4 - RELAÇÕES HUMANAS: RELACIONAMENTO E PRÁTICAS COLABORATIVAS NO TRABALHO.
Cristina Villaça
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Apresentação do uso de práticas colaborativas e narrativas, entre outras, no trabalho com indivíduos e equipes em
empresas. Exposição do desenvolvimento de um trabalho dentro da visão construcionista, elaborado e executado
por todos os participantes, no ambiente corporativo.
5 - INTERVENÇÃO FAMILIAR COM FAMÍLIAS ADOTIVAS
Silvana Terezinha Baumkarten; Dirce Teresinha Tatsch
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Projeto de extensão com a proposta de atendimento terapêutico para famílias adotivas com problemas de
adaptação e acompanhamento durante o estágio de convivência. O objetivo principal é preparar os pais adotivos
para o processo de adoção, visando com isto garantir o acolhimento e a proteção social de crianças e/ou
adolescentes.
7 - AMAR, CASAR, ENVELHECER: CRIATIVIDADE DO CASAL
Suely Engelhard
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Reflexões sobre a criatividade do casal para diferenciação e manutenção da díade casal, da díade parental, nas
diferentes passagens do ciclo vital familiar. Com o aumento da longevidade humana se faz necessário observar e
constatar como os casais longevos usam a criatividade e a espertise para tornar a vida a dois um caminho de
desenvolvimento.

8 - TERAPIA FAMILIAR BREVE NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA - SEM REMÉDIOS, SEM TERAPIA
INDIVIDUAL
Moisés Groisman

Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.

O propósito desse workshop é demonstrar a tese que o único tratamento recomendado, quando necessário, tanto
na infância quanto na adolescência é a terapia familiar breve. Porquê: a) é toda a família que atravessa a infância e
a adolescência; b) a criança e o adolescente são um reflexo da família, principalmente do casal, e, nesse sentido é
fundamental que todos sejam atendidos conjuntamente, sob pena do diagnóstico individual ser equivocado; c)
como a infância e a adolescência são etapas do ciclo de vida familiar é necessário que o terapeuta se restrinja à
elas, liberando a criança ou o adolescente e, consequentemente, a família, para prosseguirem para a etapa
seguinte. Os remédios somente serão recomendados, de forma temporária, se a criança ou o adolescente
representarem um risco para si ou para os outros. O diagnóstico familiar, dinâmico, é fundamental, com toda a
família presente, enquanto o diagnóstico individual é estático, restringindo-se apenas à sintomatologia do paciente
referido. O workshop explicitará a parte teórica e a prática, através do exercício sistêmico vivencial “Laços
Familiares”, onde um voluntário apresentará um caso clinico de impasse terapêutico , que será supervisionado pelo
autor, no qual procurará explicitar os 50% do terapeuta e os 50% da família, apresentando uma nova visão da
situação de impasse, acompanhada de tarefas para a família e para o terapeuta.
9 - DANÇANDO COM AS NOSSAS "CAVEIRAS"
Vera Risi; Ana Cristina Fróes; Suely Engelhard
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Todos temos “caveiras “guardadas dentro do armário na nossa história de família. Se não sabemos o que fazer
com elas, pelo menos façamos com que elas dancem. Através desta oficina buscaremos trazer a tona os impasses
que estejam esquecidos dentro dos “armários emocionais” ( as vezes por gerações ) que possam ser encarados
com uma pitada de humor
10 - ATIVIDADE SISTÊMICA TRANSVERSAL: MÚLTIPLOS OLHARES FAVORECENDO O CRESCIMENTO
DAS FAMÍLIAS
Maria Isabel Wendling e Marta Regina Cemim
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente trabalho objetiva apresentar uma das atividades do núcleo sistêmico de um serviço escola
pertencente a uma universidade privada no Rio Grande do Sul. A referida atividade ocorre em equipe
interdisciplinar, na qual uma família é atendida na sala de espelhos unidirecional pelos estagiários de Psicologia
Clínica em co-terapia. Na equipe participam a supervisora da atividade e dez estagiários de outras abordagens
teóricas e núcleos de atendimento diferenciados, relacionados à Psicologia Escolar, Comunitária e Jurídica. O
modelo de atendimento segue o proposto pela Escola de Milão (Boscolo, 2010) dividindo-se em pré-sessão,
sessão propriamente dita e pós-sessão, tendo a duração total de 2 horas. Este trabalho vem apresentando
resultados satisfatórios tanto para as famílias atendidas como para o aprendizado da equipe, facilitando a troca de
experiências dos casos pela multiplicidade de olhares em diferentes áreas.

11 - A FAMÍLIA ENTRA EM CENA NA TERAPIA SISTÊMICA INDIVIDUAL: PARTICULARIDADES DE UM
CASO CLÍNICO
Stefany Bischoff da Silva; Edgmara Giordani Camícia e Beatriz Schmidt
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A terapia sistêmica teve início e permanece, presentemente, priorizando intervenções e pesquisas junto a famílias.
Entretanto, estudos indicam que profissionais com formação em terapia familiar dedicam aproximadamente 50%
do seu tempo à terapia individual. Assim, clínicos e teóricos da terapia familiar, pautados na perspectiva sistêmica,
compreendem que intervenções baseadas nessa abordagem se distinguem de outras por considerar os indivíduos
ou os problemas por eles referidos de modo contextual, em que os padrões relacionais estabelecidos se conectam
ao longo do tempo, por meio de processos circulares. Logo, a terapia sistêmica prioriza o contexto relacional no
qual o indivíduo está inserido. Essa ênfase ao contexto, incluindo aspectos desenvolvimentais, transgeracionais e
ecológicos, pode trazer vantagens à terapia individual. Isso porque, ao se modificar o comportamento de um
indivíduo, tende-se a transformar um padrão interacional, de forma que o próprio cliente induziria mudanças aos
membros da sua rede de interações. O presente trabalho consiste em um estudo de caso clínico sobre a terapia
sistêmica individual de uma jovem adulta, realizado em clínica-escola de psicologia. Particularmente, foram
priorizados os aspectos transgeracionais abordados ao longo do processo terapêutico, que ocorreu durante oito
meses, com sessões semanais. Conforme requer o pensamento e a prática sistêmica, o tratamento considerou a
cliente no contexto da sua rede de relacionamentos e experiências, com destaque aos significados que ela atribuía
a esses eventos, para favorecer que fossem reajustados no sentido de se tornarem mais coerentes e adaptativos.
Trabalhou-se na perspectiva da promoção da qualidade de vida e de relacionamentos mais saudáveis, sobretudo
no que tange à família de origem, à conjugalidade, à coparentalidade e às práticas parentais. Confeccionou-se o
genograma familiar, para engajar a cliente no processo terapêutico, investigar padrões relacionais e clarificar a
demanda existente por trás da queixa. Também foi realizado workshop com fotografias dos primeiros meses de
vida ao momento em que ocorreram os atendimentos. Entende-se que esse estudo pode contribuir para a atuação
dos terapeutas sistêmicos, à medida que lança luz sobre a terapia individual de jovens adultos, o que ainda parece
pouco discutido na literatura nacional, bem como às relações familiares nessa fase do ciclo vital.

12 - AUTO SUPERVISÃO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TERAPEUTA
Solange Maria Rosset
Modalidade: Workshop

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Objetivo: Dar aos participantes subsídios deste instrumento técnico para auxiliar no seu desenvolvimento
profissional. Justificativa: O uso da Auto supervisão tem auxiliado e adiantado o processo de aprimoramento e
autonomia dos terapeutas com os quais trabalho como professora e supervisora. Possibilita uma forma autônoma
de avaliação e desenvolvimento de instrumentos para o trabalho clínico com famílias e casais. Resumo: A auto
supervisão é uma modalidade de trabalho desenvolvido pela Terapia Relacional Sistêmica para dar aos terapeutas
um instrumento que lhes possibilite avaliar, acompanhar e aprimorar seu desempenho nos atendimentos clínicos.
Usado inicialmente nos cursos de formação em Terapia Relacional Sistêmica, hoje é usado por todos os
terapeutas dessa abordagem, como um diferencial no processo de aprimoramento técnico e profissional. No

