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Prefácio

O livro Grupos: uma Perspectiva Psicanalítica é um conjunto harmonioso de 
reflexões de Lazslo Antonio Ávila, sobre temas da compreensão psicana-

lítica vincular, baseadas em sólido conhecimento teórico e em grande experi-
ência clínica com grupos. 

Isso reforça o que sabemos do autor, cujo desenvolvimento e maturidade 
vêm chamando a atenção de todos que têm acompanhado seu percurso. Seu 
vínculo com as teorias e as práticas grupais se corporificou em 1975, inicial-
mente com interesse na teoria pichoniana.

Eu o conheci em torno de 1990, em apresentação científica na antiga So-
ciedade Paulista de Psicoterapia Analítica de Grupo, passando a conviver 
mais rotineiramente com ele no NESME, desde 1991. Fui testemunha do seu 
grande interesse por grupos, ao lado da psicanálise e da psicossomática psi-
canalítica. 

Um dos aspectos abordados no livro é o papel dos laços afetivos, com 
Freud, em Psicologia das Massas. Aí vemos que no íntimo do psiquismo do 
homem está o outro homem, e também toda a humanidade.

Após alguma leitura, chegamos à perspectiva psicanalítica: o grupo não 
é a soma de indivíduos: o indivíduo é que é, em si mesmo, um grupo, ou a 
expressão de grupos. É o grupo o verdadeiro sujeito da realidade humana, 
sendo o indivíduo apenas uma criação sua.

Um ponto dos mais importantes entre os citados é o que Freud deno-
minou de “feridas narcísicas”. O conjunto de conhecimentos que denomina-
mos Ciência causou três grandes transformações no narcisismo humano: a 
primeira foi causada por Copérnico (o homem não é o centro do universo); a 
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segunda por Darwin (o homem está em um dos seus muitos ramos da escala 
da evolução, junto aos primatas superiores); e a terceira, pelo próprio Freud, 
com a descoberta do inconsciente (o homem não é nem mesmo o centro de 
si mesmo, pois o inconsciente o coloca como habitante de si mesmo, junto 
com um desconhecido.). Para Ávila, os grupos são a quarta ferida narcísica, 
assim como a compreensão do que é a psique humana, quando a dimensão 
intersubjetiva é seriamente considerada, ressignificando o indivíduo, e aquilo 
que em cada pessoa se refere ao si mesmo, ao Eu – uma matriz de relações 
intersubjetivas. 

Partindo da metáfora da cebola, a teoria dos grupos proposta diz que se 
formos descascando tudo do indivíduo não acharemos núcleo nenhum, pois 
não há “eu verdadeiro”. No mais íntimo do indivíduo encontraremos seus 
vínculos, e os vínculos com os demais.

É mediante um pensamento dialético que é considerado o indivíduo e 
o grupo como as duas faces da mesma moeda. Assim, o indivíduo forma o 
grupo e o grupo forma o indivíduo. 

Vemos que são tantas as possibilidades de trabalho grupal, que é fun-
damental nos atermos aos objetivos e às finalidades, em cada caso, seja para 
montar, seja para manter o grupo. É importante que sejam vistos os impedi-
mentos, dificuldades e possibilidades em cada situação, procurando não fazer 
exclusões, não estimular desistências, e promover o crescimento do grupo e a 
chegada aos seus objetivos.

Em meio à pluralidade de contextos grupais e de diferentes finalidades 
do uso desse dispositivo, é discutida a situação crítica das equipes que fazem 
intervenções de assistência social no Brasil, e a importância da supervisão insti-
tucional para essas equipes, como ocorre nos CREAS de São José do Rio Preto.

Com exemplos clínicos, pode-se constatar que os grupos terapêuticos são 
um importante recurso para a busca de significados dos sintomas psicosso-
máticos ainda que se considere que tais pacientes apresentem barreiras ao 
crescimento pessoal e certo apego aos sintomas. 

