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Resumo:  
O Clube da Melhor Idade foi fundado em abril de 2000, na Comunidade São Dimas, no 
município de São João del-Rei. Foi criado com o intuito de proporcionar à população 
idosa deste bairro melhorias na qualidade de vida, assim como em suas relações 
interpessoais, convivência comunitária, desenvolvimento da autonomia e funcionando 
também como um momento de lazer. O trabalho possui como objetivo propiciar à 
população idosa dessa comunidade melhorias na qualidade de vida, incentivando a 
autonomia, a integração, uma melhoria nas relações interpessoais. 
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1. Introdução 

 
O Grupo da Melhor Idade é um projeto que se desenvolve, há nove anos, na 

comunidade São Dimas em São João Del Rei. Este projeto resulta de uma parceria entre 
a Universidade Federal de São João Del Rei e a ABADS (Associação Brasil-Alemanha 
de Desenvolvimento Social) e conta com a participação de 10 senhoras entre 45 e 86 
anos.  

O trabalho se desenvolve a partir de oficinas semanais na Capela Nossa Senhora 
do Rosário. Os encontros possuem duas horas de duração e são desenvolvidos a partir 
de técnicas de interação e socialização; jogos lúdicos; dinâmicas grupais; exercícios de 
relaxamento; atividades reflexivas; atividades corporais; exercícios que estimulem a 
memória e o raciocínio; oficinas de dança circular; oficinas temáticas para a confecção 
de jogos lúdicos; discussão de temas que possibilitem aos integrantes do grupo que 
reflitam sobre como é estar na terceira idade. Ao final da cada semestre são 
apresentados resultados das oficinas para trocas de experiências e confraternização. 

 
2. Revisão Bibliográfica 

 
2.1. Considerações acerca do processo grupal 

 
 A tarefa mais ou menos explícita a que se propõe o psicólogo social ao planificar 

e realizar cada investigação pode ser definida como a tentativa de descobrir, entre outras 
coisas, certo tipo de interações que entorpecem o pleno desenvolvimento da existência 
humana.  (Pichon-Riviere, 1988) 

 Pichón Rivière começou a trabalhar com grupos à medida que observava a 
influência do grupo familiar em seus pacientes. Sua primeira experiência com grupo foi 
a Experiência Rosário (1958), onde Pichón dirigiu grupos heterogêneos através de uma 
didática interdisciplinar. Seguindo os conceitos da psicologia social, afirmou que o 



homem desde seu nascimento encontra-se inserido em grupos, o primeiro deles a 
família se ampliando a amigos, escola e sociedade. 

 Portanto, torna-se difícil conceber uma interpretação de ser humano sem levar 
em conta seu contexto, ou a influência do mesmo na constituição de diferentes papéis 
que são assumidos nos diferentes grupos por que passamos. Pichón desenvolveu, então, 
a técnica dos grupos operativos. Ele entende por grupo operativo aquele centrado em 
uma tarefa de forma explícita (ex.: aprendizado, cura, diagnóstico de dificuldade), e 
uma outra tarefa de forma implícita, subjacente à primeira. Dentro desta concepção, 
desenvolveu conceitos e instrumentos que possibilitam a compreensão do campo grupal 
como estrutura em movimento, o que deixa claro o caráter dinâmico do grupo, que pode 
ser vertical, horizontal, homogêneo, heterogêneo, primário ou secundário. O objetivo da 
técnica é abordar, através da tarefa, da aprendizagem, os problemas pessoais 
relacionados com a tarefa, levando o indivíduo a pensar; o indivíduo "aprende a 
pensar", passando de um pensar vulgar para um pensar científico. 