Workshop, serão apresentados os conceitos teórico básicos que são indispensáveis para se trabalhar com esse
instrumento e os passos da auto supervisão na abordagem Relacional Sistêmica. Realizaremos exercícios com os
participantes para compreenderem e poderem usar a auto supervisão como um elemento do seu trabalho clínico.
Realizaremos vivência pessoais para treino do uso da auto supervisão no espaço profissional e pessoal.
13 - O USO DO CICLOGRAMA: INSTRUMENTO PODEROSO PARA VISUALIZAR O CICLO DE VIDA EM TRÊS
GERAÇÕES.
Marilene Krom
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O USO DO CICLOGRAMA: INSTRUMENTO PODEROSO PARA VISUALIZAR O CICLO DE VIDA EM TRÊS
GERAÇÕES. Será apresentado e utilizado um instrumento que elaborei para acompanhar, com a ótica mítica, a
passagem da família em seu ciclo de vida, para verificar quais influências intergeracionais e transgeracionais
perpassam estes núcleos, e atuam facilitando ou dificultando o percurso familiar. Identifica o que estaria
influenciando e determinando a presença dos Estigmas e Profecias e quais relações estas influências poderiam ter
com os Mitos presentes e com os problemas e sintomas de difícil resolução. Ele foi construído referendando-se na
teoria do ciclo de vida familiar proposta por McGoldrick e Carter na visualização gráfica proporcionada pelo
genograma de Bowen, e na ideia da linha de tempo familiar de Cerveny. É uma contribuição para a Leitura do Ciclo
de Vida da Família, que complementa os dados fornecidos pelo Genograma.
14 - REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO COM CASAIS. QUAIS SÃO OS NOVOS DESAFIOS DA CLINICA
COM CASAIS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO?
Silvia L. Vaks
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A partir da experiência no trabalho clínico com casais, coordenação de grupos de reflexão e de estudos de casal, a
autora apresenta reflexões sobre a pratica clinica contemporânea com os mesmos. As NOVAS FORMAS
RELACIONAIS, construídas além dos vaivens culturais, pelas dinâmicas do amor e do desejo, trazem novos
desafios aos terapeutas de casal. Quando temos CURIOSIDADE, em vez de julgarmos sobre a maneira como as
pessoas se relacionam, nós nos abrimos para a consideração de alternativas. A EXPERIÊNCIA DE
CONSTRUÇÃO CONJUNTA de uma “relação” possibilita a vivencia de ”autoria” no exercício da “recriação”
cotidiana da mesma. Algumas características dos casais no mundo contemporâneo como instabilidade,
insegurança e imprevisibilidade também podem trazer coerência e oportunidades de recriação da relação. A
Terapia de casal pode ser vivenciada como uma experiência de construção relacional, onde se possibilite a
vivencia de co-responsabilidade no exercício do “re-questionamento ” da relação. O sujeito pós-moderno,
previamente vivido como possuindo uma identidade estável e unificada se esta tornando fragmentado, composto
por uma multiplicidade de identidades algumas vezes contraditórias entre si. Sem identidade fixa, essencial ou
permanente se torna uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas
quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, vertigem gerada pela ilusão
de uma liberdade (quase) ilimitada, “zapping relacional”. A exclusividade sexual pareceria começar a perder força,
o sexo grupal, swing, relações a três, poliamor, multi relações virtuais, (sexo virtual, second life), etc. Muitas vezes

os casais contemporâneos não compartilham casa, conta bancária, círculo de amigos ou moram em diferentes
cidades. Compartilham o tempo e espaço quando sentem vontade. O Tempo É parcial e flexível. “Confirmam” que
tudo é possível e imediato, apareceriam como uma capacidade ilimitada de regulação da distância, compromisso,
riscos e da temporalidade. A autora contextualizara as reflexões com a apresentação de caso clínico de terapia de
casal.
15 - UM OLHAR SISTÊMICO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ADULTA
Clarissa Magalhães Rodrigues Sampaio; Ida Kublikowski
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Clínica, realizada com 64
participantes com idades entre 25 e 34 anos. De método misto, teve como estratégia de implementação a
explanatória sequencial (Creswell & Clark, 2013), constituindo-se o procedimento de duas fases, uma quantitativa
e uma qualitativa, sendo a primeira destinada a permitir uma visualização geral do tema pesquisado e um desenho
de tendências e a última, utilizada para se estudar mais detalhadamente o fenômeno em questão, acompanhando
os resultados da primeira. O objetivo geral do estudo foi o de fundamentar a construção de um novo olhar sobre a
adultez, com base na percepção dos próprios indivíduos que potencialmente a vivenciam. Os resultados revelaram
a coexistência conflituosa entre aspectos da Psicologia do Desenvolvimento tradicional, de caráter normativo, e
experiências de transição para a adultez singularizadas, que não atendem à ideia de um “dever ser” prescritivo.
Marcos tradicionais de transição para a adultez, nomeadamente o casamento, a parentalidade e a saída do lar
parental, perdem força como fontes de legitimação da identidade adulta, dando lugar a processos singulares e
reflexivos de construção de auto-identidades (Giddens, 2002). Sob modos de viver guiados por um regime de
produção assentado sobre o duo trabalho/consumo, a independência financeira mantem-se como referência para o
tornar-se adulto, porém relativizada diante das novas exigências contextuais. Configuram-se movimentos de autoorganização contínuos (Morin, 2012), emergindo daí equilíbrios não-estáveis, permanentemente passíveis de
revisão, entre elementos de individualidade e pertencimento (Kerr & Bowen, 1988), caracterizando processos de
construção da identidade adulta nos quais o “eu” busca conhecer-se e reconhecer-se continuamente.

16 - FATORES DE RISCO PARA O DSH EM PARCEIROS HETEROSSEXUAIS ESTÁVEIS
Maria Madalena Borges Araujo
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O estudo das disfunções sexuais implica numa problemática com alta prevalência em várias populações
estudadas. Em decorrência, a delimitação clara e precisa da área a ser investigada é fundamental para identificar
os principais fatores de risco que podem desencadear as disfunções sexuais. Desde os primeiros estudos
sistematizados da conduta sexual, dos quais Kinsey foi o pioneiro, seguido de Masters e Johnson, até as
investigações contemporâneas, tem-se obtido resultados que vem ajudando a esclarecer os elementos de risco
que contribuem para o estabelecimento de uma disfunção sexual. Estudos apontam que 52% das mulheres e
38,8% dos homens estudados, apresentou uma ou mais disfunções sexuais. A Organização Mundial de Saúde OMS define a saúde sexual como um processo contínuo de bem-estar físico, psicológico e sociocultural,
relacionado com a sexualidade. Considera-se que a atividade sexual é algo natural, porém uma alta percentagem

de sujeitos refere que, em algum momento da sua vida, apresentou uma alteração no desempenho sexual. Estes
transtornos impedem que se desfrute satisfatoriamente da atividade sexual. São denominadas disfunções sexuais
e define-se disfunção como uma alteração persistente dos padrões normais de interesse e resposta sexual. O
desejo sexual hipoativo – DSH tanto em homens como em mulheres vem sendo alvo de pesquisa em função da
alta prevalência da queixa em consultórios de médicos e de terapeutas, neste trabalho procura-se entender quais
os fatores de risco para o DSH em parceiros heterossexuais estáveis. Os autores aqui citados discutem os
resultados em termos das implicações clinicas, dos fatores biológicos, dos fatores do desenvolvimento, dos
componentes psicológicos, dos fatores interpessoais, da influência dos aspectos culturais, do ponto de vista das
questões de gênero, bem como os fatores contextuais.
17 - ASPECTOS PSICOLÓGICOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES NOS CONTEXTOS DE SOBREPESO NA
PERCEPÇÃO DO ADULTO JOVEM
Daiane Wiltgen Tissot; Patrícia Manozzo Colossi
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente estudo investigou o sobrepeso, aqui definido como fase limítrofe, intermediária, entre o peso adequado
e a obesidade. O foco nesta etapa justificou-se pela identificação da necessidade de atenção ao referido fenômeno
antes do agravamento do quadro, e decorrente complexificação do tratamento. Esta pesquisa teve caráter
qualitativo, de delineamento exploratório. Foram utilizados uma entrevista semiestruturada e um questionário
sociodemográfico a fim de investigar aspectos individuais (relação entre sobrepeso e: questões emocionais,
autoestima, autoconfiança, autoimagem, qualidade de vida e relações sociais) e, principalmente, aspectos
relacionais familiares (sobrepeso e o contexto familiar e resolução de conflitos). Os participantes foram dois
homens e duas mulheres, cujas famílias de origem e atuais foram investigadas. Os principais resultados apontam
para diferenças de gênero na percepção de prejuízos emocionais vinculados ao sobrepeso, bem como na
identificação de possível relação entre o sobrepeso e questões familiares. Apesar de os quatro participantes terem
o mesmo IMC (Índice de Massa Corporal), revelaram graus distintos de sofrimento psicológico relacionado à
condição corporal, o que remete à dimensão subjetiva do fenômeno. As mulheres demonstraram maior facilidade
em acessar esses conteúdos subjetivos, apontando para a presença de questões emocionais relacionadas ao
comer excessivo, e puderam refletir sobre o papel da ansiedade no estabelecimento de sua condição, bem como a
participação do contexto familiar na manutenção do seu quadro. Já os homens revelaram-se mais objetivos,
relacionando o início do sobrepeso a situações específicas e não identificando possível existência de situações
individuais e/ou familiares disfuncionais. A qualidade das relações familiares, de modo especial, para fins do
presente estudo, mostrou-se presente nos quadros descritos, sendo uma variável de destacada relevância. Se os
participantes dessa investigação afetam, recursivamente, seus núcleos familiares e são por eles afetados, é
verdadeiro afirmar que as famílias podem se tornar importantes aliadas no processo terapêutico do sobrepeso, em
qualquer nível de gravidade. O sobrepeso parece constituir-se, assim, em um sintoma de um sujeito que adoece,
tanto no nível individual, quanto relacional. Por fim, faz-se necessária a elaboração de intervenções e políticas
voltadas à prevenção e tratamento de pessoas e famílias nesta condição.
18 - A RESPONSABILIDADE RELACIONAL COMO RECURSO PARA O USO DO DINHEIRO NAS RELAÇÕES
FAMILIARES
Ana Luiza Poletto; Andreza Maria Neves Manfredini; Marilene Grandesso
Modalidade: Tema-Livre

