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eiuor cum cnbitenve Yaico Favorável, cômodo, prepi-

S atituu « doseuvolver-so, O ambiente fÍsico influi

שיהנוסמטש sobre a “atmosfera” do crupo, portamto deve ser disposto de

mado «ue contribua um participação, ma espontaneidade o na cosperação de

a. Edom os mesbros,O local nião deve ser pgrendo demais ("sonsação de grão -

de-areis no dessrto”), nem pequeno demais ("sensação de leta de sardi-

vhs”). “ue bajam ravas e en disconíveis para todos. Os mesbros de

vem se olher comodamento para trocar idéias face a fact,

2) Redução da Intânidação .
As relações interpessoais tem que ser dséyota,cordiais,

qgolsbogração, A atuação em mm grups pode produzir seniimen-

to da temor, inibição, hostilidado, tâmidoz, que se englebam so conceito

de intinidação. A redução das igem Tonsdos, fevoreco o trabalho o a prodyg

ção des grupos, Os menbros terão aaכ conhecer o melhor possível.

e a “orem totememes é compracnsivos., Quen-

do se está שו %tranquilo, a vontede com os demais, o trabalho se |

torna mais proveitoso e gratificante, D só .6 Fato בששש 45002 juntos é
3

valioso,

interpessoais,

3) bigerança dostribuids
Todo o grupo exigo ou requer ums Jiderança para facilitar a targ

fe o favorecor o alcençce dos objetivos do grupo: mas essa conduta Cem que

mer destribuida om tede grupo com a finalidade de dar oportunidade = tod
 

dos es membros pera desenvolver ns copecidades corresmondentos, Por 0u-

sro lado, a liderença destribnida fevorece a ação o a expacidade do gr

PO,  /



4) Cormiação dos Cbjatiros
Dever se estabelecer 6 se definir com maior clareza os objeti-

vos de grupo, Has, deve se fazer com q particiração dirate de todos os
menbies, Pola,de tal maneira, se encromenta a consciência coletiva, 0
senso de "nós? 2 Indispensável pera o bom fncionsmento do grupo, Quando
os objetivos não são determinados "desde fora", senão «mio respondem as
necessidades de todos os membros e estes são participasies de sua elabor
ração, o grupo se sente mais unido e se trabalha com ma: or interessa esr
Fa so alcançar às resmos,

5) Ejexibilidado
Os ebjetivos estabelecidos serão cuipridos de acôrdo com os mem

todos e procedimentos que Foram eleitos, Mos so novas necessidades ou
eiremstâncias aconselham mma modificação destos, devera existir np grupo
uma atitude de flexibilidade que facilite a adaptação constante das no-
vas necessidades, Deve se evitar ₪ rigidez (Paksnor) o normas, pois es-
tas só quandoד favorecem a tarofa do gruvs e perdeu seu valor quem
de ו

6) Consenso

O gmmo deve estabelecer im tipo de cormmiceção livre e espontã-
nea pars evitar antagonismos, a volarização, “pemelimhes", para permitir
Chegar as degisões-ou resoluções por meio de um acordo mituo entre us
membros (consenso). O consenso se Vê favorecido com im bom "clima dy eu
po", cordiais relações interpessoais, espírito tie Covperação es tolerên

cía, Dado que as barreiras para uma bos cormicação sito quese semre
de tipo empcionai e interpessoais,

7) Compreensão do Procenso
O grupo deve aprender « destinguir enire o contuico Ce sua ativi

dade o a atividade em 41 mesma, Intre"o que se diz” é à Forme "como se
diz", O desenvolvimento da atividade em sí mesmo, a form. como so reago

as atividades dos menbros, os tivos de intteração e da participação cons

 
 



 

constituem O “uvcessu cos 0 : שש

tuma que so esta discutindo ou txa“ando senão, tambem o que acontece no

grupo no transcurso da terefa. Os papéis que desemenham os meros, res

ções, tensões, inivições, encledade, forme de enfocar »s problemas, reso

lução de conflitos, A compreensão do processo favorece a ma pariicipa-

סאס 8167178 e oportima, facilita o alcance dos onjetivoso e permite aju-

der os membros do grupo no momento em que se necessita,

8) Avaliação Continua

O ערס -recisa saber em todo momento se os objetivos e ativida

des respondem as conveniências e interesses dos menbros, Fara isto se rg

quer uma avaliação ou exame continuo, que indague até que ponto o prupo

fica satisfeito das tarefas cumridas. Isto permite iniroduzir trocas de

acordo com o princípio de flexibilidade antes exposto. O grupo elegera

as técnicas mais enropriadas para cumprir ou para realizar esta avalla-

ção

  



 

PAPÉIS DESMPENTAMOS גש Po

1) Harmenizador: estar de acordo com o grupo, coneilisr posições opostas,

compreender, cumprir, aceitar ₪ não ser agressivo,

2) Estimgiador: fortalecer o "ouº e q status do grupo, ser amigavel, sen

sível, סי e dipiematico,

3) Egcisrucedo»: voltar a enuncier va questão ou um: solução cor fina

 

de esclerecimonto, sintetizar depois Cn discusão e É mer os novos ale

mentos do grupo, atuslizando-os,

a) Iniciador: Sugere procedimentos, rrehlersa, o tom de discusiio, Pry

vor soluções elternativas, É ele o heren las “delas.

5) Ativador: estirula o grupo a tozar decisdes, insisir no cumprímea-

to do progrena e indusir a ação,

6) questicnedor: formula questões, procura e crleutacão ou o esclarecia

mento, solicita inforrações ou repetições parr sí ou Dura o grupo, Ser

exfíico construtivo,

7) Cuvinte: manter ura atividado particípadoru é intarsssada, más fela

 

ou quaso naãs; intersssa-se pelos Uhgevívos do po e daטסטסס

 

interesse pelas expressões faciais e rox

8; Deautor de "ensão: ejuda o grimo pr ando piadas -v! casos no monen-

to oporimo, roduziudo assim as tensoõss,

9) Opingnte: contribuir com wma crença ou pir 50 80086 algum vrovlora ou

quostão, e dear da sua propria exmeriêrcisr paxe. ilustrzr sobre 0 quz se

esta tratendo

 

 



 

interrompe, =e eribbrca em longos nonólogos,
  

   -dorentico, procuwa dirigiv o gropo, af

 

e ser eubocratico,

 

rechassar os 6 es, adotar uma atitude negativa pe-11) Negativista

 

rento es questões, discuti= cn ronentos inoportunos, ser pessimista e

begar-5e a Ccoperar,

12) De

 

iferonte, rmntox-se

 

afastado, ser excessivemento forral, sonhar coy os olhos ebertos, Fazer

 

rascumãos no vepei, coci con os outros, a sEtzsaa afastar-se do teu

4 am e ₪3 -
ua e falar sobre sua pronxia esperiencia, alem de não estar ralacionada

com & discussão do gruso,

 

23) Agressor: Jutar vor sus posição, ser petulanta,

 

» ceoeuer chamea cconção, demonstrar hostilidade frsa-

te so grupo ou ao Jadividao, dirinuir o "ou" ou à posição dos demais,
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