Neste livro, há uma proposta conceitual para representar os fenômenos 
da “mente grupal” que emergem em grupos terapêuticos com pacientes psi-
cossomáticos. Também é abordado o conceito de “sopa primordial”, quando se 
realiza a mentalidade grupal e os mecanismos da transubjetividade grupal, re-
ferida por Bion, como nível de funcionamento grupal de “supostos básicos”.

Com criatividade, um conceito advindo da Biologia do Conhecimento 
(trofolaxes) – que se refere ao processo de comunicação química utilizado por 
insetos sociais em sua comunicação – foi aplicado metaforicamente aos gru-
pos humanos.

Por analogia, a noção de trofolaxes, aplicada aos grupos humanos, per-
mite entender alguns mecanismos de regulação grupal em sua dinâmica, que 
possibilitam as interações interindividuais e o convívio humano.

Nos grupos terapêuticos pode-se observar nitidamente um fenômeno re-
sistencial aos níveis mais regressivos de funcionamento, pois é forçoso que os 
indivíduos se defendam nos grupos, já que os grupos podem devolvê-los a 
seus estados primordiais, mais primitivos. 

O grupo mostra-se um dispositivo importante para a investigação e o tra-
tamento de sintomas psicossomáticos, sendo que o Grupo e o Corpo apresen-
tam implicações importantes, e sugerem questionamentos de alguns aspectos 
da Psicanálise. 

O autor se interessou em pesquisar os motivos de alguns dos principais 
teóricos que pensaram o Grupo a partir do referencial psicanalítico terem 
também se interessado pelas questões da psicossomática, como Freud, Bion 
e René Kaës. 

Com o enriquecimento dos conhecimentos da Psicanálise das Configu-
rações Vinculares, o conceito de Saúde é visto como um todo global: saúde é, 
essencialmente, vínculos – intrassubjetivos, interpessoais e com a sociedade, 
seus grupos e subgrupos.

Perpassa por todo o livro a concepção de que o grupo é uma totalidade, 
sempre maior que suas partes, os indivíduos, o que também irá influenciar a 
maneira como será realizado o trabalho técnico com o grupo. 

Além da experiência própria do autor, há uma ancoragem na psicanálise 
de grupo, em grande quantidade de autores, mas, evidentemente, são quatro 
os principais pilares de sustentação para o modelo de compreensão psicanalí-
tica “Aviloniana” dos fenômenos grupais: Freud, Pichon-Rivière, Bion e Kaës: 
Freud, com os alicerces, mas, não só. Bion e Kaës, entre outros, se encarrega-
ram de ampliar tal edifício. 

Da mesma forma, Enrique Pichon-Rivière propiciou grande cooperação 
ao estudo e trabalho grupal, com os Grupos Operativos, de ampla difusão em 
toda a América Latina. Somos testemunhas de sua importância, pois a partir 
de suas bases, NESME e SPAGESP construíram os fundamentos dos Grupos 
Psicanalíticos de Discussão.

Berrios e muitos outros autores, inclusive fora da faixa da psicanálise, 
foram lembrados, enriquecendo esta produção.

Os aspectos políticos não foram esquecidos no texto, como enfatiza o 
autor: “Somos seres abertos, incompletos e inacabados, que podem perma-
nentemente criar seus próprios sentidos e destinos. Espero que possamos nos 
criar como seres integrados ao mundo natural e ao mundo simbólico que é o 
território do humano”. 

Finalizando, o livro é resultado do esforço investigativo e da experiência 
de vida pessoal e profissional do autor, que tanto aprendeu com seus grupos 
em seu percurso, de tal modo que tudo ficou internalizado, resultando, para 
nossa sorte, em uma ótima e instigante obra, importante para quem se inte-
ressa pela psicologia, psicossomática e pela psicanálise clássica, e, mais ainda, 
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para quem estiver buscando se atualizar com os novos conhecimentos da psi-
canálise dos vínculos.

Pode-se concordar ou não com as questões aqui abordadas, mas, em ne-
nhum momento ficar-se-á passivo, pois o principal de uma boa obra, como 
esta, é colocar-nos a pensar, o que não é pouco.