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O objetivo deste trabalho foi refletir, a partir da experiência clínica, de que maneira o olhar da responsabilidade
relacional pode ser um recurso para as famílias atuais lidarem de forma satisfatória com as questões econômicas,
como uma forma de promover o respeito entre os membros. Se considerarmos que uma família configura um
espaço de convivência, compartilhando significados sobre os acontecimentos da vida, o aprendizado dos filhos no
uso do dinheiro, pode ser construído no diálogo e compromisso com valores comuns. A partir de nossa experiência
com famílias envolvidas em situações dilemáticas no que se refere ao uso do dinheiro, consideramos a importância
da responsabilidade relacional na construção de uma convivência de respeito e legitimação da voz de cada
membro. Como conclusão, destacamos a importância do diálogo, e nos colocamos no lugar de terapeutas a fim de
criar condições favoráveis para conversas em que todos os membros tenham voz e sintam-se respeitados.
19 - JOGOS DO AMOR NO FUNK: O SIGNIFICADO ATRIBUÍDO ÀS RELAÇÕES AMOROSAS NAS LETRAS
DE MÚSICAS DO FUNK
Andreza Maria Neves Manfredini; Ida Kublikowski; Janaina Batista Gonzalez Reis; Patrícia Cristina De Conti
Bertaglia
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
As transformações sociais, culturais e tecnológicas ocorridas nas últimas décadas influenciam a experiência das
pessoas, afetando os relacionamentos amorosos. Neste artigo, reflete-se sobre a pluralidade dos significados dos
papéis do homem e da mulher nos relacionamentos amorosos. O objetivo central foi abordar as letras de músicas
do funk com foco nos significados atribuídos às relações amorosas. Foi adotada a abordagem teóricometodológica qualitativa, optando-se pela análise temática. Foram escolhidas 10 letras de músicas de cada uma
das cantoras funkeiras Anitta e Ludmila, sobre relacionamentos amorosos, totalizando 20 letras de músicas
analisadas. Após esse procedimento, as unidades de significação foram então construídas as seguintes
categorias: sexualidade explícita; iniciativa feminina; desqualificação do homem; jogo de cartas marcadas: papéis
estereotipados; amor. Nas letras de música analisadas, observou-se: que as mulheres ostentam poder por meio da
sexualidade demarcada, numa relação de gênero hierárquica que desqualifica o homem; que há construções de
gênero muito polarizadas no feminino e no masculino, demonstrando outros modelos além do tradicional; e; que a
construção amorosa do funk aborda amor e sexo de forma separada.
20 - O QUE OS CONFLITOS TÊM A VER COM A QUALIDADE CONJUGAL? PERFIS DE RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS E QUALIDADE CONJUGAL
Marina Zanella Delatorre; Adriana Wagner
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O conflito é inerente aos relacionamentos conjugais. A forma como os casais resolvem seus desentendimentos é o
que determina o impacto destes no seu relacionamento. Tais situações reverberam na saúde física, mental e
familiar do casal. Sendo assim, as estratégias utilizadas na resolução de conflitos caracterizam determinados

padrões de comportamento de cada casal. Este estudo buscou identificar perfis de resolução de conflitos e verificar
os níveis de qualidade conjugal associados a cada perfil em casais residentes no Rio Grande do Sul. Os
participantes foram 750 casais heterossexuais, com idades entre 18 e 80 anos, de níveis socioeconômicos
distintos e em coabitação há, no mínimo, seis meses. O tempo de relacionamento médio foi de 15,76 anos (DP =
10,41). Os casais responderam individualmente ao Conflict Resolution Behavior Questionnaire – CRBQ e ao
Golombok Rust Inventory of Marital State – GRIMS. O CRBQ avalia três estratégias de resolução de conflitos:
ataque (ataques físicos e verbais ao cônjuge), evitação (evitar os conflitos e guardar os sentimentos para si
mesmo), e acordo (negociação e tentativa de chegar a um acordo). O GRIMS avalia a qualidade conjugal, sendo
que quanto maior o escore, maiores são os problemas no relacionamento. Para atender aos objetivos do estudo,
foram realizadas uma Análise de Perfis Latentes e uma Análise Multivariada de Variância. Quatro perfis foram
identificados: Evitador, no qual todas as estratégias foram utilizadas com baixa frequência; Validador, com alto
índice de acordo e baixa frequência de ataque e evitação; Hostil, com alta frequência de ataque e evitação; e
Volátil, com uso frequente tanto de ataque como de acordo. A qualidade conjugal foi maior (F(3) = 92,21, p <
0,001) no perfil Validador (M = 22,84, DP = 9,4) em relação ao Hostil (M = 39,05, DP = 11,4). Não houve diferenças
entre os perfis Evitador (M = 32,93, DP = 8,8) e Volátil (M = 32,40, DP = 9,1) quanto a qualidade conjugal. Concluise que, apesar da importância de interações conjugais positivas, baseadas na escuta e negociação, outros
modelos com menor confronto ou interações emocionalmente mais intensas podem ser benéficos para o
relacionamento.
21 - TERAPIA DE CASAL DE OUTRA ENCARNAÇÃO - REFLEXÕES A RESPEITO DE UMA EXPERIÊNCIA
CLÍNICA MUITO ORIGINAL
Gisela M. Pires Castanho
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Relato a terapia de um casal que, segundo eles, viveu junto também em outra encarnação. Para eles essa vivência
era uma certeza e até compartilhavam de memória de cenas ocorridas na vida anterior. Os conflitos da vida atual
se confundiam com os conflitos surgidos na vida passada numa dança sem fronteiras nem limites. As narrativas
fluíam entre as encarnações. Através do Psicodrama dramatizamos uma cena da vida passada crucial para a
resolução de um conflito atual do casal. O conflito que os angustiava foi iniciado, segundo eles, na encarnação
anterior e repercutia na vida atual. Apresento também as reflexões que cada um escreveu sobre a sessão após 2
semanas e o impacto em suas vidas atuais após a resolução do conflito. Baseado nas teorias narrativas e no
Psicodrama, especialmente guiada pela noção de realidade suplementar, teço considerações a respeito do poder
da dramatização para a transformação das histórias de vida e seus significados.
22 - A ESCULTURA NA TERAPIA DE CASAL - MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES
Gisela M. Pires Castanho
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Objetivo- Esse workshop, coordenado por psicodramatista visa apresentar a técnica da escultura na terapia de
casais e explorar seus múltiplos usos e possibilidades, enriquecendo a bagagem de recursos técnicos dos
profissionais da área, para lidarem com casais em diversas configurações vinculares. Buscaremos ensinar outras

técnicas de ação do psicodrama para aprofundar o uso da escultura. Justificativa- A escultura, oriunda do
Psicodrama, vem sendo muito utilizada na terapia de casais. O uso dessa técnica permite uma abordagem dos
conflitos conjugais numa dimensão simbólica onde as palavras nem sempre conseguem atingir. Essa experiência
possibilita o casal vivenciar seus dramas a partir de outras perspectivas. Formato da apresentação: vivência a
partir de temas trazidos pelo grupo.
23 - TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA COMPORTAMENTAL (TREC) PARA O ATENDIMENTO DE CASAIS COM
DESREGULAÇÃO EMOCIONAL
Aneron de Avila Canals
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Muitos casais quando buscam auxílio para seus problemas, infelizmente encontram-se diante de uma crise
emocional intensa, produzindo desregulação emocional e intensificando os conflitos. Os fatores desencadeantes
mais frequentes para as crises nos relacionamentos afetivos são infidelidade, violência contra o cônjuge,
dificuldades econômicas e uso de substâncias (Viegas, 2006). A baixa capacidade de resolução de conflitos é o
fator mantenedor para estas situações. As terapias cognitivas-comportamentais para casais apresentam uma
excelente indicação para estes casos, principalmente por serem objetivas e focadas no presente (Barbosa, 2010).
A terapia racional emotiva comportamental (TREC), desenvolvida por Albert Ellis, em especial, tem como principal
recurso terapêutico a identificação e mudança das crenças irracionais (Rangé, 2007), produzindo uma melhor
regulação emocional (Ellis, 2005) e com isso promovendo uma qualidade de vida mais satisfatória para o casal.
Barbosa, L. M, Piovesan, A, Barletta, J. B (2010). Terapia de casais na perspectiva da terapia cognitivocomportamental. Cadernos de graduação – ciências biológica e da saúde. 2010, v 11, n 11. Ellis, A. (2005). Can
rational-emotiva behavior therapy (REBT) and acceptance and commitment therapy (ACT) resolve their differences
and be integrated? Journal of rational-emotive & cognitive-behavior therapy, vol 23, n2. RANGE, Bernard. Homage
to Albert Ellis. Rev. bras.ter. cogn., Rio de Janeiro , v. 3, n. 2, dez. 2007 . Viegas, I. L. F (2006). A desvinculação
amorosa na relação conjugal (dissertação de mestrado). Universidade de São Marcos, SP.