 A execução da tarefa implica em enfrentar alguns obstáculos que se referem a 
uma desconstrução de conceitos estabelecidos - desconstrução de certezas adquiridas. 
Para o grupo implica em trabalhar sobre o objeto-objetivo (tarefa explícita) e sobre si 
(tarefa implícita), buscando romper com estereótipos e integrar pensamento e 
conhecimento. Assim, entrar em tarefa significa o grupo assumir o desafio de conquistar 
o desejo na produção e a produção no desejo. Desafio a partir do momento que nossa 
sociedade vê como dissociados trabalho e prazer (Baremblitt,1986) 

 Antes de entrar em tarefa o grupo passa por um período de "resistência", onde o 
verdadeiro objetivo, da conclusão da tarefa, não é alcançado. Essa postura paralisa o 
prosseguimento do grupo. Realizam-se tarefas apenas para passar o tempo, o que acaba 
por gerar um insatisfação entre os integrantes (tal período denomina-se pré-tarefa). São 
tarefas sem sentido em que faltam-lhe a revelação de si mesmo. Somente passado este 
período, o grupo, com o auxílio do coordenador, entra em tarefa, onde serão trabalhadas 
as ansiedades e questões do grupo. A partir dessas, elabora-se o que Pichón chamou de 
projeto, onde aplicam-se estratégias e táticas para produzir mudança. 

 O grupo operativo se alicerça em esquemas que são os marcos conceptual, 
referencial e operativo (Ecro). Inclui, além disso, os conceitos gerais sobre grupos 
restritivos, as idéias sobre a teoria de campo de Kurt Lewin, a tarefa, o esclarecimento, a 
aprendizagem, a ambigüidade, a comunicação e os desenvolvimentos dialéticos em 
espiral. (Minicucci, 1992) 

 Foram nas atividades e análise de grupos que Pichón desenvolveu os conceitos 
de verticalidade e horizontalidade. O primeiro se trata da história pessoal de cada 
integrante, história essa que faz parte da determinação dos fenômenos no campo grupal. 
Por horizontalidade entende-se como a dimensão grupal atual, elementos que 
caracterizam o grupo. 

 A intersecção entre a verticalidade e a horizontalidade dá origem aos diferentes 
papéis que o indivíduo assume no grupo. Os papéis se formam de acordo com a 
representação que cada um tem de si mesmo que responde as expectativas que os outros 
têm de nós. Tais papéis são assumidos por seus integrantes, dependendo do momento e 
da necessidade grupal. 

 A técnica operativa de grupo, sejam quais forem os objetivos propostos ao 
grupo, (diagnóstico institucional, aprendizagem, criação planificação, etc.), tem por 
finalidade que seus integrantes aprendam a pensar em uma co-participação do objeto do 
conhecimento, entendendo que pensamento e conhecimento não são fatos individuais, 
mas produções sociais. O conjunto de integrantes, como totalidade, aborda as 
dificuldades que se apresentam em cada momento da tarefa, logrando situações de 



esclarecimento, mobilizando estruturas estereotipadas – que funcionam tanto como 
obstáculo para a comunicação e a aprendizagem quanto como técnica de controle da 
ansiedade ante a mudança. (Minicucci, 1992) 

 
3. Caracterização dos vetores do cone invertido no processo grupal que envolve o 
Grupo da Melhor Idade 

 
Pichón esquematiza, através de um cone invertido, as operações ocorridas dentro 

do grupo, sendo este cone composto por diversos vetores que se interrelacionam. Esses 
vetores são: a afiliação e a pertença, a cooperação, a pertinência, a comunicação, a 
aprendizagem e a tele. Também aponta que na base do cone se encontra o que é 
manifesto, explícito dentro do grupo, e o que se apresenta latente, implícito no grupo 
localiza-se em seu vértice.  

Com relação à afiliação e pertença, as quais referem-se ao grau de identificação 
com a tarefa e em sua consequente responsabilização sobre a mesma. Percebe-se que no 
Grupo da Melhor Idade, há pouco envolvimento com as tarefas propostas, o que as 
deixa muitas vezes na dimensão da pré-tarefa, quando ficam conversando sobre outros 
assuntos que dizem respeito a aspectos de suas vidas cotidianas. No entanto, percebe-se 
também que o envolvimento na tarefa é perpassado pela verticalidade, pois a depender 
do que se é proposto há um maior envolvimento de alguns membros do que de outros. 