Waldemar José Fernandes
Membro fundador e didata do NESME e SPAGESP

Introdução

Em nosso país, ainda são em pequeno número as publicações sobre a Teo-
ria e a Técnica dos Grupos, muito embora diferentes abordagens grupais 

sejam amplamente praticadas, principalmente no setor público.
Para os profissionais – mais psicólogos, mas frequentemente também 

psiquiatras, assistentes sociais, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fono-
audiólogos, fisioterapeutas e outros – que atuam nas instituições de saúde e 
educação e em consultórios, praticando grupos e vivenciando suas inúmeras 
possibilidades e dificuldades, é importante contar com ferramentas concei-
tuais e técnicas que os auxiliem em sua árdua tarefa.

Muito embora os Grupos sejam reconhecidos como um privilegiado es-
paço de reflexão e ação, muitas vezes os profissionais não tiveram uma for-
mação prévia adequada e aprofundada e se veem frente aos desafios de pro-
mover transformações nos e através dos grupos, intervindo tecnicamente ao 
mesmo tempo em que tentam compreender os processos onde eles próprios 
estão incluídos.

Por isso é necessário produzir textos teóricos, reflexões a partir da prática, 
relatos de experiências grupais e discussões técnico-metodológicas, de forma 
a prover os coordenadores e participantes de grupos com o instrumental para 
melhor conceituarem suas experiências e tirarem delas as bases para ações 
mais consistentes e significativas.

Meu percurso com as teorias e as práticas grupais se iniciou em 1975 com 
a minha inclusão no GEPSA (Grupo de Estudos de Psicologia Social Apli-
cada), uma instituição na cidade de São Paulo que era dedicada a diversos 
estudos e experimentações grupais. A equipe era composta por psicanalistas, 
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psicodramatistas e gestaltistas que praticavam grupos terapêuticos, “grupos 
de sensibilização” (uma forma de experiência intensiva grupal, com pessoas 
que se desconheciam previamente e se reuniam durante um fim de semana 
inteiro para vivenciarem um processo compartilhado de grupalização), além 
de workshops, com diversos convidados brasileiros ou estrangeiros. No GEP-
SA eu vivi importantes experiências e lamentei quando a instituição encerrou 
suas atividades em 1977. 

Em 1976, a Universidade de São Paulo, onde eu concluíra o curso de gra-
duação em Psicologia, convidou o psicanalista argentino Rodolfo Bohoslavski 
para uma série de palestras sobre Grupos, seguidas por um curso sistemático 
sobre a Teoria e a Técnica dos Grupos Operativos. Aprendi muito e me tornei 
amigo de Rodolfo, que foi o primeiro de uma grande leva de psicanalistas 
argentinos que chegaram ao Brasil, fugindo dos horrores da ditadura militar 
argentina.

Os anos de 1978 a 1980 foram muito significativos, porque junto com os 
colegas Arthur Hippólito de Moura (brasileiro) e Gregório Baremblitt (argen-
tino) participamos do EPSO (Instituto de Estudos Psicanalíticos e de Socioaná-
lise), uma instituição que abrigava os inúmeros psicanalistas e grupanalistas 
argentinos que faziam de São Paulo seu ponto de chegada, e depois decidiam 
onde se estabeleceriam no exílio da sua pátria. Muitos escolheram permanecer 
em São Paulo, enquanto outros se dirigiram para a Espanha, Chile, Venezuela 
além de outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Sal-
vador. O significativo grupo que ficou em terras paulistanas teve importan-
tíssimo papel em renovar tanto a prática da psicanálise, quanto por trazer a 
teoria pichoniana e a Análise Institucional para o Brasil. No EPSO aconteceram 
inúmeros cursos e workshops, e eu tive a oportunidade de uma grande imersão 
nos conhecimentos e experiências desses profissionais altamente capacitados.

