apenas formas de se criar igualdade entre os 
membros, o que é de fundamental importância terapêutica.

d) Todas as alternativas estão corretas

e) A função dos princípios: identificação e compartilhar experiên-
cias servem para que os membros possam auxiliar e serem auxi-
liados no e pelo grupo.

15. Em relação às pessoas que participam dos grupos, elas:

a) readquirem o equilíbrio de que necessitam para superar as di-
ficuldades. 

b) redescobrem que são capazes de oferecer ajuda a outros.

c) se reequilibram no grupo.

d) descobrem que são também grupo de mútua ajuda. 

e) todas as alternativas estão corretas. 
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16. Em relação ao grupo de autoajuda, assinale a alterna-
tiva correta:

a) Os grupos de autoajuda são grupos organizados por ex-de-
pendentes, e têm como base a troca de experiências, o aconselha-
mento e a religião. 

b) Os grupos de autoajuda não seguem nenhuma teoria espe-
cífica, mas são extremamente eficientes, pois lidam com relatos 
de experiências vividas por outros dependentes que, desta forma, 
percebem o seu problema de outra maneira. 

c) Existem diferentes tipos de grupos de acordo com a depen-
dência.

d) Os grupos AA (Alcoólicos Anônimos) destinam-se a alcoólicos, 
os NA (Narcóticos Anônimos) são para dependentes químicos; o 
Amor Exigente e ALANON são para familiares de dependentes. 

e) Todas as alternativas estão corretas.

17. Sobre o grupo AA, podemos afirmar que: 

a) AA preocupa-se unicamente com a recuperação pessoal e con-
tínua dos alcoólicos

b) O grupo de caracteriza como uma  Irmandade. 

c) Todas as alternativas estão corretas

d) O movimento não se dedica a pesquisas sobre alcoolismo ou 
ao tratamento médico ou psiquiátrico, e não apoia quaisquer cau-
sas 

e) Os membros de A.A. possam participar pesquisas apenas como 
indivíduos.

18. Com relação ao método de 12 passos adotados por es-
ses grupos, é correto afirmar que:

a) O 1º Passo proposto pelo AA é a aceitação da sua impotência 
perante o álcool e do vício como uma doença incurável.

b) O 2° e 3º Passo dizem respeito à existência de um Poder Supe-
rior essencial para auxiliar o participante a enfrentar a sua doen-
ça. Segundo eles, crer numa força superior (divina) é imprescindí-
vel para a recuperação do alcoolista.

c) O 4º Passo é uma reflexão sobre suas atitudes morais, uma 
espécie de “inventário moral” que leve a pessoa a pensar sobre os 
comportamentos que trouxeram prejuízos a ele e principalmente 
a outras pessoas.

d) O 5º Passo trata-se de uma confissão diante de outra pessoa, 
dos erros cometidos em função da dependência alcoólica.

e) Todas as alternativas estão corretas. 

19. Sobre os indicadores apontados por Afornalli:  

a) O alcoolismo corresponde à quarta causa de morte entre ho-
mens de 20 a 40 anos por ser o causador direto de acidentes, 
suicídios, homicídios e cirrose hepática.

b) A prevalência da síndrome de dependência de álcool mais o 
abuso de álcool (ou ingestão patológica) têm sido estimados em 
torno de 5 a 10% da população adulta, o que compreenderia de 
3,5 a 7 milhões de pessoas.

c) O alcoolismo, isoladamente, foi considerado a oitava causa de 
requerimento de concessão de auxílio-doença. 

d) Cerca de 39% das ocorrências policiais relativas a conflitos 

familiares estavam associados com o uso inadequado ou abusivo 
de bebidas alcoólicas.

e) Todas as alternativas estão corretas. 

20. Assinale a alternativa que identifica o grupo, cuja ati-
vidade é voltada  apenas para atender adolescentes que 
ainda não apresentam problemas com o uso de substâncias 
alcoólicas. 

a) Narcóticos Anônimos (NA).

b) ALANON.

c) Alcoólicos Anônimos (AA).

d) ALATEEN.   

e) Amor Exigente (AE). 

21. Qual a faixa etária que o grupo ALATEEN abrange: 

a) 14 a 18 anos.

b) 13 a 19 anos.

c) 15 a 18 anos.

d) 14 a 19 anos.

e) 12 a 18 anos. 

22. Em que ano se estabeleceu o primeiro grupo do NA no 
Brasil.

a) 1979

b) 1980

c) 1981 

d) 1983

e) 1990

23. Assinale a alternativa correta que mostra os sintomas 
sobre o despertar espiritual.

a) Aptidão inequívoca de usufruir cada momento.

b) Desprendimento na tendência para ficar preocupado.

c) Desprendimento no interesse de entrar em conflito.

d) Perda de interesse em interpretar o comportamento dos outros.

e) Todas as alternativas estão corretas. 

