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Resumo – O presente estudo visa compreender a relação entre os estímulos sensoriais e a dinâmica dos 
grupos, partindo de abordagens na linha comportamental cognitiva, neurocientífica e outras produções 
pertinentes ao tema. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que envolve contribuições da Filosofia, 
Educação, Psicologia e Neurociência. Para isso, primeiramente se busca elucidar a correlação entre 
sentidos e percepção. No segundo momento, é dada ênfase às explicações da neurociência cognitiva, no 
que se refere aos mecanismos cerebrais desencadeados pelos estímulos sensoriais. Por fim, propõe-se 
compreender as percepções sensoriais e seus estímulos em experiências grupais, na perspectiva de elevar a 
relevância da dinâmica dos grupos para a potencialização destes processos. Busca-se assim evidenciar a 
importância da apropriação destes conhecimentos, bem como instigar a continuidade de estudos nesta área, 
entendendo que tais referências oferecem maior embasamento teórico ao trabalho com grupos, fornecendo, 
portanto, ao coordenador, maior qualidade na leitura de processos e movimentos grupais. 
Palavras-chave – Sentidos. Percepção. Neurociência cognitiva. Dinâmica dos grupos. 

Abstract – This study aims to understand the relationship between sensory stimuli and group dynamics, 
starting from the cognitive behavioral, neuroscientific and other approaches relevant to the topic. This is a 
literature research study, which contains contributions of Philosophy, Education, Psychology and 
Neuroscience and wishes to clarify the correlation between sense and perception. It emphasizes 
explanations of cognitive neuroscience, referring to cerebral functions originating from sensory stimuli. 
Finally, it proposes the comprehension of sensorial perceptions and its stimuli in group experiences, aiming 
to elevate the importance of group dynamics and enhancement of these processes. This study is trying make 
the importance of this information evident, as well as stimulate the continuation of research in this area. 
These references offer the greatest theoretical basis of working in groups, which were closely analyzed and 
managed by the coordinator. 
Keywords – Senses. Perception. Cognitive neuroscience. Dynamics groups. 
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INTRODUÇÃO 

Para compreendermos a relação entre os estímulos sensoriais e a dinâmica dos 

grupos, optamos pela realização de uma pesquisa bibliográfica, com abordagens 

preferenciais à linha comportamental cognitiva e neurocientífica, além de outras 

contribuições pertinentes ao tema. 

Optou-se pela filosofia aristotélica, considerando que Aristóteles (384-322 a.C.) 

marca as origens da Psicologia e traz, por sua vez, até os debates contemporâneos, 

relação com a Biologia, com as questões mente-corpo, empiricamente, abordadas na sua 

obra De Anima. Este clássico constitui um tratado desenvolvido por Aristóteles sobre o 

princípio de vida do ser animado – a alma, considerada princípio dos desejos, 

pensamentos e ações do homem. De Anima subsidia também uma teoria geral do 

conhecimento, quando relaciona a natureza e aos princípios da intelecção. 

As contribuições de Jean Piaget (apud SERPE; ROSSO, 2010) são significativas 

para os campos da Epistemologia, Psicologia e Educação e traz apontamentos relevantes 

para tratar sobre o tema da aprendizagem através dos sentidos. Neste trabalho, buscou-se 

entender basicamente como o autor compreende a aprendizagem e o processo de 

conhecimento. 

Gardner (2005) é o autor que nos apresenta a abordagem cognitiva, esclarecendo 

que a mesma reúne condições de entender os seres humanos a partir dos conteúdos dos 

seus pensamentos (conceitos, teorias, histórias e habilidades) e dos formatos pelos quais a 

mente/cérebro realiza este pensamento, referindo-se às oito diferentes inteligências. 

Baseia-se no entendimento de como a mente funciona, envolvendo conhecimentos da 

psicologia, neurociência, linguística entre outras disciplinas neste sentido. 