24 - LEVANTAMENTO DO PERFIL DO CLIENTE EM TERAPIA FAMILIAR - SPA, UNIFOR
Christina Sutter
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O presente trabalho consiste na apresentação dos resultados do levantamento do perfil do cliente de terapia
familiar do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade de Fortaleza, a partir da queixa apresentada. O
levantamento foi realizado a partir da queixa principal e da queixa secundária trazidas pelas famílias, segundo
treze categorias criadas para tanto. As categorias foram definidas a partir de nossa prática com as famílias e são
as seguintes: 1) conflito relacional; 2) violência conjugal; 3) conflito parental/geracional; 4) conflito na fratria; 5)
violência filial; 6) abuso de substancia/compulsão; 7) transtornos psiquiátricos; 8) patologias orgânicas; 9) perda e
luto; 10) problemas de desenvolvimento; 11) violência sexual; 12) fatores sociais/econômicos; 13) dificuldades
relacionadas ao ciclo vital. Cada categoria possui de 7 a 21 subcategorias que procuram abranger a gama de
situações apresentadas pelos clientes. Como resultado, das 72 famílias atendidas pelo projeto de terapia familiar
sistêmica, encontramos os seguintes percentuais somando-se os números das queixas principais e secundárias:
conflito relacional: 23,38%; transtornos psiquiátricos: 18,55%; conflito geracional: 14,51%; problemas ligados ao

desenvolvimento: 11,29%; violência sexual: 8,06%; violência filial: 7,26%; problemas relacionados ao ciclo vital:
5,64; violência conjugal: 4,84%; abuso de substancia/compulsão: 4,03%. Concluímos que a grande maioria das
queixas/demandas são em torno de questões relacionais, parentais e conjugais, que somadas chegam a 49,99%.
Há também uma demanda significativa em torno de problemas ligados ao desenvolvimento e em torno da
existência de transtornos psiquiátricos. Tais resultados nos levam a sugerir a criação de projetos e de trabalhos de
psicoeducação sobre temas afins, que possam contemplar as necessidades apresentadas pela população para
além do setting terapêutico do atendimento clínico, e repensar o SPA ou a clínica social não apenas como um
espaço de psicoterapia, mas como um lugar dinâmico de aprendizado, suporte e troca de experiências. Palavraschave: perfil do cliente; queixa principal; queixa secundária; terapia familiar; serviço de psicologia aplicada.
25 - OS DESAFIOS CLÍNICOS EM UM CASO DE FOLIE À DEUX
Camila Maria Del Carlos Pinheiro Sales; Maria Aparecida Barreto; Christina Sutter
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Trata-se do relato da experiência do uso de diferentes estratégias na abordagem de um complexo caso clínico de
uma família composta por duas irmãs em profunda relação simbiótica – diante do qual cogitamos um quadro de
folie à deux. Nessa família em que a irmã mais nova era a cuidadora da mais velha, diagnosticada com
esquizofrenia desde a adolescência, a relação extremamente fusional entre as duas, associada a um isolamento
da comunidade e ruptura com a família extensa, levou, com o tempo, ao progressivo adoecimento da irmã
cuidadora que chegou à terapia com um discurso igualmente delirante, embora não apresentasse uma estrutura
psicótica. A fim de facilitarmos o processo de diferenciação entre ambas e o resgate da vida social e profissional da
irmã cuidadora, trabalhamos com a visita domiciliar e o acompanhamento terapêutico. Enquanto que no setting
terapêutico da clínica escola utilizamos a equipe reflexiva de Tom Andersen, permitindo outras leituras sobre a
situação existencial, o mandato familiar de cuidar da irmã e a esquizofrenia em si, a visita domiciliar foi importante
para conhecer o cotidiano das irmãs e perceber como o espaço físico da casa representava concretamente a
construção delirante e defensiva da realidade. Igualmente, o acompanhamento terapêutico foi necessário para
ajudar a irmã cuidadora a retomar seu espaço na vida pública e aceitar se distanciar temporariamente da irmã
colocando-a em um hospital dia. Concluímos que diante do enorme desafio clínico que este caso representou, a
possibilidade de utilizar diferentes estratégias foi importante para a desconstrução de uma modalidade relacional
profundamente adoecida, resultando na transformação da relação simbiótica e no desaparecimento dos sintomas
delirantes na irmã cuidadora à medida que esta se sentia autora de sua vida e realizada com suas conquistas
pessoais.
Palavras-chave: Folie à deux. Esquizofrenia. Equipe reflexiva. Visita domiciliar. Acompanhamento terapêutico.
26 - FAMÍLIA E DIVERSIDADE SEXUAL: RECURSOS DA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA
COMPORTAMENTAL (TREC) PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Aneron de Avila Canals
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Um dos principais fatores que contribui para sofrimento emocional para pessoas da diversidade sexual refere-se as
ações preconceituosas e a não aceitação por pessoas da família e da rede de apoio (Teixeira-Filho, 2012). É
verdadeiro que o acesso a informações tem contribuído para a redução do preconceito, mas infelizmente não tem

eliminado ações violentas contra esta população (Pocahy, 2007). Os conflitos são de maior impacto quando
produzidos no ambiente familiar (Peruchi, 2014). Diante disso é fundamental que o terapeuta esteja capacitado
para promover reflexões em busca das modificações das crenças irracionais. O modelo da terapia racional emotiva
comportamental aplicada ao atendimento de famílias contribui para as realizações de reflexões em busca de
crenças mais racionais e produzindo redução dos conflitos e maior aceitação das diferenças não somente no
contexto intrafamiliar, mas também nas interações extrafamiliares (Cristea, 2013).
27 - A HERANÇA DO NOME PRÓPRIO E OS PROCESSOS DE PERTENCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO NA
PERSPECTIVA SISTÊMICA
Tamara Piazzetta
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A relação do sujeito com seu nome próprio, parte indispensável da identidade, é um assunto de ampla importância
para a Psicologia, assim como os processos de pertencer e diferenciar-se da família, visto que esse grupo é
essencial para a constituição de cada indivíduo. O presente trabalho tem por objetivo identificar as repercussões
da herança do nome próprio nos processos de pertencimento e diferenciação sob a perspectiva sistêmica. Faz-se
uma breve revisão do entendimento de família na abordagem sistêmica e, mais especificamente, da teoria
boweniana sobre diferenciação do self. Sua teoria aborda os relacionamentos entre as gerações e seus conceitos
indicam como as forças de individualidade e proximidade estão interligadas com o contexto familiar. Desde seu
nascimento, o indivíduo tem como tarefa a diferenciação, geradora de autonomia e independência. Embora o
objetivo primordial seja a diferenciação, ela coexiste à força de pertencimento, que insere o sujeito no grupo
familiar. Além disso, apresentam-se alguns aspectos sobre a herança familiar e finaliza-se com o estudo do nome
próprio e suas repercussões para o indivíduo. A partir do delineamento qualitativo, realizou-se pesquisa
exploratória sobre a temática. Como fontes utilizam-se trechos da obra “O Tempo e o Vento”, analisados sob o
referencial da Análise de Discurso. Os resultados indicaram que os processos de pertencimento e diferenciação
estão claramente presentes na narrativa, sendo principalmente enfatizado o discurso do pertencimento dos
personagens com nomes homônimos. A repetição do nome parece criar a expectativa da repetição da identidade,
tanto no discurso do sujeito nomeado, como no contexto familiar. No entanto, entende-se que a maior tarefa do
sujeito no contexto familiar é demarcar sua singularidade, com possibilidade de movimentar-se livremente no
sentido de separar-se e novamente unir-se aos sistemas que pertence.

28 - DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS: O CUIDAR/EDUCAR NA PERSPECTIVA DO
MASCULINO
Tamara Piazzetta; Edson Carpes Camargo
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este estudo tem como objetivo compreender as implicações para o masculino que atua na docência da Educação
Infantil e Anos Iniciais, espaço de predominância da feminização. Atualmente tende-se a ter um número reduzido
de docentes do sexo masculino, principalmente no que se refere aos níveis da Educação Infantil e Anos Iniciais, o
que desperta para a relevância da análise do masculino que busca atuar nesse espaço. Pretendeu-se abordar a
temática do masculino e sua relação com o cuidar/educar, aspectos que orientam a atuação docente junto à