24. O Amor Exigente (AE) atua como apoio e orientação 
aos familiares de dependentes químicos, acerca desse gru-
po podemos dizer que:

a) Foi fundado há 27 anos.

b) É um programa de auto e mútua ajuda que desenvolve precei-
tos para a organização da família.

c) Os preceitos deste grupo são praticados por meio dos 12 prin-
cípios básicos e éticos, da espiritualidade e dos grupos de auto e 
mútua ajuda. 

d) Através de seus voluntários, sensibilizam as pessoas, levando-
-as a perceberem a necessidade de mudar o rumo de suas vidas e 
do mundo, a partir de si mesmas.

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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25. Assinale a alternativa que identifica os princípios do 
Amor Exigente. 

a) Na comunidade, as famílias precisam dar e receber apoio do 
grupo.

b) Pais e filhos não são iguais.

c) Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo deve ser 
também um amor que orienta, educa e exige.

d) Pais também são gente.

e) Todas as alternativas estão corretas.

26. Sobre o CCA, podemos afirmar que:

a) Começaram em Nova Iorque, em janeiro de 1970.

b) O programa foi moldado nos princípios e no programa de Al-
coólicos Anônimos. 

c) No Brasil, o 1º. Grupo de CCA foi fundado em agosto de 1984. 

d) Todas as alternativas estão corretas.

e) Estão corretas as alternativas (b) e (c). 

27. Comedores Compulsivos Anônimos é uma irmandade 
de indivíduos que:

a) compartilhando experiências, força e esperança procuram se 
recuperar do comer compulsivo. 

b) A CCA acredita que comer por compulsão é uma doença. 

c) Acreditam que esta doença pode ser curada.

d) Estão corretas as alternativas (a) e (b).

e) Todas as alternativas estão corretas. 

28. Assinale a alternativa que apresenta os métodos usa-
dos nas reuniões dos Neuróticos Anônimos (NA). 

a) Os participantes colocam-se, preferencialmente, em círculo.

b) No depoimento, a pessoa se recusa a falar sobre os motivos 
que a levaram ao grupo.

c) Os integrantes de NA que atingiram uma situação pessoal 
confortável relatam suas experiências de forma a demonstrar a 
eficácia do programa aos demais, que ainda buscam progressos.

d) Todas as alternativas estão corretas.

e) Somente as alternativas (a) e (c) estão corretas. 

29. Os sintomas físicos da dependência do cigarro são: 

a) A tosse indica que os cílios que revestem a mucosa do pulmão 
estão começando a funcionar para limpá-lo. 

b) Alterações no funcionamento do estômago e do intestino. 

c) Sonolência ou Insônia.

d) Garganta dolorida ou boca seca.

e) Todas as alternativas estão corretas.

 

30. Fissura pelo cigarro (desejo intenso de fumar): é o sin-
toma mais comum da síndrome de abstinência. O desejo 
intenso de fumar dura:

a) de 5 a 10 minutos.

b) em média 30 minutos.

c) de 03 a 05 minutos. 

d) 10 minutos.

e) 1 hora. 

31. Os Sintomas emocionais da dependência do cigarro são: 

a) Depressão

b) Tristeza

c) Mau humor

d) Irritabilidade/Raiva

e) Todas as alternativas estão corretas.

32. Com relação ao grupo Dependentes de Amor e Sexo 
Anônimos (DASA), é correto afirmar que: 

a) Foi fundado em Boston em 1986. 

b) Os membros, que iniciaram o DASA, eram pessoas que haviam 
dado conta que o sexo e a dependência emocional estavam afe-
tando suas vidas, da mesma forma que o álcool e as drogas.  

c) Suas experiências mostram que a promiscuidade sexual é um 
cultivo de hábito de relações destrutivas, que pode vencer somen-
te com a força de vontade. 

d) Utilizam os 12 Passos dos alcoólicos anônimos adaptados para 
sua realidade.

e) Todas as alternativas estão corretas.