Nesta perspectiva, são bem-vindos os estudos da neurociência. Fez-se necessário 

optar por produções direcionadas à neurociência cognitiva, a qual estuda os campos do 

pensamento, aprendizado e memória, e relaciona-os aos cinco sentidos. Buscamos 

referências junto à Sociedade Brasileira de Neurociência, na qual o Muller (2012) divulga 

que os neurocientistas modernos identificam na sensação e na percepção o ponto de 

partida para a pesquisa dos processos mentais, ou seja, que as experiências vividas são 

informações que chegam ao sistema nervoso central na forma de estímulos sensoriais. 
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Esta linha soma-se à da autora Carson (2012), psicóloga PhD norte-americana que 

desenvolveu, em 1949, o modelo CREATES,1 o qual reúne os modos cerebrais voltados à 

expansão da criatividade e produtividade, são eles: conectar, razão, visualizar (envision), 

absorver, transformar, avaliar (evaluate) e corrente (stream). Todos estes modos são 

importantes para o desenvolvimento de pessoas e, consequentemente, das suas 

experiências em grupos, no entanto, nos atemos aos modos absorver e visualizar, por 

relacionarem-se diretamente aos estímulos sensoriais. 

Para nosso entendimento sobre o trabalho com grupos, nos embasamos na Gestalt- 

-terapia por ser integradora corpo e mente; por pautar-se nas inter-relações dos fatores 

biológicos, psicológicos e socioculturais; por perceber o grupo a partir de sua totalidade e 

por identificar entre seus níveis de significação a percepção sensorial e a reflexão 

intuitiva. Buscamos também aprofundar a influência de Piaget (apud MINICUCCI, 2011) 

que, ao estudar o desenvolvimento do pensamento da criança, também forneceu 

elementos valiosos para estudos sobre a formação operatória de grupos. E por fim, 

trouxemos algumas valiosas contribuições de Moscovici (2011), na perspectiva da 

valorização do grupo para as mudanças subjetivas do indivíduo. 

Assim, buscamos identificar, nas diversas áreas do conhecimento abordadas neste 

trabalho (filosofia, educação, psicologia e neurociência), a correlação entre sentidos e 

percepção, as contribuições da neurociência cognitiva no que se refere aos mecanismos 

cerebrais desencadeados pelos estímulos sensoriais, e a importância das experiências 

grupais para a potencialização destes processos. 

1 ALGUMAS ABORDAGENS SOBRE PERCEPÇÃO E SENTIDOS 

Aristóteles (2006), em sua obra De Anima, explana sobre a alma, em suas 

indagações sobre gênero, unidade e definição,2 ressaltando sua complexidade e afirmando 

ser a alma a substância do ser vivo. Para a teoria aristotélica “viver é nutrir-se, crescer, 

gerar, sentir (ter tato, paladar e olfato), perceber (olhar, ouvir), desejar e locomover-se, 

querer e agir, pensar (imaginar, saber) e discursar (opinar, deduzir, demonstrar)” (REIS, 

2006, p. 27). 

                                                 
1  Ver mais em: CARSON, Shelley H. PhD. Your Creative Brain. O cérebro criativo. Tradução: Bruno 

Casotti. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012. 
2  Ver mais em: ARISTÓTELES. Pery psykhês. Tradução e notas: Maria Cecília Gomes dos Reis. São 

Paulo: 34, 2006. 



 

SBDG – Caderno 160  Os estímulos sensoriais sob a ótica da neurociência: 4

De acordo com Reis (2006), a análise de Aristóteles, próxima da perspectiva 

moderna, permeia estrutura e função, quando pretende que a compreensão adequada de um 

órgão, por exemplo, passa pelo conhecimento de seu papel e contribuição para a vida do 

organismo. Trata a percepção sensível a partir dos cinco e únicos sentidos – visão, audição, 

olfação, gustação e tato. Considera que o perceber através dos sentidos não equivale ao 

entender, sendo que o primeiro é para todos os animais; já o segundo para poucos. 

a percepção sensível dos sensíveis próprios é sempre verdadeira e 
subsiste em todos os animais, ao passo que o raciocinar admite ainda o 
modo falso, não subsistindo naquele que não tem razão. Pois a 
imaginação é algo diverso tanto da percepção sensível como do 
raciocínio; mas a imaginação não ocorre sem percepção sensível e 
tampouco sem imaginação ocorrem suposições (REIS, 2006, p. 110). 