Quando o EPSO encerrou suas atividades, eu e Arthur aproveitamos 
a abertura intelectual, cultural e política que a inesquecível Madre Cristina 
possibilitava enquanto diretora do Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo. 
O Sedes era uma instituição ímpar. A ditadura militar brasileira impunha a 
censura, não só na imprensa, mas também através do Ministério da Educação, 
de todos os cursos e atividades pedagógicas e profissionalizantes do Brasil. 
Madre Cristina não teve dúvidas, fez o Ministério da Educação lhe fornecer 
um documento, em que reconhecia como “não oficiais”, “não legitimados”, 
os cursos de seu Instituto, e assim, todos os cursos, palestras, encontros, se-
minários, simpósios etc, no Sedes, eram “livres”. Essa liberdade se traduzia 
em uma enorme fertilidade de produções, principalmente na área das Psi-
coterapias, com o surgimento de vários cursos livres de psicanálise etc. Nós 
criamos um curso de Grupos. Esse curso teve diferentes nomes e composição 
de professores ao longo dos nove anos subsequentes. Durou de 1979 a 1987, 
ora como curso de extensão, ora como curso de especialização, e acolheu um 
grande número de psicólogos, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, reli-

giosos e quaisquer outros interessados nas práticas grupais. Foi no SEDES que 
se concretizou e se solidificou minha experiência com grupos.

Simultaneamente ocorria na capital um movimento de grupos que era 
o herdeiro da Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupos de São Paulo 
(SPAG), que havia sido recém-dissolvida. Diversos profissionais e estudio-
sos da psicanálise de grupos haviam fundado o NESME (Núcleo de Estudos 
de Saúde Mental, que depois acrescentou também a denominação Núcleo 
de Estudos de Saúde Mental e de Psicanálise das Configurações Vinculares), 
que promovia e promove até hoje um curso de formação e realiza Congressos 
anuais, além de um Encontro Luso-Brasileiro. Eu os conheci no Congresso de 
1991, excelente, e comecei a participar de suas reuniões, vindo a me tornar 
membro permanente e docente de seus cursos. O NESME tem uma trajetória 
de grandes realizações, excelentes congressos, e publica uma revista científica 
denominada Vínculo, a Revista do NESME, que já está em seu 11º ano, publicou 
18 edições, e é indexada em diversas bases de dados.

A equipe do NESME participou da fundação de uma segunda instituição, 
a SPAGESP (Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupos do Estado de São 
Paulo), com sede na cidade de Ribeirão Preto, SP, que também ministra cursos 
de formação, promove encontros, seminários e congressos. Atualmente, os 
congressos dessas duas entidades se alternam a cada ano, e o Encontro Luso-
Brasileiro ocorre a cada três anos, no Brasil ou em Portugal. Edita a Revista da 
SPAGESP, também indexada, que mantém dois números por ano. Leciono 
no curso de formação dessas instituições e participo ativamente de seus Con-
gressos. 

Venho trabalhando com supervisões de saúde mental, ao estilo “cuidar 
dos cuidadores”, desde os tempos do Sedes. Nos últimos anos supervisio-
nei as equipes do CRAMI (Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na 
Infância), equipe de psicólogos e assistentes sociais que atuam no Judiciário 
(Fórum), as equipes dos três CAPS-i (Centro de Atenção Psicossocial à Infân-
cia e à Adolescência), e CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e 
Drogas) de São José do Rio Preto, SP; além de equipes de outros equipamentos 
da saúde, educação (como a Escola Municipal do Autista) e assistência social 
(como o CREAS – Centro Regional Especializado de Assistência Social). Perce-
bi, com nitidez e sentimento, que essas equipes sofrem pesadas consequências 
emocionais ao lidarem com os agravos à saúde mental que sofre a população 
brasileira, especialmente a de baixa renda. As inúmeras necessidades de for-
mação e acompanhamento que têm essas equipes me levaram a dar cursos, 
supervisões e a procurar dotá-las dos instrumentos teóricos e técnicos que 
as auxiliem na dura lida com seus problemas institucionais e profissionais. 
Acompanhar essas equipes é um dos motores que me levam à decisão de pu-
blicar este livro.