33. Assinale a alternativa correta que identifica os sinais de 
débito compulsivo.

a) Não ser claro sobre a sua situação financeira. Não saber balan-
ço de contas, despesas mensais, taxas de empréstimos, bens, ou 
obrigações contratuais.

b) Tomar emprestado frequentemente itens como livros, canetas, 
ou pequenas quantias de dinheiro de amigos e outros, e falhar ao 
devolvê-los.

c) Poucos hábitos de economizar. Não se planejar para taxas, 
aposentadoria ou outros itens previsíveis, e então ficar surpreso 
quando eles se tornam um débito; uma atitude de “viva por hoje, 
não se preocupe pelo amanhã”.

d) O compras compulsivas: ser incapaz de não perder uma “boa 
oportunidade”; fazer compras impulsivas; deixar etiquetas de pre-
ço nas roupas e então elas poderão ser trocadas; não usar itens 
que você comprou.

e) Todas as alternativas estão corretas. 

34. De acordo com a definição de Modesto et all (2010), 
o termo MADA é um programa de recuperação para tratar 
mulheres que sofrem com a dependência de:

a) amantes, experiências extraconjugais.

b) sexo compulsivo.

c) compras exageradas.

d) relacionamentos destrutivos de vários tipos

e) relacionamentos destrutivos entre homem/mulher.
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35. São características do MADA:

Segundo Berne, todo grupo tem fome de heróis e tende a glori-
ficar os líderes primais após sua morte através de processos de:

a) euemerização. 

b) desenvolvimento.

c) comunicação.

d) criação de histórias.

e) nenhuma das anteriores.

36. Para Bernik et al. (1996), uma pessoa é classificada de 
jogador compulsivo quando:  

a) existe ausência  em resistir a um impulso.

b) a motivação ou tentação para emitir algum comportamento 
seja prejudicial a si próprio ou a outra pessoa. 

c) existe uma crescente sensação de tensão ou excitação antes de 
emitir o comportamento. 

d) há uma experiência de prazer, gratificação ou alívio no mo-
mento que está emitindo o comportamento.

e) Todas as alternativas estão corretas.

37. Com relação ao tratamento psicológico, podemos dizer 
que:  

a) O tratamento psicológico pode auxiliar e/ou complementar o 
tratamento psiquiátrico/medicamentoso e/ou funcionar como su-
porte motivacional e auxiliar na manutenção da abstinência. 

b) O psicólogo pode seguir diferentes linhas e independente da 
linha que siga irá sempre procurar trabalhar o lado emocional li-
gado ao problema sem receitar medicamentos.

c) Muitas linhas psicológicas consideram a família do paciente 
um componente importante do tratamento e, por isso, o seu en-
volvimento é bastante frequente. 

d) Existem diversos tipos de tratamentos psicológicos, em grupo 
ou individual, que atendem às diferentes necessidades/caracterís-
ticas das pessoas. 

e) Todas as alternativas estão corretas.

38. Segundo Codo ( 2005),  pessoas caracterizadas como 
worklover são:

a) pessoas que trabalham muitas horas por dia, e mesmo assim 
encontram um equilíbrio.

b) Pessoas que amam o que fazem, exemplo decorar sua casa, 
carro com temas voltados ao trabalho, por amor de satisfação.

c) Os ‘worklovers’, ao contrário dos ‘workaholics’, trabalham para 
viver e não vivem para trabalhar.

d) Se o trabalho vai mal, buscam ajuda e soluções para os pro-
blemas

e) Todas as alternativas estão corretas.

39. Em relação ao padrão perfeccionista, assinale a alter-
nativa correta.

a) As pessoas com este padrão apresentam como principais ca-
racterísticas necessidade de estar no controle.

b) Apresentam  forma rígida e inflexível de administrar.

c) Buscam de maneira  agressiva poder para dominar o ambiente 
e o trabalho.

d) Apresentam preocupação exacerbada com detalhes, regras e 
relatórios. 

e) Todas as alternativas estão corretas.

40. Em relação a caracterização sobre dependência quími-
ca, é correto afirmar.

a) Caracteriza o vício como o não controle ao impulso.

b) A pessoa passa a repetir comportamentos que levam a perder 
a possibilidade de escolhas e a comprometer seu comportamento.

c) Os fatores socioambientais, biológicos e psicológicos interfe-
rem no fator dependência.

d) Pode  haver dependência mesmo sem o uso de droga. 

e) Todas as alternativas estão corretas.

41. Assinale a alternativa que tem relação com a frase: Uma 
vez viciado, sempre viciado. 

a) Uma vez desenvolvido o mecanismo de defesa celular, os espe-
cialistas não sabem como desativá-lo. 

b) Por isso que uma pessoa que desenvolve o vício permanece 
com o vício

c) O indivíduo que desenvolve a adição nunca mais vai usar a 
droga como usava antes.

d) O uso fica presente, guardado na célula, fica na memória ce-
lular.

e) Todas as alternativas estão corretas.