A autora esclarece ainda que a teoria aristotélica relaciona claramente a intelecção 

da forma e a intelecção da essência com a percepção sensível: 

os sentidos recebem as qualidades que lhe são correlatas, como a cor, o 
som, a temperatura etc.; mas que algo é carne, grandeza, água, isto 
apenas acidentalmente se prende aos sentidos, e é o intelecto, por meio 
deles que captura tais noções. A forma será, então, algo apreendido pela 
cooperação entre sentidos e intelecto (REIS, 2006, p. 300) 

Neste sentido, a Gestalt-Terapia é concebida por Perls (apud TELLEGEN, 1984) 

como: integradora de corpo e mente, e não dualista; reconhecida complexa nas inter-

relações por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais; e com método de 

pensamento, quanto à aproximação da dialética. 

A Gestalt-Terapia recupera todo o corpo no processo terapêutico, através de 

trabalho corporal, que consiste no “processo de ampliação da consciência, na 

experimentação das sensações do corpo, awareness, na percepção corporal e no campo de 

energia entre cliente e terapeuta” (RIBEIRO, 1993, p. 115). 

Sobre percepção e aprendizagem, Piaget (apud SERPE; ROSSO, 2010) considera 

que a “aprendizagem não provém apenas da experiência por si só, mas de ações 

coordenadas e interiorizadas que se fundamentam na atividade do sujeito” (SERPE; 

ROSSO, 2010, p. 43). 

Assim sendo, a aprendizagem por meio da experiência possibilita ao sujeito o 

estabelecimento de interconexões e construção de novos significados e formas de conhecer. 

Portanto, o conhecimento é um processo contínuo de desenvolvimento do sujeito, tendo 



 

SBDG – Caderno 160  Os estímulos sensoriais sob a ótica da neurociência: 5

origem na interação sujeito-objeto. Ainda, para que um conhecimento seja modificado, há a 

necessidade de que ocorram sucessivas ligações entre o conhecimento novo e o anterior. 

Além disso, Piaget (apud SERPE; ROSSO, 2010) avança identificando o papel da 

percepção na construção do conhecimento, afirmando que a percepção não é a fonte do 

conhecimento, mas “é da ação acrescentada à sensação que resulta a percepção” (SERPE; 

ROSSO, 2010, p. 50). 

Desta forma, “o conhecimento não está na percepção, mas naquilo que o sujeito 

consegue acrescentar-lhe” (SERPE; ROSSO, 2010, p. 53), ou seja, suas experiências, 

aprendizagens, significações. 

Assim, é possível afirmar que para Piaget, (apud SERPE; ROSSO, 2010) não 

basta a experiência sensorial para a construção do conhecimento, ou seja, se trata de uma 

condição necessária, porém não suficiente, e desta forma ela é fundamental para 

desencadear a (re)construção de estruturas cognitivas. 

Gardner (2005), ao tratar sobre mudança mental, afirma que assimilamos a 

informação “em termos das várias modalidades sensórias”, ou seja, “por meio dos nossos 

olhos, ouvidos, mãos, narinas e boca” (GARDNER, 2005, p. 39). Assim, podemos dizer 

que vivenciamos e experimentamos algo através dos sentidos, ou seja, as experiências 

nos atingem passando pelos sentidos, que são a porta de entrada para as sensações, que 

provocam sentimentos, instigam o pensamento, formando atitudes e comportamentos 

diversos em cada ser humano. 

Acrescenta que, para alcançar a definição das inteligências múltiplas, fez-se 

preciso realizar uma investigação interdisciplinar a respeito do que é e como se manifesta 

a inteligência humana, já que o conceito predominante, que afirmava que a inteligência é 

uma entidade única ou que esta seria genética, não mais o convencia. 

Assim, Gardner define inteligência como “um potencial biopsicológico de 

processar formas específicas de informação de diferentes maneiras” (2005, p. 40). Ainda, 

importante salientar que a inteligência não é a mesma em todo lugar, que os seres 

humanos valorizam diferentes habilidades e capacidades em diferentes momentos e em 

diversas circunstâncias. Desta maneira, cada inteligência representa uma forma diferente 

de representação mental. As inteligências múltiplas3 conceituadas por Gardner (2005), 

                                                 
3  Ver mais em: GARDNER, Howard. Mentes que mudam: a arte e a ciência de mudar as nossas idéias e 

as dos outros. Tradução: Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed/Bookman, 2005. 
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são: linguística; lógico-matemática; musical; espacial; corporal-cinestésica; naturalista; 

pessoais; existencial: esta, ainda em avaliação científica para comprovar sua existência. 