infância. O masculino nesse contexto, ao exercer uma profissão considerada feminina, personifica o conflito da
expectativa social. Quando escolhe a docência, o masculino passa a ser questionado pelo social, principalmente
em dois aspectos: sua capacidade profissional e sua orientação sexual. O docente masculino é atravessado pelas
polarizações (feminino/masculino; heterossexual/homossexual) e, ocupando um dos polos, tende a ser julgado
como incapaz para atuar na docência. Utiliza-se como metodologia de pesquisa a narrativa autobiográfica de
docentes que atuam na Educação Infantil e Anos Iniciais em municípios da serra gaúcha. A pesquisa permite
considerar que há lacunas entre o reconhecimento das questões de gênero que atravessam a atuação docente do
masculino e as alternativas para transformar essa realidade.
29 - CASAIS APRISIONADOS PELA TECNOLOGIA: TECLA ON PARA A INTIMIDADE
Maria Irene dos Santos Zerbini
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A nova linguagem construída pelas mudanças tecnológicas exige uma reedição dos códigos existente entre os
casais que deve ser acompanhada pelos profissionais da saúde. Cuidados éticos como preservação da
privacidade, a manutenção do anonimato e a autonomia dos que utilizam as novas tecnologias devem ser
discutidos e medidas informativas e preventivas devem fazer do cotidiano clínico. Este trabalho pretende através
da intersecção entre casos clínicos e mídia discutir a permeabilidade existente entre os âmbitos público e o privado
que alteram e expõem a intimidade atingindo a privacidade e o anonimato dos envolvidos. É sabido que cada
conjugalidade orquestra diferentes instrumentos na composição do contrato psíquico entre os pares, interessa-nos
compreender as questões sobre a virtualidade das relações, a conexão entre identidades virtuais e o
aprisionamento dos vínculos conjugais. Acreditamos que a identidade virtual permite a amplitude dos desejos,
anseios e limites e, somente compreendendo estes prolongamentos podemos alcançar os códigos relacionais
submersos nos contratos conjugais que nos chegam à clínica deformados pela dor. As novas tecnologias
proporcionaram diferentes formas de interação e o espaço virtual é somente um maximizador nas alternativas para
a satisfação ou insatisfação do casal. Os terapeutas diante da revolução tecnológica transformam-se em
decodificadores e facilitadores do encontro dos casais com novos códigos na intimidade. Neste presente trabalho o
foco estará sobre as questões da intimidade, privacidade e anonimato. Os relatos entremeiam surpresa,
desconforto, dor, solidão e quebra de confiança nas relações; cenas contemporâneas de situações cotidianas para
as quais devem estar preparados os profissionais das áreas da educação e saúde.
30 - O ENVOLVIMENTO PATERNO APÓS O DIVÓRCIO: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
Joyce Lúcia Abreu Pereira Oliveira e Maria Aparecida Crepaldi
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A produção de pesquisas sobre o envolvimento paterno emerge no contexto científico a partir de inúmeras
mudanças sociais, econômicas e culturais que vem ocorrendo nos últimos 40 anos. Na atualidade é incontestável a
importância do envolvimento paterno para o desenvolvimento infantil. No contexto do divórcio, surge a necessidade
de novos arranjos familiares que permita a continuidade da relação entre seus membros. Esta pesquisa, de
abordagem qualitativa, busca caracterizar a produção científica publicada em bases de dados nacional e
internacional acerca do envolvimento paterno após o divórcio, no período entre 2005 e 2015. A literatura aponta

que: a coabitação interfere significativamente no envolvimento parental; a guarda compartilhada é fator de proteção
ao envolvimento paterno; a coparentalidade harmoniosa após o divórcio é preditor de bem estar emocional dos
filhos e melhores resultados desenvolvimentais em crianças e adolescentes; o envolvimento do pai está
relacionado ao envolvimento da mãe; intervenções com pais divorciados favorecem a manutenção do
relacionamento entre pais e filhos(as) após a separação e mostram-se promissores para melhorar o funcionamento
das famílias binucleares; a proximidade do vínculo pai-filho(a) após o divórcio está associado a melhores
resultados para crianças e adolescentes. Constatou-se que a produção científica sobre o envolvimento paterno
após o divórcio é quase inexistente. Portanto, trata-se um tema relevante para o desenvolvimento da criança e da
família. Palavras chave: envolvimento paterno, divórcio, revisão literatura
31 - MULTIFAMÍLIAS: UM GRUPO TERAPÊUTICO REFLEXIVO
Dóris Waldow; Joyce Lúcia Abreu Pereira Oliveira; Geneniève Tillmann Biz
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O grupo Multifamílias configura-se como uma modalidade de atendimento de um Instituto de formação em Terapia
Relacional Sistêmica. Baseia-se nos preceitos da Terapia Comunitária, de Adalberto Barreto e dos Processos
Reflexivos, de Tom Andersen. Trata-se de um grupo psicoterapêutico para cuidadores de crianças e de
adolescentes, em que participam famílias de diferentes configurações. O grupo realizado no primeiro semestre de
2015 foi facilitado por duas co-terapeutas, uma supervisora e uma equipe reflexiva. Configurou-se como um
espaço de reflexão e troca de experiências vivenciadas na relação entre cuidadores, crianças e adolescentes. As
temáticas compartilhadas pelas famílias envolveram: dificuldades na delimitação de limites, acordos e combinados
familiares, envolvimento paterno após a dissolução da relação conjugal, comunicação pais (cuidadores) e
filhos(as), dilemas entre o tempo para uso das tecnologias e o tempo destinado às interações familiares. As coterapeutas seguiram etapas que organizaram os encontros. A equipe reflexiva foi composta por dez terapeutas,
que ouviam o diálogo entre as famílias e os co-terapeutas e no término do encontro apresentavam suas reflexões e
experiências. Foram realizados três encontros para estudo e preparação dos co-terapeutas e equipe reflexiva, oito
com as famílias e um encontro para avaliação do semestre. Como resultados destacam-se dois seguimentos: a
qualificação dos terapeutas e a experiência para as famílias. Os terapeutas relataram ampliação de habilidades
para o trabalho com grupos e manejo com a imprevisibilidade, relacionado aos temas compartilhados pelas
famílias. As famílias qualificaram positivamente os encontros, dando destaque às reflexões que reverberaram após
as sessões e possibilitaram crescimento pessoal e relacional. Palavras chave: multifamílias, terapia comunitária,
processos reflexivos, grupo, família.
32 - DESAJUSTES PARENTAIS E SUA REPERCUSSÃO NA VIDA DOS FILHOS: DEMANDA DE UMA CLÍNICA
ESCOLA
Nayana Maria Schuch Palmeiro; José Luiz Müller; Alba Gorete dos Santos Lenz; Geraldine Bernadette
Hilliard
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Através deste estudo, objetivou-se elucidar alguns aspectos envolvidos na psicoterapia de família em se tratando
dos desajustes parentais e sua repercussão na vida dos filhos, atentando-se para as particularidades e aspectos
comuns entre os casos estudados. Para tal, foi utilizada a metodologia qualitativa na forma de um estudo de caso

coletivo e análise de conteúdo dos dados coletados a partir dos prontuários das oito famílias atendidas em uma
Clínica Escola de Psicologia. A partir da análise, quatro categorias temáticas foram identificadas: modelos
parentais; desajustes no subsistema conjugal; interferência das famílias de origem dos pais; promoção de saúde
emocional na família. Como resultado constatou-se que os filhos estavam se relacionando em casa e na escola da
mesma forma agressiva que eram tratados por seus pais, deixando claro uma forte transmissão de padrões de
relacionamento que acomete algumas famílias. Percebeu-se uma maior dificuldade nos homens em se desligar de
suas famílias de origem do que nas mulheres e, na maioria das vezes, foram as mulheres que realizaram o contato
com a clínica, sendo essas também as que mais aderiram à psicoterapia. Verificou-se que não estava sendo fácil
para as famílias manter um relacionamento saudável devido à falta de tempo para a convivência e comunicação
clara. Nesse contexto, pode-se concluir que os conflitos conjugais e/ou parentais desempenharam certa influência
na vida dos filhos, e isso acabou interferindo também em toda a estrutura familiar. Oportunamente esses filhos
tornaram-se o bode expiatório dos problemas familiares. Essa falta de tempo poderia estar relacionada às
condições socioeconômicas das famílias, pois se somava à jornada de trabalho estressante fora de casa, uma
segunda jornada referente aos cuidados da casa e dos filhos. O fato dos atendimentos serem realizados por
terapeutas estagiários, mesmo sendo supervisionados por um profissional, pode ter sido motivo para que algumas
famílias não conseguissem se engajar no processo terapêutico e até desistissem da terapia. O recesso da referida
clínica com duração de dois meses, às vezes, precedido pela troca do terapeuta, também pode ter sido um
agravante para a desistência das famílias. Apesar disso, a psicoterapia familiar proporcionou ganhos importantes
para essas famílias.
33 - SÃO DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ - NA DANÇA DA GUARDA COMPARTILHADA
Sonia Mara Nunes Brigido
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Diante do divórcio, caracterizado por Carter & McGoldrick (1995) como o maior rompimento de ciclo de vida familiar
é de suma importância apresentar seus impactos em toda a família nuclear e ampliada, tendo como foco principal
questões sobre o funcionamento familiar a partir do tipo de guarda dos filhos. Neste sentido faz-se necessário um
entendimento sobre o conceito de guarda compartilhada a partir de Perissini da Silva (2013) e os desafios dos pais
diante da nova configuração familiar. Um Breve relato de um caso clínico será apresentado visando enriquecer a
discussão sobre as questões legais. Palavras chave: divórcio, guarda, maternidade e paternidade.
34 - TERAPIA COMUNITÁRIA COMO INTERVENÇÃO EM FAMÍLIA DE DEPENDENTE QUÍMICO
Doralice Otaviano
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Esta pesquisa trata-se de uma tese de doutorado defendida recentemente e tem como objetivo principal
compreender qual a repercussão da terapia comunitária sistêmica integrativa nos grupos de familiares de
dependentes químicos estudado e identificar o perfil do familiar pesquisado bem como o que ocorre na dinâmica
familiar em relação a problemática da dependência química e a co- dependência . Como essas pessoas vivenciam
esse processo de adoecimento, considerando a família como um sistema que também precisa ser cuidado e
propor uma intervenção com a terapia comunitária sistêmica integrativa. Na perspectiva sistêmica a dependência
química é um sintoma que envolve toda a família, por isso a importância de um trabalho que contemple as famílias