42. Assinale a alternativa que identifica corretamente ser 
um dos doze passos da Pastoral da Sobriedade.

a) Arrepender-se - senhor, arrependido estou de tudo que fiz, que-
ro voltar para a tua graça, para a casa do Pai. 

b) Senhor, confesso meus pecados, e dou perdão aos meus ir-
mãos.

c) Reparar - Senhor, reparo, financeira e moralmente a todos que, 
na minha dependência, eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar mi-
nha dignidade e a confiança dos meus. 

d) Senhor, no teu espírito, para a sobriedade, o homem velho pas-
sou, eis que sou uma criatura nova. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

43. Assinale as alternativas corretas sobre o tema Teoria da 
Transacional

a) Existem muitas metodologias que discorrem sobre a relação 
entre as pessoas.

b) Entre elas, encontramos uma das mais utilizadas que é a teoria 
da Análise Transacional. 

c) Esta teoria foi desenvolvida pelo reconhecido psiquiatra Eric 
Berne. 

d) E conhecida como uma das principais teorias para o entendi-
mento das relações interpessoais nas organizações
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e) Todas as alternativas estão corretas 

44. Segundo Berne (2011), é correto afirmar que: 

a) Para Berne (2011), os grupos consistem em membros reais.

b) Estes membros são dotados de imaginação ativa 

c) Estes membros também são dotados de organizadores que to-
mam as decisões.

d) Para o autor o grupo começa a funcionar somente depois da 
operacionalização das distinções entre seus líderes e seus mem-
bros.

e) Todas as alternativas estão corretas

45. Sobre como são definidos os Grupos informais é correto 
afirmar: 

a) São grupamentos de pessoas surgidos naturalmente nas situa-
ções de trabalho em resposta a necessidades sociais.

b) São exemplos de grupos de interesse os trabalhadores que se 
juntam, numa frente unificada, que se contrapõe à administração,

c) São exemplos de grupos de interesse os trabalhadores que se 
juntam reivindicando melhores salários

d) São exemplos de grupos de interesse os trabalhadores que se 
juntam E que fazem ‘caixinhas em comum ’  

e) Todas as alternativas estão corretas 

46. Sobre definição de liderança nos grupos, é correto afir-
mar que: 

a) Segundo (BERNE, 2011), a liderança dos grupos pode ser defi-
nida por uma seleção, em que um é escolhido dentre vários can-
didatos.

b) Tal seleção pode ser por acessão, apropriação

c) Tal seleção pode ser também por assunção quando uma pessoa 
é apontada como a mais indicada ou qualificada.

d) Em todos os casos, as qualificações do líder devem ser infor-
madas aos associados.

e) Todas as alternativas estão corretas  

47. Sobre as quantidade e a natureza das situações que 
ocorrem no trabalho em grupo, é correto afirmar que:

a) Segundo Berne (2011), durante o trabalho dos grupos é preciso 
administrar três situações . 

b) Situações do mundo físico 

c) Situações de caráter social

d) Situações devido a ansiedades individuais

e) Todas as alternativas estão corretas  

48. Sobre o comportamento de um líder, é correto afirmar 
que: 

a) Questões relativas ao comportamento são frequentemente es-
tudadas, quando o assunto é liderança.

b) Nas questões relativas ao comportamento são exemplos de 
mudanças entre comportamentos – racional

c) Nas questões relativas ao comportamento são exemplos de 

mudanças entre comportamentos infantil

d) Nas questões relativas ao comportamento são exemplos de 
mudanças entre comportamentos adolescente e paternal  

e) Todas as alternativas estão corretas  

49. Sobre a agitação revolucionária e a perturbação da ati-
vidade grupal, é correto afirmar: 

a) Para (BERNE, 2011) a falta de educação de um dos membros, 
que ousa desafiar a persona de outro membro, infringindo o con-
trato social, poderá ter uma intenção não somente pessoal, mas 
voltada a perturbar a atividade grupal 

b) Nesse caso, a falta de educação de um dos membros torna o 
indivíduo mal-educado um agitador. 

c) Se a agitação é feita contra a liderança, pode ser uma tentativa 
de prejudicar a estrutura principal do grupo,

d) Se a agitação feita prejudicar a estrutura principal do grupo 
pode ser  denominada agitação revolucionária.

e) Todas as alterantivas estãoo corretas  

50. Sobre a raiva e a paixão, é correto afirmar: 

a) A raiva é uma emoção natural e saudável,

b) a paixão é uma qualidade maravilhosa.

c) Mas. agir movido por raiva, violando os direitos dos outros é 
impróprio e prejudica os relacionamentos

d) Agir movido por paixão, violando os direitos dos outros é im-
próprio e prejudica os relacionamentos. 

e) Todas as alterantivas estão corretas 
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