Desta forma, para o autor, num processo de convencimento do outro por uma 

idéia ou produto, quanto mais inteligências deste se conseguir atingir, mais provável será 

que consiga mudar sua mente e de outros, ou seja, quanto mais provocar estímulos que 

remetam à esta e àquela inteligência, maior será a possibilidade de desencadear a 

mudança mental, a mudança de ideia, o repensar. 

2 A NEUROCIÊNCIA COGNITIVA E OS ESTÍMULOS SENSORIAIS 

Conforme estudos da neurociência cognitiva, quando se aprende algo novo, ou se 

forma nova lembrança, conexões são feitas entre neurônios. Quanto mais se aprende, 

mais densa fica a “floresta neural”, maior será a velocidade e a força destas conexões. 

Uma lembrança não é guardada num lugar específico do cérebro. 
Partículas da lembrança são guardadas em locais diferentes. Por 
exemplo, quando você se lembra de uma noite de verão na infância, o 
cheiro da grama fresca está guardada em um lugar, a visão de vaga- 
-lumes voando em outro e a recordação da alegria em um terceiro local. 
Como todas essas partículas de lembranças estão conectadas por uma 
rede de neurônios, quando uma partícula é ativada, as conexões de toda 
a lembrança vão ser acionadas e você experimentará a gestalt da 
lembrança (CARSON, 1949, p. 57). 

Nesta mesma perspectiva, Muller (2012) afirma que os cinco sentidos são também 

canais de captação das experiências. No entanto, para o autor, há que se atentar para 

algumas limitações destes canais, pois quando não percebem a totalidade da informação, 

assim serão interpretados pelo encéfalo. Estas interpretações são, conforme o autor, 

criações mentais, constituídas por parte das informações de cada estímulo junto ao 

contexto das estruturas encefálicas e experiências acumuladas. Daí a compreensão acerca 

das capacidades cognitivas.  Entendendo a cognição enquanto relação entre a realidade 

subjetiva (criada pelo cérebro) e a realidade objetiva (existente ao seu redor), aponta para 

a possibilidade de alteração da subjetividade por um controle maior dos padrões de 

pensamento da memória, ou seja, da conexão de novas e já existentes informações 

processadas. 

Assim, segundo Carson (2012), a geografia do cérebro nos auxilia no 

entendimento sobre alguns destes lugares e conexões, conforme segue. 
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O cérebro divide-se em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O primeiro traz 

as letras, palavras, linguagem, memória verbal, a fala, a leitura, a escrita, a aritmética, o 

processamento objetivo, as resoluções de problemas sistemáticos e lógicos, o 

processamento sequencial analítico, lidar com emoções. O segundo trata de padrões 

geométricos, reconhecimento de rostos, sons do ambiente, melodias, acordes musicais, 

memória não verbal, senso de direção, rotação mental de formas, evitar emoções, o 

pensamento concreto, o processamento paralelo e a imagem holística versus detalhes. 

Estes hemisférios são cobertos por uma camada fina de corpos celulares de neurônios 

denominada córtex. Esta subdivide-se em quatro regiões diferentes chamadas de lobos, os 

quais processam informações sensoriais vindas de nossos cinco sentidos e armazenam 

lembranças antigas (ver Quadro 1) (CARSON, 2012). 

Com base no Quadro 2, Carson (2012) esclarece sobre o centro executivo do 

cérebro no lobo frontal, que controla a memória operacional de curto prazo e recebe 

direta ou indiretamente informações resumidas de todas as outras regiões do cérebro. Este 

resumo se dá na maior parte das vezes por região de gerenciamento médio, como é o caso 

do centro eu, que lida com a autoconsciência, as emoções e a percepção do que os outros 

estão sentindo. Este envia informações sobre o self e o ambiente social para o centro 

executivo auxiliando nas tomadas de decisões. Também no lobo frontal e com função de 

gerenciamento médio, está o centro do julgamento, que compara ações e padrões 

internalizados de comportamento e envia mensagens de alerta para autoinibição. O centro 

de recompensa está conectado ao centro eu e outros centros emocionais, sendo o lugar 

cerebral da motivação. Quando estimulado expande autoconfiança e euforia, e interfere 

nos mecanismos de filtro, ou seja, nos resumos de informações destinadas ao centro 

 

Quadro 1 – Lobos cerebrais. 
Fonte: CARSON, O cérebro criativo, 2012, p. 59. 

