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RESUMO
• Agressividade Normal ou Construtiva / Agressividade
Destrutiva ou Patológica (Violência e o Mal)
• Modelo de Compreensão sobre Comportamento
Coletivo Humano (O. Kerneberger)
• Conflitualidade nos Grupos: Como e Porquê?
• Fenomenologia das Expressões Agressivas em Grupos
de Longa Duração (GA e em PGA)
• Factores Contributivos para a Agressividade
• Como Lidar com uma Comunicação Agressiva?
• Situações Muito Agressivas com Risco de “Passagensao-Acto”
• Como Lidar com as Dinâmicas ligadas às Invejas
• Reflexões Finais

Notas Introdutórias
• Conflitualidade: Luta entre os Desejos / Tomada de
Consciência de qualquer Discrepância ou Divergência /
Frustração provocada pelo Outro / Rejeição do Próprio
• Agressividade Construtiva e Destrutiva (Violência)
• Mal Moral (Humano) (Auschwitz)
“o conjunto de acções destrutivas ou de danos que nós
provocamos nos Outros e em Nós-próprios”
• Mal Natural (Terramoto de Lisboa, 1755)
• Filosofia: H. Arendt (Análise dos Totalitarismos):
“os Nazis eram na sua grande maioria, “gente vulgar” (sic)
Susan Neiman (2002) e Sam Harris (2007)

• Psicologia: O. Kernberg (2003), D. Davidson, (2004),
S.S. Elmendorf (2004). A. Coimbra de Matos (2007)

Modelo de Compreensão sobre
Comportamento Colectivo Humano (I)
(Otto Kerneberg, 2003)

• 4 Grupos de Factores:
• Grupais, Individuais, Ideologias Fundamentalistas e
Traumas Históricos e Sociais
• 1) Factores Grupais: Grupos Ineficientes que surgem devido
à Falta de Objectivo Realista / ao Excesso de Exigência /
a Ameaças à sua Segurança (S. Freud e W. Bion)
Desenvolvem uma Reação Patológica:
Narcísica/Dependente ou Paranóide ou Messiânica
(Líderes Patológicos)
•2) Factores Individuais:
• 2.1) Factores Neurobiológicos da Agressividade

Factores Neurobiológicos da Agressividade
Identificados 3 tipos de Agressividade nos Mamíferos:
O Predatório, o Inter-pares e o Ataque Afetivo
Em termos anatómicos e funcionais foram definidos 7 sistemas básicos
de controlo emocional (em ratos) e em que 2 deles:
S. da Raiva (“Rage”) e o S. do Mêdo (“Fear”) (J. Panksepp, 1998) estão
implicados no chamado ataque ou resposta afetiva agressiva
Amígdala (área mediana) – Hipotálamo – Parte Dorsal da Área Cinzenta
Periacquedutal (Mesencéfalo)
Substâncias Chave:
Neuropeptido P e o Glutamato: ↑↑
Opióides Endógenos e o Àcido -Aminobutírico (GABA) ↓↓

Testosterona / Vasopressina

Comportamentos Agressivos

Estudos Clínicos:
Sociopatia aparenta ter uma transmissão genética
(NICE, 2009)

Traços neuro-químicos de maior actividade da enzima
MAO-A, em famílias com elevados níveis de agressão
(Brunner et al., 1993, in Panksepp, 1998)

↑↑Quantidades de Metabolitos de Norepinefrina no
Líquor em Homens com Perturbações da
Personalidade e História de Agressões e Impulsividade
(Siever e Trestman, 1993, in Panksepp, 1998)

Psicopatologia Moderna
• Perturbação Anti-Social da Personalidade (“Psicopatas”)
• Perturbações Factícias - de Simulação ou de Munchausen
• Perturbações da Personalidade do Cluster B (DSM-IV)
• Em Pessoas, com aparente ausência de psicopatologia
grave, inteligência média-superior ou mesmo superior e
com áreas da personalidade aparentemente adequadas e
adaptadas
• (Os assassinos nazis (mais maduros) e Os terroristas actuais
(mais infantis)
• Fenómenos de Identificação e de Imitação, apoiados por
Fenómenos Ideológicos e por Traumas Sociais Graves

Modelo de Compreensão sobre
Comportamento Colectivo Humano (II)
(Otto Kerneberg, 2003)
3. - Factores Sócio-Culturais:
3.1 – Ideologias Fundamentalistas
3.2 – Organizações Familiares Disfuncionais
3.3 – Traumas Históricos
3.4 – Crises Sociais
Termos Sociais Actuais : Globalização  Terrorismo
Identidade Ameaçada, Desilusão, Subjugação
Sentimentos de Impotência, Pobreza e Humilhação
(S.S. Elmendorf, 2004)

• Reflectem a luta entre os Desejos
• Consciência sobre qualquer Discrepância ou
Divergência
• Eventual frustração provocada pelo "Objecto“
• A partir das Acções de Rejeição do “Sujeito”
•

