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Introdução: Kurt Lewin introduziu o termo dinâmica de grupo no vocabulário da
psicologia contemporânea.  Para ele, a dinâmica dos grupos é indissociável de sua
gênese. Os momentos iniciais da formação de um grupo determinam seu devir e suas
etapas ulteriores. Suas pesquisas se preocuparam em elaborar uma psicologia dos
grupos que seja ao mesmo tempo dinâmica e guestáltica. Lewin, ao estudar os
pequenos grupos sociais, elaborou uma tese sobre minorias psicológicas que, segundo
o autor, é imprescindível para a compreensão do processo grupal. Objetivo: O presente
trabalho relata um estudo teórico e prático realizado em uma atividade avaliativa da
disciplina Psicologia e Grupos. As discentes tiveram o intuito de aprofundar o
conhecimento das contribuições de Kurt Lewin nos estudos da dinâmica de grupo, que
envolve estudos das minorias psicológicas, campo social, comunicação e necessidade.
Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, que segundo Noronha e Ferreira
(2000), é um estudo que analisa a produção bibliográfica em determinada área
temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo conhecimento sobre um tópico
específico. “Trata-se, portanto, de um tipo de texto que reúne e discute informações
produzidas na área de estudo e pode ser a própria revisão um trabalho completo”
(MOREIRA, 2004). O material utilizado pelas discentes, foi o livro “Dinâmica e
Gênese de Grupos”, 5ª edição, do autor Gerald Bernard Mailhot. Resultados: Este
estudo identificou dois tipos de minorias psicológicas, a saber: indivíduos que se
aceitam em determinado grupo e contexto social; e aqueles indivíduos que não se
aceitam como tal. No que diz respeito ao campo social, entende-se que é a própria
dinâmica em grupo, ou seja, envolve as relações, interações, conflitos, transferências e
contratransferências e identificações que estão presentes dentro de um grupo. A partir
do conceito de campo social, Lewin elabora suas primeiras hipóteses sobre a dinâmica
dos pequenos grupos: o grupo constitui o terreno sobre o qual o indivíduo se mantém;
sendo visto como um instrumento e uma realidade da qual o indivíduo faz parte,
mesmo aqueles que se sentem ignorados, isolados ou rejeitados, o grupo é para o
indivíduo um dos elementos ou determinantes de seu espaço vital. Em relação ao
processo grupal, é necessário para sua compreensão saber sobre as necessidades que
ocorrem dentro do grupo, quais sejam: de inclusão, controle e afeição. Além do mais,
para entender como ocorre a dinâmica de grupo é primordial que o pesquisador faça
seu estudo dentro daquele contexto grupal e não em laboratório. Conclusão: Através da
realização deste trabalho as discentes puderam compreender o processo social que
propicia a dinâmica de grupo. O conhecimento das alunas se expandiu na forma de
como trabalhar em grupos, contribuindo para que pudessem ter um maior
embasamento ético e científico teórico em suas práticas acadêmicas.
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