 

Quadro 2 – Centros cerebrais. 
Fonte: CARSON, O cérebro criativo, 2012, p. 68. 
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executivo. Contrariamente, o cérebro também tem o centro do medo, mais 

especificamente a amígdala, que recebe informações de ameaças dos centros sensoriais e 

do córtex pré-frontal. Envia mensagem para o corpo, provocando liberação de adrenalina 

e preparando-o para luta ou fuga. A mesma informação é liberada para o centro 

executivo, que poderá perceber que a ameaça é falsa e desligar o alarme. Já os lobos 

temporal, parietal e occipital correspondem juntos ao centro da associação. Reúnem 

informações solicitadas do centro executivo ou mesmo de um pensamento não planejado. 

Integram visão, som, cheiro e tato para formar uma experiência significativa. Vale 

ilustrar que quando o cérebro de Einstein foi estudado, a maior diferença encontrada, com 

relação aos chamados cérebros normais, estava na área de associação. 

A ciência se aplica hoje à capacidade de reorganização e reestruturação de 

conexões neurais embasados nos princípios da neuroplasticidade. Significa que 

mentalmente podemos influenciar a ação dos filtros da consciência e favorecer o 

processamento das informações com outros padrões de pensamentos, geralmente de 

natureza mais positiva associados à nossa vontade e expectativa, denominado princípio 

básico da Reprogramação Mental (MULLER, 2012). 

Se ficarmos condicionados a padrões negativos de pensamentos e 
condutas, uma rede de conexões neurais será formada e sempre 
utilizada na maioria das informações sensoriais que chegam até nós, 
mantendo a rotina da “mesmice” e dos infortúnios. Se mudarmos em 
nossa consciência o padrão de pensamento para os de natureza mais 
positiva, será criada nova conexão neural, que após o processamento 
das informações nos conduzirão a decisões e condutas mais produtivas 
(MULLER, 2012). 

Neste entendimento, os modos cerebrais absorver e visualizar do modelo 

CREATES de Carson (2012), tratam da abertura para novas sensações e 

consequentemente idéias. 

O modo absorver é entendido como principal estratégia de “abrir a mente”, ou 

seja, desenvolver sua capacidade de assimilar informações sem julgá-las, tendo como 

primeiros resultados: a percepção sobre “coisas novas”, a receptividade para conexões 

entre os elementos do ambiente e problemas que está tentando resolver, e a permanência 

da receptividade a idéias geradas no inconsciente. Este modo cerebral apresenta três 

fatores principais e correlacionados: a atração por novidades, o julgamento adiado e a 
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desinibição mental ou cognitiva4, sendo a última a mais relacionada ao tema proposto 

(CARSON, 2012). 

Primeiramente, vale ressaltar que desinibição cognitiva é diferente de desinibição 

comportamental. Mais precisamente, a desinibição sobre a cognição consiste em parar de 

liberar para a percepção consciente informações irrelevantes para objetivos e 

sobrevivência. Vamos explicar melhor: ao cumprir tarefas cotidianas, normalmente não 

se percebe conscientemente a maior parte do que os cinco sentidos recebem, nem mesmo 

a complexidade das simultâneas tomadas de decisões do cérebro. Se assim fosse, ficaria 

sobrecarregado de informações e não concluiria qualquer tarefa. Isso se dá porque há 

filtros automáticos no processamento das informações, chamados sistemas inibidores 

cognitivos. Estes avaliam cada partícula de informação captada pelos cinco sentidos e 

determinam se é importante ou não para os planos do momento. A informação bloqueada 

não chega à percepção consciente. Se por um lado, positivamente, a inibição cognitiva 

propicia foco e eficiência no cumprimento da tarefa, por outro, incide nas ações de forma 

a torná-las automáticas, o que prejudica a receptividade para novas informações e por 

consequência, novas conexões. Assim, o modo absorver, busca reduzir a eficiência dos 

filtros cognitivos e deixar que mais informações cheguem à percepção consciente 

(CARSON, 2012). 

Os padrões de ativação cerebral das pessoas que experimentam o modo absorver 

demonstram neurotransmissores específicos nas áreas centros executivo e de julgamento 

menos ativos do que se estivessem conscientemente pensando em algo. Já no centro da 

associação, apresentam-se mais ativos. Reduções dos filtros cognitivos aumentam o 

neurotransmissor dopamina na região do cérebro chamada caminho mesolímbico. Por 

curiosidade, este é o mesmo efeito do álcool no cérebro.5 Outra constatação por estudos 

de neuroimagem revelam excitação relativamente maior no hemisfério direito do cérebro. 