• Os Processos de Grupo podem desencadear todos os
Tipos de Alianças, Confrontações e sub-Grupagem
Estas expressões de Conflitos e de Agressividade são
Necessárias, Importantes e Desejáveis para a
Manutenção dos Processos de Grupo

A Emergência dos Conflitos nos Grupos
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa – 19 e 20 Outubro, 2012
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Conflitos e Agressividade
nos Grupos e para os Grupos
• Experiênçia de “se estar em Grupo” é Algo de Ambíguo
• Regras de Enquadramento: Todos os participantes
ficam em circumstâncias similares, num círculo, face-aface, mas eles são impelidos para um natrural dinâmica
de “espelhamento” or de “galeria de espelhos”
(M. Foulkes, 1964)

• Os Grupos são si-mesmos uma fonte de Forças
Generativas resultantes de um movimento dialéctico
entre as Forças Criativas e Destrutivas
(M. Nitsun, 1996)

Características Paradoxais do Grupo
(Morris Nitsun, 1996)

1 - O Grupo é uma coleção de stranhos
2 - O Grupo é não estruturado
3 - O Grupo é criado pelos seus membros
4 - O Grupo é uma arena pública
5 - O Grupo é uma entidade plural
6 - O Grupo é uma experiência complexa
7 - O Grupo cria tensões interpessoais
8 – O Grupo é imprevisível
9 - O Grupo flutua no seu progresso
10 - O Grupo é uma experiência incompleta

Aspectos da
Agressividade Normal
and Patológica nos
Grupos
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - Novembro, 2014
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• Agressividade Normal
Processos de Cura / Libertadora / Explicativa dos Relacionamentos
Afectivos Internalizados

• Agressividade Patológica
Expressão Tardia / Deslocada do “Objecto” /
Conectada com verdadeiras situações de “Passagem-ao-acto /
Elevados níveis de Perigosidade Pessoas e ao Grupo /
Apresentações Clínicas: Suicídios, Adicções, Anorexia
• Necessita de ser elaborada e transformada em algo mais
Construtivo, na Agressividade que cura.
•

“a Agressividade tem de ser diagnosticada em termos das
origens e dos seus significados” (Isaura Neto, 2000)

Agressividade Normal e Patológica
nos Grupos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atitudes Hostis (Verbalizações,Pantominas, Comportamentos)
Atitudes Inadequadas/Claramente Hostis não Reconhecidas
Silêncios Demasiados Prologados
Agravamentos Sintomático (Psicológico & Psicossomático)
Emergência de Novos Sintomas
Reacções Terapêuticas Negativas
Frequentes Ausências / Atrasos
Atrasos nos Pagamentos
"Drop-outs"
"Acting-outs" (facto consumado)
Idealização Excessiva / Prolongada do Psicoterapêuta

Fenomenologia das Expressões Agressivas nos Grupos
de Longa Duração (GA e PGA) (Isaura Neto, 2000)
14

Factores
Contributivos para a
Agressividade
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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A) Ao Nível Pessoal
1)
•

Referentes aos Membros do Grupo:

Dificuldades Narcisísicas no seu funcionamento Mental
• Núcleos Psicóticos do Aparelho Mental
• Aspectos Invejosos da Personalidade
• Tendências Agressivas Inatas

• Relações Simbióticas e “Simbiotizantes” na Infância
• Rivalidade Fraterna e no Complexo de Édipo

Factores Contributivos para a Agressividade (I)
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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2) Referente ao Condutor/Grupanalista
• Personalidade do Grupanalista
• Auto-Estima do Grupanalista e a sua Resiliência
Psicológica
 Receios sobre a Dissolução do Grupo por parte do
Grupanalista
• Padrão Grupanalítico (passividade/ inadequação)
• Estilo de Intervenção do Grupanalista

Factores Contributivos para a Agressividade (II)
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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B) Ao Nível do Grupo
Em Relação ao Enquadramento Grupal:
O Impacto da Experiência de Grupo sobre os
Narcisismos e a História Pessoal dos Participantes
A Própria Experiência Grupal:
Confronta desde o início como uma realidade plural, a
qual foi anteriormente traumática para todos: a
partir da sua Vida familiar e o luto pela relação
idealizada com a Mãe (Neto, I.M., 2000)
A Selecção dos Candidatos para o Grupo

Factores Contributivos para a Agressividade (III)
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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Como Lidar com uma Comunicação Agressiva?
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa – 19 e 20 Outubro, 2012
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1º Reconhecer as comunicações agressivas, mesmo sob as
suas apresentações mais ou menos dissimuladas
2º Verificar com o autor e com um outro membro do grupo,
se a leitura da nossa contratransferência e as suas
apreciações, estão correctas
3 º Estimular as expressões verbais para todos os membros do
grupo sobre as suas sensações afectivas e associações de
ideias que são reativas com a tal comunicação agressiva
4º Emergência de um Padrão Analítico Internalizado ou
estimular uma comunicação semi-livre (Mendes Leal,
M.R.,1993) sobre as comunicações hostis