Atrelado aos conceitos supracitados encontra-se o de pertinência que consiste na 
capacidade de centrar-se na tarefa, aferido pelo grau de produtividade do grupo. Assim, 
a depender da implicação na tarefa, percebe-se maior ou menor produtividade do grupo.  

Em relação à aprendizagem, esta é caracterizada pela “apropriação ativa da 
realidade, para, transformando-se, poder transformá-la”, esta apropriação se dá 
conforme as condições vivenciadas, pela sua inserção no cotidiano, assim, fornece um 
acréscimo de informação e deve ser atrelada à formação. Nas perturbações da 
aprendizagem, ressalta-se a resistência à mudança como determinante. No caso do 
grupo que intervimos, em alguns momentos percebe-se que o grupo não se empenha na 
realização da tarefa, postergando-a, o que parece ser uma resistência devido ao medo do 
que está por vir (o que esta tarefa vai trazer) e de perder o que já se tem (o que o grupo 
já tem concretizado), o que dificulta o processo de aprendizagem e que já foi 
supramencionado ao falarmos dos outros dois conceitos, nas partes em que o grupo fica 
na dimensão da pré-tarefa. 

É necessário agora esclarecer o conceito de comunicação que é concernente ao 
intercâmbio de significados entre as pessoas, para a realização da mesma é necessário 
um emissor, um receptor, processos de codificação e decodificação de mensagens pela 
construção de um código comum, colocando em comunhão idéias, sentimentos, 
fantasias e desejos. Assim, a comunicação pode ser clara ou confusa, ou ainda possuir 
ruídos que geram mal-entendidos ou segredos grupais.  

Por cooperação, entende-se o somatório de esforços através do desenvolvimento 
de papéis diferenciados e complementares, e que é constatado pela eficiência na tarefa. 
Percebe-se que a cooperação é atingida no grupo observado quando todas contribuem 
para a execução da tarefa com aquilo que lhe é mais pertinente, conjugando os papéis de 
acordo com a verticalidade.  

Todos os aspectos ressaltados são perpassados pelo conceito de tele, uma vez que 
este consiste nas relações de simpatia ou antipatia, atração e rejeição, sentidas entre os 
membros do grupo.  
 
4. Resultados  



Ao longo do trabalho pôde-se perceber uma melhoria na qualidade de vida dos 
membros do grupo, assim como possibilitar uma ressignificação dos sentimentos com 
relação a estar na terceira idade. Os membros do grupo relatam um aumento da auto-
estima e atribuem aos encontros à possibilidade de distração.  

Observam-se, também, melhorias nas relações interpessoais em geral, 
incluindo maior vinculação no círculo de amizades e a participação das senhoras nas 
questões da comunidade.  

Nota-se que as oficinas de dança e os exercícios de relaxamento têm 
proporcionado aos integrantes do grupo a possibilidade de um trabalho com o corpo, 
estimulando e melhorando a motricidade, uma vez que há relatos de diminuição de 
dores nas articulações, sentimentos de tranqüilidade e bem-estar, além de as 
apresentações em público das danças proporcionarem um sentimento de mais-valia. 

Além disso, as atividades oferecidas têm fortalecido o vínculo grupal, bem 
como promovido a construção/fortalecimento da identidade do grupo, e estimulado 
os membros a atingir os objetivos que integram a proposta de ação do Projeto. 

 
5. Conclusões 

 
Pode-se concluir que, o trabalho desenvolvido vem promovendo melhoras na 

qualidade de vida das senhoras do grupo. As atividades têm fortalecido o vínculo 
grupal, bem como a identidade do grupo e incentivado a participação de seus membros 
nas práticas que o envolvem, como a motivação na realização das tarefas propostas, a 
autonomia no agendamento de apresentações das atividades e a participação do grupo 
em eventos de interesse de seus membros. A partir dos resultados obtidos percebe-se a 
relevância do grupo para a comunidade envolvida. 
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