Verificou-se também que por ser o cérebro um órgão eletrotérmico, os neurônios quando 

se comunicam geram suaves impulsos elétricos (CARSON, 2012). 

Uma curiosa constatação relatada por Carson (2012) é de que muitos insights da 

criatividade surgem da geração espontânea de imagens mentais, e em muitos casos 

combinados com relaxamento. 

                                                 
4  Ver mais em: CARSON, Shelley H. PhD. Your Creative Brain. O cérebro criativo. Tradução: Bruno 

Casotti. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012. 
5  Ver mais em: Carson, op. cit. 
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O estado de abertura e desinibição que caracteriza o modo Absorver 
prepara o terreno para novas associações e combinações de lembranças, 
experiências sensoriais e imagens mentais que são geradas nas partes de 
trás do cérebro para abrir caminho até a percepção consciente, 
frequentemente numa repentina e significativa explosão de excitação 
neural... Estudos de neuroimagem indicam claramente que as pessoas 
estão nesse estado aberto e receptivo antes do momento de insight 
(CARSON, 2012, p. 103). 

A neurociência cognitiva, ao desdobrar sobre o funcionamento cerebral de um 

insight, chama-nos atenção para a sequência do modo cerebral absorver, ou seja, o modo 

visualizar. Este implica basicamente imagens mentais, ou seja, em pensamentos sem 

palavras que, de acordo com o professor de Harvard Kosslyn (apud CARSON, 2012), 

poderá empregar as mesmas partes do cérebro usadas para o processamento real de 

informações sensoriais da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Esta 

“imaginação” não inclui apenas a capacidade de ver o que não está presente, mas também 

de ouvir, sentir cheiro, gosto ou tato sobre o imaginado. 

O padrão de ativação cerebral para o modo visualizar altera-se entre a geração e a 

manipulação de imagens mentais. Ao gerar a imaginação, os centros de associação e o 

centro visual do cérebro são ativados especialmente pelo hemisfério esquerdo. Quando 

manipula, ou seja, altera imagens em processo consciente, assumido pelo lobo frontal, 

ativa-se mais intensamente o hemisfério direito do centro executivo (CARSON, 2012). 

De acordo com a autora, as imagens mentais auxiliam na imaginação deliberada 

sobre soluções novas para problemas. Por sua vez, é um estado familiar a muitas 

crianças, atores e pessoas sonhadoras. Esse modo também fornece a base neural de como 

você forma uma imagem coerente do mundo e constrói uma imagem coerente de si 

mesmo. Vários estudos indicam que exercícios de visualização de imagens mentais 

podem ajudar no processo de cura, superações de habilidades atléticas e de outras 

profissões que exigem controle de suas mínimas ações (CARSON, 2012). 

O modo visualizar de Carson, em muito se aproxima das considerações sobre 

representação mental de Gardner (2005) a representação mental corresponde àquilo que o ser 

humano relaciona com a imagem mental que determinado estímulo ou situação possa 

ocasionar, se associando com sua experiência, contexto e cultura. Desta forma, “uma 

mudança mental envolve uma mudança de representação mental” (GARDNER, 2005, p. 41). 

Tais representações são construídas ao longo do tempo em nossa mente/cérebro e 

podem ser reformuladas, alteradas, transformadas, destruídas, em possibilidades ilimitadas. 
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3 PERCEPÇÃO SENSORIAL E SEUS ESTÍMULOS  
EM EXPERIÊNCIAS GRUPAIS 

A Gestalt-Terapia, por influências das teorias do Campo e Holística, percebe o grupo 

a partir de sua totalidade e identifica que sua forma de significação poderá ocorrer em dois 

níveis: como uma percepção sensorial ou como uma reflexão intuitiva, sendo a primeira, 

[...] um comportamento molecular, um processo corporal, um movimento 
interno, através do qual o organismo como um todo reage a um estímulo 
externo, experienciando uma modificação, que é independente do 
controle da mente, como um bater forte do coração, um suor inexplicável, 
uma dor de cabeça súbita (RIBEIRO, 1993, p. 38). 