de dependentes químico. As participantes dessa pesquisa foram seis mulheres, responsáveis por crianças que
frequentam uma instituição educacional, situada na região central de São Paulo que tem um membro dependente
químico em sua família. Possuem renda mensal de um salário mínimo e vivem em moradias sociais (cortiços)
localizados próximos a instituição e tinham participado da roda de TCI na respectiva instituição. Foram realizadas
10 sessões de terapia comunitária com as famílias de julho a dezembro de 2013 Para coleta dos dados foi utilizada
a técnica do grupo focal, tendo como aporte teórico Minayo (2009). Para a análise dos dados o Discurso do Sujeito
Coletivo, de Fernando Lefevre, cuja técnica tem como fundamento a teoria da representação social e seus
pressupostos sociológicos. O método usado para esse estudo foi Qualitativo descritivo. Os resultados obtidos na
pesquisa propiciaram conhecimentos sobre o funcionamento de um sistema familiar com dependência química e
dinâmica da codependência. Percebe-se que ao conhecer a complexidade das relações familiares no ciclo de
drogadição, o respectivo sistema tornou-se fortalecido, sensibilizado e empoderado diante de suas ações. A TCI
pode ser um recurso para ser usado com essas famílias para acolhimento, alívio do sofrimento, elevar a
autoestima e resignificação do sistema familiar. DESCRITORES: FAMÍLIA; DEPENDÊNCIA QUÍMICA; TEORIA
SISTÊMICA; TERAPIA COMUNITÁRIA.
35 - A TOMADA DE UMA NOVA CONSCIENCIA EM FAMILIARES DE DEPENDENTES QUIMICOS
Doralice Otaviano
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Programa Recomeço Família – Centro de integração ao cidadão Norte – São Paulo – Brasil ; SPDM A família é
mais um dos universos por onde o fenômeno do consumo de drogas movimenta-se, e é necessariamente,
aglutinador de um conjunto de variáveis importantes. Os familiares geralmente são a rede de cuidado que mais
frequentam os serviços de saúde por motivos de doenças físicas com fundo emocional psicológico devido a
situação vivenciada dentro de casa , mas não se curam usando medicamentos por que a grande questão está
ligada as relações vivenciadas com o dependente químico . Horta (2008),Iniciamos um trabalho de treinamento
comportamental cognitivo sistêmico com um grupo de 10 mulheres familiares de dependentes químico residente no
mesmo bairro por aproximadamente 2 meses , total de 8 sessões de julho a agosto de 2015 . Foram utilizados os
seguintes temas : Comunicação positiva , Motivação para o tratamento , Reconhecendo sinais de intoxicação ,
Recompensando a sobriedade, Família cuidando de si , Permitindo consequências negativas. Algumas falam
foram bem importantes neste processo : duas participantes referiram não utilizar calmantes desde que iniciaram as
sessões terapêuticas , uma delas teve um tomada de consciência e iniciou um movimento de economia criativa ,
outra começou a colocar limite aos filhos dentro de casa , coisa que nunca havia feito. Concluímos que As famílias
de dependentes químicos se reconhecem em muitos dos discursos realizados, podendo-se sentir menos solitárias
em seus problemas e acolhidas quando resolvem falar de si, ouvindo e se identificando, falando e sendo acolhidas
em suas angustias. Estas famílias iniciam um movimento coletivo de sensibilização de seus problemas ao verem
que os seus discursos são semelhantes e que em alguns momentos outros sujeitos conseguem sair da situação
problema, agindo de forma assertiva e ponderada. DESCRITORES: FAMÍLIA; DEPENDÊNCIA QUÍMICA;
PROGRAMA RECOMEÇO FAMÍLIA
36 - SIMETRIA CONJUGAL: VÍNCULO POSSÍVEL OU UTÓPICO?
Elenice Alves Gomes
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.

Existem muitos estudos sobre as relações conjugais acerca de poder, amor, pertencimento e parceria. Alguns
autores abordam a luta pelo poder/dominação de um parceira sobre a outra, outros sobre a dependência
psíquica/emocional e financeira/material e ainda a condição de transcendência e perpetuação da espécie humana.
Os vínculos em geral podem ser do tipo simétrico (de igual responsabilidade) e assimétrico (com atribuições e
responsabilidades diferentes). Quando duas pessoas se acasalam, há um interjogo entre elas que atuam através
de seus papéis sociais ou cônjuges, formando o que denominamos vínculo conjugal. Os casais vivem, de fato,
vínculos do tipo simétrico? No mundo contemporâneo ocidental cristão, vamos vivendo e vivenciando inúmeras
configurações familiares e vários modelos conjugais. Dada a quantidade de casamentos, descasamentos e
recasamentos, continuamos a pensar na necessidade dos indivíduos adultos continuarem se acasalando e
buscando novas formas de se relacionarem. O que nos leva, enquanto espécie, a esta dança conjugal cada vez
mais frenética e veloz? Casais do tipo tradicional: heterossexual, coabitantes da mesma casa e genitores dos
mesmos filhos já são minoria em nossa sociedade brasileira, segundo o último censo do IBGE. Desta tipologia
derivam-se outras, como: casais vivendo em casas separadas, homoafetivos, bissexuais e acasalamentos
pluriamorosos. O livro “A família em desordem” levou-me a refletir sobre as buscas incessantes do ser humano em
suas formas plurais de relacionamentos. Afinal, o movimento universal LGBT procura ter os mesmos direitos que
os casais e famílias tradicionais adquiriram no que diz respeito a ter filhos e condições jurídicas de casamento,
herança e dependências securitárias. Não existirá nestas novas formas de acasalamento a busca de novos
modelos de relacionamento psicológico? Não estarão estabelecendo novos paradigmas objetivando realizarem a
simetria, outrora praticamente utópica?... Trabalhando há tantos anos com casais na clínica e considerando
aspectos experimentados em minha vida pessoal, penso que a humanidade pode estar coreografando novas
danças vinculares conjugais, em sua meta evolutiva. A libertação da mulher do subjugo masculino e sua entrada
significativa no mercado de trabalho, somada à luta por maior liberdade das idiossincrasias sexuais, podem estar
dando novos contornos, tons, melodia e busca de harmonia nessa dança conjugal.
37 - FAMÍLIA MONOPARENTAL: O DESPONTAR PARA UM NOVO PERFIL DE HOMEM/PAI
Tamara Marques da Rocha e Nayana Maria Schuch Palmeiro
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
RESUMO: Com as mudanças ocorridas ao longo do tempo, principalmente a partir do século XX, a vida familiar e
os papéis atribuídos ao homem e à mulher passaram por significativas transformações e, como consequência, as
famílias tiveram que se reorganizar. A família nuclear formada por pai, mãe e filhos passou a não ser mais a
principal configuração, abrindo espaço para novas configurações familiares e novas formas de relacionar-se.
Movimentos Feministas, a entrada das mulheres na esfera pública, a conquista do direito ao voto, a expansão da
educação superior e a sexualidade desvinculada da procriação, redefiniu o desempenho do papel feminino, bem
como seus padrões de comportamento. Frente ao aumento do número de divórcios ou algum outro fato que leve a
mãe a distanciar-se dos filhos, surgiram as famílias monoparentais masculinas, exigindo do homem um novo perfil.
Propõem-se neste estudo, através de uma pesquisa bibliográfica, averiguar as mudanças ocorridas na
configuração e na estrutura familiar decorrentes das reorganizações sociais e a adaptação do homem ao assumir o
papel de cuidador do filho. O novo homem/pai é aquele que sente a necessidade e o desejo de participar na
criação do filho. A paternidade é vivida por homens que sentem prazer na relação com os filhos, homens que se
emocionam, que se sensibilizam e que sofrem. Ser pai na contemporaneidade é participar ativamente do
desenvolvimento dos filhos, não mais se restringindo às tarefas de provê-los. Como resultado deste estudo,
percebeu-se que este homem vem se adequando às novas realidades, silenciosamente, sem necessitar de um
movimento social que demarque sua nova postura. Homens criados para serem rígidos e provedores vêm se
tornando sensíveis e amorosos, estabelecendo vínculos afetivos com os filhos e demostrando prazer e satisfação

em assumirem as funções de cuidadores. O novo não são os sentimentos, mas o modo como estes sentimentos
são sentidos e manifestados.
38 - ARGILA EM MOVIMENTO NAS RELAÇÕES SISTÊMICAS
Maria da Glória Cracco Bozza
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Objetivo: entender de forma objetiva, clara e concreta o movimento de estagnação nas relações e as possíveis
saídas. Justificativa: O método “Argila:Espelho da Auto-Expressão”, proporciona pelas esculturas metafóricas: em
argila e nas previamente confeccionadas, a concretização da fala do sujeito, auxiliando no diagnóstico e na
intervenção terapêutica. Com o uso final da massa gelatinosa em tais esculturas é possível visualizar o movimento
de estagnação dos processos, as saídas vislumbradas verbalmente, a forma de comunicação, as constatações
mentais porém sem a devida ação. O sujeito pela prática perceberá o que ali está acontecendo ludicamente,
visualizando o movimento psíquico interno e ele mesmo fará o manejo da ação para a libertação daquilo que até
então era sentido como prisão, congelamento, falta de energia, círculo vicioso, o desempoderamento. Podendo
vivenciar a liberdade e rever o padrão de relacionamento estabelecido até este momento, proporcionando vínculos
afetivos mais maduros e saudáveis. Permite uma tendência materialista e em movimento do que até então era
abstrato e não visualizado, só sentido, pensado ou falado. Ela parece entender e obedecer a força interna que será
projetada nela externamente, segundo a história familiar vivida. A argila por si só já demarca um campo de muitas
possibilidades de entendimento das dinâmicas relacionais, a massa gelatinosa agrega e permite investigar e ir
além, criando um campo harmonioso entre elas e ao mesmo tempo ilimitado de possíveis argilizações. Formato de
apresentação: breve apresentação verbal sobre o trabalho, confecção de escultura em argila e uso da massa
gelatinosa potencializando as saídas para as questões. material a ser utilizado: argila, massa gelatinosa. (haverá
necessidade de mesas de apoio para o trabalho)
39 - O FAROL COLABORATIVO: REFLETINDO SOBRE O TRABALHO EM GRUPOS
Graziella Jones Caccavale Mofarrej; Vera Terezinha Maluly Pacheco; Valéria Nicolau Paschoal

Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente workshop se propõe a oferecer um espaço de reflexão sobre as formas de se trabalhar
colaborativamente em grupo nos vários contextos, como famílias, instituições, escolas ou organizações. As
práticas colaborativas nos oferecem uma filosofia norteadora para o trabalho grupal, em que as pessoas podem se
conectar umas às outras, integrando suas habilidades na construção de novas possibilidades, legitimando os
múltiplos saberes e potencialidades. Será utilizada a estrutura do Círculo como um facilitador do processo
comunicacional, em busca do desenvolvimento da responsabilidade relacional, do aprendizado conjunto, do
desenvolvimento de habilidades conversacionais, da inclusão, pertença e da celebração de conquistas. Resgatado
da ancestralidade como uma prática de construção de paz, o Círculo é um formato eficaz para responder aos
desafios de quem se propõe a trabalhar em equipe. A metáfora do farol será utilizada no sentido de guiar os
participantes nesta jornada.
Palavras-chave: Equipe Colaborativa, Círculo, Grupo, Habilidades

40 - GÊNERO E CASAMENTO: O QUE QUER UM CASAL NA PÓS-MODERNIDADE?
Vera Terezinha Maluly Pacheco; Valéria Nicolau Paschoal; Graziella Jones Caccavale Mofarrej e Rosa Maria
Stefanini Macedo
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Grandes mudanças em termos do valor da instituição casamento ocorreram a partir da industrialização: o que
antes era um contrato econômico que unia famílias e interesses, hoje tornou-se uma busca de felicidade e
satisfação pessoal. A condição feminina também foi se modificando principalmente após os movimentos feministas
na década de 60, em que mulheres lutavam por maior igualdade de direitos. Concomitantemente, houve mudanças
também no papel masculino, gerando reformulações na relação conjugal e, naturalmente, na relação pais-filhos.
Assim, novos comportamentos foram adquiridos, surgindo novas necessidades, expectativas e evolução do
conceito de gênero. Estas expectativas de desempenho de papeis são construídas histórica e socialmente,
apoiadas pela cultura, religião e leis. Apesar de tantas transformações, a evolução histórica dos direitos das
mulheres vem ocorrendo com lentidão, encontrando resistência frente a uma sociedade de origem patriarcal e
conservadora. Diante de inúmeras mudanças, homens e mulheres geralmente sentem-se confusos e inseguros,
passando por diversas dificuldades para se entenderem no que diz respeito aos papeis sociais dentro do
relacionamento. Este trabalho tem por objetivo convidar a uma reflexão sobre as questões de gênero e casamento
como algo construído, não pertinentes à “natureza” do homem e da mulher, podendo ser mudadas; e possibilitar a
construção de um projeto de vida conjugal na terapia de casais. Que projeto é esse? O que quer um casal na pósmodernidade? PALAVRAS-CHAVE: casamento, gênero, terapia de casal, conjugalidade, pós-modernidade.
41 - AUSÊNCIA PATERNA E REPERCUSSÕES NO DESENVOLVIMENTO HUMANO: É POSSÍVEL SUPERAR?
Dhéssica Araújo Gonçalves
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Por meio de buscas na literatura, o trabalho apesenta o estado da arte em que o tema da ausência paterna se
encontra. Foram selecionados artigos de periódicos nacionais, indexados na base de dados Scielo, além de livros
publicados relativos ao tema, no período de 2009 a 2014. O estudo de natureza teórica descreve as
consequências da ausência paterna sobre o desenvolvimento dos filhos, considerando-se as mudanças culturais e
transformações familiares da pós-modernidade. Foram identificados temas que apontam para novas conceituações
relativas aos papéis paternos pertinentes ao contexto vigente. Tais modificações exigem um olhar sistêmico sobre
a família, contemplando a diversidade de suas configurações e contextualizando a função do pai neste cenário.
Aspectos relativos à judicialização se mostram presentes nesta trajetória e a paternidade passa a ser objeto de
legislações e de políticas. Percebeu-se que a ausência paterna pode gerar efeitos desfavoráveis ao
desenvolvimento humano, sobretudo quando afeta as relações de segurança e vínculos em crianças e
adolescentes. Entretanto, não há determinismo neste impacto, que dependerá pensamento sistêmico, dos fatores
de proteção, da rede de apoio social, da própria qualidade das relações familiares e dos diferentes sistemas nos
quais a pessoa está envolvida. Discute-se ainda conceitos como resiliência individual e familiar, para os quais são
indicados estudos futuros que podem auxiliar na terapia familiar.

42 - AS RELAÇÕES FAMILIARES E O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
Ana Carina Motta Klein
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A literatura explica que o TDAH pode causar prejuízos no funcionamento familiar, com danos tanto para as
relações internas e externas da família. Já se constatou que os padrões familiares são transgeracionais e quando
são disfuncionais necessitam de uma intervenção sistemática para trazer ordem e significado a família. Nesse
sentido o artigo utilizou a metolodologia do Estudo de Caso, com o uso do Genograma e do Desenho da Família
para analisar o que ocorre em duas famílias que possuem um membro com TDAH: o funcionamento familiar pode
explicar a manifestação, manutenção e o agravamento do TDAH? Através do levantamento dos dados e da
elaboração da História do Processo Saúde-Doença e da História Familiar, foi obtido o mapeamento das relações
familiares, dos padrões comunicacionais e dos repertórios intergeracionais das duas famílias. Os resultados
encontrados apontaram: declínio da hierarquia e fronteiras difusas; falhas na nitidez de fronteiras entre o
subsistema parental e de casal; enfraquecimento das figuras paternas, como figuras de autoridade; estilo parental
permissivo; dependência emocional; desgaste emocional; insatisfação vivenciada pelas crianças em seus papéis
de filhos; padrão comunicacional precário e o TDAH contribuindo para a homeostase familiar. A utilização do
Genograma como instrumento de investigação nos permitiu questionar as experiências familiares para além de um
discurso dominante da doença e das justificativas como a única forma de lidar com o TDAH. Portanto, foi concluído
nesse estudo, que famílias disfuncionais são vulneráveis e facilitadoras para o estabelecimento de um
comportamento hiperativo funcional.
43 - PSICOTERAPIA CONJUGAL EM CLÍNICA-ESCOLA: O IMPACTO DA INFIDELIDADE NO CASAMENTO E
NO PROCESSO TERAPÊUTICO
Paola Francieli Liskoski, Marilia Reginato Gabriel, Patrícia Manozzo Colossi
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O presente estudo baseia-se em um relato de experiência de Observação de Fenômenos Psicológicos, realizado
em uma clínica-escola do curso de Psicologia em instituição do ensino superior (IES) do Rio Grande do Sul. O
mesmo teve como objetivo apresentar fenômenos observados durante sessões de psicoterapia conjugal. Os
atendimentos foram realizados por um docente do curso de Psicologia, terapeuta de casais e famílias, à luz da
abordagem sistêmica, com atendimentos conjugais quinzenais, no período de um semestre. O processo
terapêutico suscitou queixas de infidelidade, emoções e memórias não elaboradas pelo casal, provocando
ressonâncias na relação uma década depois. O fenômeno observado foi descrito em diários de campo e discutido
em supervisões semanais. Esse trabalho destaca a relevância de dar voz aos parceiros para que possam
compartilhar suas experiências relacionais a fim de encontrarem novas possibilidades de lidar com o conflito. O
processo terapêutico revelou conflitos conjugais atuais marcados por experiências irresolutas do passado e se
constituiu em uma forma de qualificar a relação atual. A experiência terapêutica revelou o potencial do casal para
transpor dificuldades conjugais capazes de vivenciar um novo modelo relacional, mais maduro, competente e
equilibrado. O processo terapêutico apresentado demonstrou, ainda, a relevância da continência do terapeuta no
trato de temas considerados difíceis na clínica conjugal. O caso analisado revelou o impacto da infidelidade na vida
conjugal, ao mesmo tempo que apresentou as possibilidades que o processo terapêutico pode proporcionar aos