Como Lidar com uma Comunicação Agressiva? (I)
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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• 5º Promover a consciencialização e a elaboração pelo
Próprio através do “treino do Ego em ação”
(S.H. Foulkes, 1975)

• “o setting grupal facilita a consciencialização da
agressividade patológica, caracterial, mascarada pela
racionalização e pela formação reativa” (Neto, I.M. 2000)
• 6º Promoção da capacidade de resposta espontânea
reativa e natural dos Outros em relação ao ataque sentido
pelo Self de cada um
• 7º Treino sobre como lidar com a agressividade de cada um
de modo saudável e colaborar no trabalho de restauração
narcísica de cada um.

Como Lidar com uma Comunicação Agressiva? (II)
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro , 2012
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• 8º Sugestões, Esclarecimentos, Clarificações e Confrontações
dirigidas ao membro do grupo que foi hostil, deverão ser
realizadas dentro de um estilo de diálogo de estilo não
persecutório, nem demasiado confrontativo ou insistente.
• 9º Poderá eventualmente adiar-se alguma intervenção ou
interpretação por parte do Grupanalista pois a comunicação
agressiva pode não ter sido clara e totalmente entendida, como
tal, pelo seu autor
• 10º Em relação à sua Natureza em termos do Significado:
• Ser predominantemente transferencial
• Ser uma repetição transferencial modulada pela
contratransferência
• Ser devida à reacção a falhas empáticas ou a comunicações hostis
do psicoterapeuta ou de qualquer membro do grupo.
• Ser predominantemente dirigida contra objetos do exterior
(Neto, I.M., 2000)

Como Lidar com XIIIuma
Comunicação
Agressiva? (III)
Congresso
Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro , 2012
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• 11º Conhecimento profundo das vicissitudes do Self, do
Narcisismo e das Matrizes Inter-Relacionais Internas
Individuais (Mendes Leal, M.R. 1969-1993) de cada membro
• 12º Ter em conta as circunstâncias mais ou menos
traumáticas específicas do grupo como um todo
• 13ª “esta surgirá de modo natural pelas falhas empáticas e
perturbações da comunicação que necessariamente ocorrem
mesmo quando o amor predomina na relação” (Neto, I.M. 2000)
•

14ª “Quando nós estamos confrontados com uma situação de
agressividade e se ficamos intoxicados com as reações da nossa
contratransferência, nós devemos aguardar, para aclararmo-nos, no
entanto, não devemos deixar acabar a sessão, sem interpretar a situação”
(César V. Dinis, 2011)

Como Lidar com XIIIuma
Comunicação Agressiva? (IV)
Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa – 19 e 20 Outubro, 2012
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Situações Muito Agressivas e com Risco de
“Passagem-ao-Acto”
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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• Tentar que ocorra, desde logo, um esforço de reflexão e
mentalização da situação com o envolvimento e a
promoção da coesão do grupo: “o que pensam os
membros do grupo sobre esta questão?” (J. Azevedo e Silva)
• O terapeuta deverá sempre conter toda e qualquer
tentativa de agressão, com uma postura e atitude firmes e
coerentes (C. Vieira Dinis)
• Em situação-limite, o terapeuta terá de conter fisicamente
um dos contentores, mas isso, naturalmente dependerá
bastante da situação, do estilo e da personalidade do
Grupanalista (C. Vieira Dinis)
• Devemos perceber se o Agressor é um invejoso habitual ou
alguém que teve somente um momento de inveja (A. Ribeiro)
• Nós devemos ter em conta, as características das
personalidades do Agressor e do Agredido (A. Ribeiro)

Situações Muito Agressivas e
com Risco de “Passagem ao Acto”
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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• Não interpretar as Invejas dos Analisandos é
promover o isco de Abandono do Grupo
• Os “filmes entre irmãos” são quase sempre
estimulados pelo próprio Grupanalista (César Vieira Dinis)
• Quanto à Inveja para com o Analista, que se faça
uma demonstração pelo absurdo. César Vieira Dinis
disse que fazia uma intervenção que recorria a este
tipo de metáforas, num “estilo sujeitalista” (sic) (César
Vieira Dinis)

Manejamento de Dinâmicas ligadas às Invejas
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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Reflexões
Finais

XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa – 19 2 20 Outubro, 2012
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• Nós, os Grupanalistas, devemos desenvolver desde
logo algumas estratégias, tais como:
• Investigar as razões e as causas da zanga e do
conflito?
• Tentar saber qual é o conflito desencadeante
imediato da descompensação?
• Quais as linhas mestras das suas representações
objetais e das relações de objeto internalizadas?
(Neto, I.M. 2000)

Reflexões Finais
XIII Congresso Nacional de Grupanálise Lisboa - 19 e 20 Outubro, 2012
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