Outra contribuição para a compreensão do grupo na Gestalt-Terapia é a Teoria 

Organísmica, abordada por Ribeiro (1993) e Tellegen (1984), em que o organismo deve 

ser tratado como um todo e não como mera soma das partes. Portanto, “o grupo é uma 

unidade permanente de mudança: interna e externa” (RIBEIRO, 1993, p. 34). Assim, 

“quando se dá conta de que um grupo mudou, está diferente, os indivíduos singularmente 

já passaram por diferentes mudanças” (RIBEIRO, 1993, p. 39). 

Neste sentido, para Moscovici toda conscientização traz em si as possibilidades de 

mudança, através da nova percepção da realidade externa ou interna: 

Se a percepção se modifica, vários outros planos do processo 
psicológico também se modificam levando o indivíduo não apenas a ver 
diferente, mas a sentir e pensar de forma diferente e, consequentemente, 
a agir de outra maneira (MOSCOVICI, 2011, p. 26). 

Para a Gestalt-Terapia, o grupo é rico em significação. Nada é neutro. Tudo se 

caracteriza como uma forma de linguagem. O grupo é percebido então como um 

permanente processo de comunicação. Tal comunicação é entendida como tudo o que 

ocorre no grupo, ou seja, os movimentos, posturas, roupas, perfumes, palavras. 

Moscovici (2011, p. 69) complementa, sobre a interação EU-Outros em 

experiências grupais: 

Quando uma pessoa começa a participar de um grupo, há uma base 
interna de diferenças que englobam conhecimentos, informações, 
opiniões, preconceitos, atitudes, experiência anterior, gostos, crenças, 
valores, estilo comportamental, o que traz inevitáveis diferenças de 
percepções, opiniões e sentimentos em relação a cada situação 
compartilhada. Essas diferenças passam a construir um repertório novo: 
o daquela pessoa naquele grupo. A maneira como essas diferenças são 
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encaradas e tratadas determina a modalidade de relacionamento entre 
membros do grupo. 

Mais especificamente, conforme teoria piagetiana, a correspondência entre 

diferentes idéias individuais torna-se possível quando os conceitos de cada participante 

não são rígidos, ou seja, quando suas mentes se adaptam a uma organização grupal 

(MINICUCCI, 2011, p. 41). 

A característica fundamental do processo mental superior é a 
Reversibilidade (operação inversa). Quando os indivíduos entram em 
relação, a intuição (percepção) individual tende a tornar-se reversível 
(compreensão do ponto de vista do outro). A reciprocidade (que no 
relacionamento entre pessoas, corresponde à reversibilidade no 
pensamento operatório) só pode ocorrer nos grupos em que não haja 
dominação (PIAGET apud MINICUCCI, 2011, p. 49). 

A partir disso, pode-se afirmar que a criança que vivencia em grupo, bem como o 

adulto, tende a organizar de maneira operatória seu próprio pensamento. Superar a 

intuitividade de hábitos intelectuais rígidos e estereotipados – pensamento egocêntrico, é 

possível especialmente através de experiências em grupo para cooperação social – 

pensamento sociocêntrico (MINICUCCI, 2011). 

Entendendo que, para Piaget (apud MINICUCCI, 2011), o conhecimento se 

constrói no que se acrescenta à percepção, e que esta é movida também por experiências 

sensoriais, tais experiências em grupo tornam-se potencializadoras deste processo na 

medida em que “complexificam” a (re)construção de estruturas cognitivas. 

Desta forma Moscovici, ressalta a importância dos grupos e de sua dinâmica no 

desenvolvimento do treinando: 

Aprender vivendo os conceitos, e não apenas ouvindo ou lendo 
informações a respeito, pode significar mudança marcante nos 
processos cognitivos e emocionais do treinando. Desta vivência e desta 
compreensão podem resultar formas novas de resolução de problemas e 
de liderança e habilidades de participação em grupo. Os próprios 
treinandos relatam mudanças subjetivas em termos de percepções, 
conhecimentos e insights alcançados. Mudanças objetivas são 
observadas pelos outros, evidenciadas por diferentes comportamentos, 
formas mais construtivas de abordar situações interpessoais, 
desempenho eficiente em grupo e comunicação mais fácil 
(MOSCOVICI, 2011, p. 46-47). 