Paralelamente ao meu grande interesse por grupos, desenvolvi estudos 
na área da Psicossomática Psicanalítica e descobri inúmeras conexões entre as 
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concepções grupanalíticas e o corpo, enquanto objeto de investigação. Ao me 
tornar professor de uma faculdade pública de Medicina (Faculdade de Medi-
cina de São José do Rio Preto, autarquia estadual), em 1988, abri um ambula-
tório de Psicossomática, e nessa escola venho produzindo pesquisas na área 
das relações mente-corpo e realizando grupos com pacientes psicossomáticos. 
Meu doutorado, na Universidade de São Paulo, resultou nos livros Doenças do 
Corpo e Doenças da Alma: investigação psicossomática psicanalítica e Isso é Groddeck. 
Nos anos de 2000 e 2001 realizei pesquisa de pós-doutorado na University of 
Cambridge, Inglaterra, com a orientação do doutor G.E. Berrios, participando 
do estudo internacional “O insight e o monitoramento das funções corporais e 
mentais”. De minha participação resultou o livro O Eu e o Corpo.

Vários capítulos deste livro decorreram dessa articulação entre a Psicos-
somática e a Grupanálise. Agora retorno às minhas origens e componho entre-
laçados esses dois caminhos que venho percorrendo desde o início de minha 
vida profissional. 

Este livro é composto por 14 artigos previamente publicados em revistas 
científicas (muitos nas revistas do NESME e da SPAGESP), ao longo dos úl-
timos 20 anos e mais um capítulo inédito sobre questões técnicas envolvidas 
no manejo dos grupos, além de uma conclusão geral que sintetiza o conheci-
mento acumulado e aponta para o futuro de novas indagações no campo da 
grupalidade.

Decidi republicar esses artigos para que, no formato de livro, possa-se 
alcançar maior unidade e aprofundamento na busca de compreensão dos fe-
nômenos grupais. A abordagem é psicanalítica, principalmente estruturada 
em torno da metodologia dos grupos operativos de Pichon-Rivière, acrescida 
das concepções derivadas da Psicanálise das Configurações Vinculares, mas 
reflete principalmente (e inevitavelmente) tanto meu estilo pessoal quanto as 
diferentes obras de referência que me nortearam nesse percurso. As limitações 
decorrem de esse texto ser uma obra aberta, assim como meu pensamento, 
que ainda se encontra em andamento, com dúvidas e imprecisões, mas com 
um desejo profundo de contribuir para que a ferramenta dos Grupos se difun-
da e produza seus melhores resultados, principalmente para aqueles que mais 
necessitam desse suporte.

A Alma do Grupo1

Tudo é a ponta de um mistério, inclusive os fatos.
Ou a ausência deles.

(Guimarães Rosa, em O espelho)

Falamos em “alma” porque queremos resgatar uma expressão que Freud 
jamais deixou de usar ao longo de suas obras: o “anímico”. Dispondo de 

inúmeras outras palavras no vasto vocabulário alemão, inclusive a muito ade-
quada “psíquico”, Freud, no entanto, parecia dar especial valor a esta referên-
cia difusa e ambígua do anímico, da alma, especialmente quando falava do 
“aparelho psíquico”2. 

Em O Ego e o Id (1923), Freud afirma:

A diferenciação do psíquico em consciente e inconsciente é a premissa fun-
damental da psicanálise. Permite, com efeito, levá-la à compreensão dos 
processos patológicos da vida anímica, tão frequentes quanto importantes, e 
subordiná-los à investigação científica.3

E mais adiante:

Os acontecimentos do Ego parecem, a princípio, não ser suscetíveis de cons-
tituir uma herança, porém quando se repetem com frequência e intensidade 
suficientes em indivíduos de gerações sucessivas, se transformam, por assim 
dizer, em acontecimentos do Id, cujas impressões serão conservadas heredi-

1 Este artigo foi publicado na Revista Pulsional, são paulo, n.13, 2000, pp. 46-53.

2 Freud utilizou-se da expressão Seelen, alma, desde os Estudos sobre a Histeria, em 1893-95, até o 
Compêndio de psicanálise, de 1938.

3  FrEUd, s. El Yo y el Ello. madrid: Biblioteca Nueva, 1973, p. 2701.