E como ilustra Ribeiro, “se é verdade que o corpo fala, no grupo ele grita, se 

expõe e se declara da maneira mais consciente” (1993, p. 114). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo foi motivado por observarmos, em nosso cotidiano profissional e de 

formação na SBDG, ocorrências de movimentos reflexivos em grupos, a partir de 

atividades com estímulos sensoriais. 

Questão premente neste contexto foi compreender a importância do grupo para o 

desenvolvimento do indivíduo, dadas as mudanças em seus processos cognitivos e 

emocionais, seus comportamentos, suas relações interpessoais e comunicação. 

Confirmado pelo diálogo proposto entre Moscovici (2011) e a Gestalt-Terapia 

(apud RIBEIRO, 1993), há uma forte relação entre mudanças internas e externas, 

provocadas pelo encontro de diferentes percepções da realidade vivida. Neste sentido, 

Piaget (apud MINICUCCI, 2011) complementa com a idéia da “reciprocidade”, quando 

percepções individuais revertem-se para compreensão do ponto de vista do outro, na 

busca de cooperação. O que Piaget chama de “superação de pensamentos rígidos e 

estereotipados”, encontramos também nas explicações da neurociência. Carson (2012) 

através do modelo CREATES, nos apresenta as conexões existentes quando se abre a 

mente, ou seja, quando se reduzem os filtros do julgamento. Chama-nos a atenção para o 

centro da associação, portador da percepção sensorial, integração sensorial, consciência 

do corpo, funções emocionais entre outros, que quando estimulado, recebe suaves 

impulsos elétricos e reduz a ação dos centros do julgamento e do medo. Este estado 

também favorece insights. Já o modo visualizar aponta para a possibilidade do 

desenvolvimento da imaginação, tão importante para a busca de soluções pessoais e 

grupais. As capacidades cognitivas da imaginação e da razão formam, para a teoria 

aristotélica, a ideia de intelecto, do entender, diferenciando o homem dos animais, visto 

que, para ele, todos os seres vivos percebem por seus sentidos. 

Nesta linha, Gardner (2005) trabalha as múltiplas inteligências, como potencial 

biopsicológico de processar, de formas específicas e de diferentes maneiras, as 

informações, inclusive sensoriais. Aponta para a possibilidade de reprogramação mental, 

ou seja, de novas conexões entre memórias armazenadas e novas informações, podendo 

ressignificar e mudar sentimentos, pensamentos e comportamentos, o que incidirá 

também na vida em grupo. 
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Conforme a síntese exposta acima, entendemos que esta lógica é mesmo cíclica, 

visto que tais estímulos poderão ser potencializados em grupo e, neste, serão propulsores 

de novas percepções. 

Ressaltamos que compreender os estímulos sensoriais na perspectiva da 

desinibição cognitiva, nos remete a observar que a maior parte dos espaços do 

conhecimento em nossa sociedade privilegiam mecanismos desfavoráveis para a abertura 

de mentes e interação e, por consequência, geram intelecção restrita. As escolas, por 

exemplo, conforme expõe Gardner(2005), ainda concentram suas práticas no 

desenvolvimento de inteligências lógico-matemáticas e linguísticas. Neste contexto, 

limita-se o desenvolvimento integral do indivíduo, por não serem reconhecidas as suas 

potencialidades múltiplas, habitadas em seus cinco sentidos. 

Reforçamos também que o conhecimento sobre os estímulos sensoriais, sob a 

ótica da neurociência, contribui para a ampliação do conhecimento na área da dinâmica 

dos grupos, de maneira que possibilita aos coordenadores de grupo, leitura mais 

aprofundada de tais manifestações, ou mesmo, embasamento para o planejamento de 

atividades com este fim. Portanto, a contribuição deste estudo para a dinâmica dos grupos 

se dá na medida que os estímulos sensoriais são cuidadosamente compreendidos como 

potenciais agentes de “abertura de mente”, mudança mental, e, consequentemente, 

potenciais desencadeadores de movimentos nos grupos. 

Entendemos ainda que, os diferentes pontos de vista sugeridos pelos autores das 

variadas áreas do conhecimento aqui elencados, evidenciam a complexidade do tema, 

bem como apontam para várias possibilidades de aprofundamento teórico. Assim, tem-se 

a pretensão de que este artigo possa suscitar novos estudos e pesquisas neste tema 

prático. 
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