casais que tem a coragem de se deixarem ajudar, tornando-se sujeitos ativos e partícipes do processo de
mudança relacional que esperam.
44 - SEPARAÇÕES CONJUGAIS E FAMÍLIAS RECONSTITUÍDAS
Abraham Hersz Turkenicz
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho aborda as separações conjugais, frequentemente causadas pelo aumento das decepções e das
toxinas conjugais (divergências, impasses, recriminações). Indica também alguns efeitos sobre os filhos: a
desidealização dos pais, a perda de um marco disciplinar consensuado e uma maior separação emocional dos pais
em relação aos filhos. Novas relações de parentesco passam a existir e os seus vazios de nomes (anomia) se
acompanham de um mal-estar no âmbito do pertencimento e das indefinições quanto a direitos e deveres de cada
um.
45 - CONJUGALIDADE: A INTERFACE ENTRE EXPERIÊNCIAS NA FAMÍLIA DE ORIGEM, INFIDELIDADE E
VIOLÊNCIA CONJUGAL
Patrícia Manozzo Colossi; Denise Falcke
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A complexidade no trato da violência conjugal começa pela associação de agentes causadores, caracterizando-se
por ser um fenômeno de múltiplas facetas e de etiologia multifatorial. Ao tentar compreender, a partir do referencial
sistêmico, os aspectos que originam a violência na conjugalidade, a literatura tem apontado experiências na família
de origem dos parceiros e a infidelidade como aspectos preditores. O impacto da exposição à violência conjugal na
infância e das experiências de vitimização na família de origem revelam-se como um modelo relacional que se
oferece aos filhos; que, quando adultos, tendem a levar, para seus relacionamentos afetivos, a tendência de
repetição dos padrões vivenciados na família de origem, perpetuando, em alguma medida, padrões relacionais
violentos. Associado a esse contexto, situações de infidelidade se destacam como associados à violência conjugal,
se mostrando como aspecto preditor de situações de violência. Neste sentido, como parte de uma pesquisa de
doutoramento em psicologia, um estudo de caráter explicativo-correlacional foi conduzido com 60 participantes,
entre homens e mulheres, a fim de investigar as associações entre as referidas variáveis. Os dados foram
analisados estatisticamente, por meio do programa estatístico SPSS, e do programa gráfico AMOS Graphics para
a elaboração dos modelos teóricos que possam explicar a gênese da violência. Os resultados revelaram que a
violência pode ser explicada mais fortemente pelas experiências negativas na família de origem e, em menor
medida, pela infidelidade. Modelos gráficos são apresentados de modo a explicar a força da predição das variáveis
estudadas. Se as experiências na família de origem se mostram como preditoras da violência; a infidelidade, por
sua vez, se apresentou, ao mesmo tempo, preditora e precursora de situações de violência, revelando um
importante aspecto no que tange à conjugalidade e os aspectos que a compõem. Os resultados deste estudo
ampliam os conhecimentos acerca da temática e fornecem subsídios para os profissionais da rede de saúde
responsáveis por intervenções com casais e famílias em situação de conflito, revelando-se uma interface entre
pesquisa e clínica familiar. Palavras-chave: conjugalidade, família de origem, infidelidade, violência conjugal.

46 - HISTÓRIAS FAMILIARES: INFIDELIDADE, EXPERIÊNCIAS NA FAMÍLIA DE ORIGEM E VIOLÊNCIA
CONJUGAL
Patrícia Manozzo Colossi e Denise Falcke
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
As relações conjugais têm se modificado significativamente nas últimas décadas, de modo que as transformações
familiares e dos papéis que nela se estabelecem têm transformado de forma relevante este tipo de relação. Os
relacionamentos interpessoais contemporâneos têm suscitado consequente busca por maior satisfação sexual e,
de modo mais amplo, conjugal, colocando homens e mulheres, por vezes, em sucessivos relacionamentos
amorosos no decorrer da vida. Novas tecnologias e outras possibilidades relacionais contribuem em alguma
medida para o estabelecimento de um cenário em que se revelam os relacionamentos extra-conjugais, que têm se
apresentado, sob múltiplas facetas, uma realidade recorrente na clínica psicológica conjugal. Diante disso, a partir
do referencial sistêmico, são discutidos aspectos da infidelidade, a interface com a violência no casal, os aspectos
transgeracionais e as formas de resolução de conflitos daí decorrentes. São apresentados casos clínicos
concernentes à temática, aspectos da clínica conjugal e discutidos os desafios contemporâneos dos terapeutas de
casais e famílias. Os dados apresentados são oriundos de atendimentos clínicos conjugais e a análise se dá a
partir da compreensão sistêmica do casal. Os casos atendidos estavam marcados por histórias familiares de
violência, intenso conflito na estruturação da conjugalidade, comunicação inadequada e baixa expressão da
afetividade; revelados na dificuldade de resolução de conflitos de modo funcional. Esses aspectos contribuíram de
modo relevante, para as situações de infidelidade; reforçando os aspectos disfuncionais da relação conjugal. Os
dados encontrados na clínica com casais apontam para a importância do tratamento da relação conjugal a partir
dos aspectos estruturantes e relacionais, de modo a qualificar a relação no que tange ao enfrentamento dos
conflitos relacionados à conjugalidade. Palavras-chave: infidelidade, família de origem, violência conjugal, clínica
conjugal.
47 - ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE INFIDELIDADE CONJUGAL: ESTUDOS DE VALIDADE APARENTE E DE
CONTEÚDO
Patrícia Manozzo Colossi e Denise Falcke
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A infidelidade é um constructo de difícil conceituação e mensuração, visto que pode assumir diferentes definições,
conforme a situação e qualidade das relações estabelecidas. No Brasil, identifica-se a ausência de instrumentos
que avaliem a infidelidade entre parceiros amorosos. Buscando investigar o fenômeno, como parte de um estudo
de doutoramento em psicologia, escalas norte-americanas foram submetidas a testes de validade para utilização
no contexto nacional, contribuindo com o desenvolvimento da ciência nacional, relacionada à temática da
conjugalidade e suas vicissitudes. A partir de uma coleta de dados online, foram analisadas três escalas de
mensuração da infidelidade, a partir de teste de validade aparente do conteúdo, tendo sido examinadas a validade
da tradução realizada do inglês para o português. Foram verificadas a linguagem e a forma do conteúdo
apresentado. Um estudo piloto foi aplicado em 60 participantes e não revelou dificuldades de compreensão das
sentenças traduzidas, mantendo-se a fidedignidade aos instrumentos originais. Foi realizada também análise de
fidedignidade das escalas, a partir dos Coeficientes de Consistência Interna-Coeficiente Alpha de Cronbach. A
partir deste procedimento estatístico, a Escala de Percepções de Infidelidade Amorosa apresentou um alpha de

0,861 para a escala total, e as subescalas revelaram 0,882-infidelidade ambígua; 0,886-explícita e 0,791enganosa. A Escala de Atitudes Relacionadas à Infidelidade apresentou coeficiente de consistência interna total de
0,722, sem a apresentação de subescalas. O Alpha de Cronbach da Escala de Propensão para Infidelidade foi de
0,898 para a escala total. Os instrumentos apresentaram consistência interna semelhante aos originais,
caracterizando sua fidedignidade para a mensuração do constructo no contexto investigado e oferecendo-se como
relevante contribuição para o campo científico ao qual se encontra vinculado. Com isso, espera-se ampliar os
estudos do tema, tanto no que se refere às investigações científicas, quanto no âmbito da clínica de casais,
contribuindo com as possibilidades de avaliação conjugal.
48 - EDUCAR PARA O FUTURO: PROPOSTAS COLABORATIVAS E DIALÓGICAS NO CONTEXTO ESCOLAR
Valéria Nicolau Paschoal; Rosa Maria Stefanini Macedo
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A função da instituição escolar tem sido repensada por diversas organizações nacionais e internacionais,
enfatizando a necessidade de uma educação integral, focada no desenvolvimento de habilidades dos alunos,
abarcando os seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais. A implementação de programas dentro das escolas
de acordo com os quatro pilares da educação escolar para o século XXI, promulgado pela UNESCO (Delors, 1996)
é um caminho possível para a educação do futuro. Assim, essa investigação surge com a demanda de uma escola
particular para uma melhora da relação entre professores-alunos e alunos-alunos, e compõe algumas atividades
com os participantes (professores e alunos), evidenciando dois pilares: aprender a conviver e aprender a ser.
Partindo de um questionamento inicial: “Como posso convidar professores e alunos à colaboração? Como posso
criar tipos de relações e conversações que permitam a todos o reconhecimento mútuo, o conhecimento de
habilidades próprias e a ampliação do olhar sobre si e sobre o outro para o desenvolvimento de novas
possibilidades de futuro?”; esta pesquisa-ação tem o objetivo de trazer novas práticas para o cotidiano escolar e a
reflexão sobre seus efeitos. A pesquisa está sendo realizada em ambiente escolar, criando um contexto grupal –
oficinas – para que crianças falem sobre suas competências, para além de diagnósticos ou rótulos previamente
construídos, na presença de colegas e professores, com o propósito de elaborarem autodescrições mais ricas de si
mesmas. Neste formato, caracterizado como cerimônia de definição, os professores participam numa posição de
escuta atenta (audiência), propiciando o surgimento de processos reflexivos após a atividade com os alunos. Dez
crianças e seis professores do Ensino Fundamental I (1o ao 5o ano) estão participando desta pesquisa, mostrando
a influência deste processo para: a escrita de narrativas de identidade preferidas; a construção de um novo olhar
de si mesmo e dos outros; e repercussões nas relações interpessoais dos participantes, dentro e fora da escola.
Palavras-chave: Escola, Educação, Processos Reflexivos, Práticas Colaborativas, Relação Professor-Aluno
49 - DA QUEIXA À DEMANDA EM TERAPIA SISTÊMICA COM FAMÍLIA RECASADA: PARTICULARIDADES
DE UM CASO ACOMPANHADO EM CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA
Elisabeth Maria Bortolotto Rizzo; Stielem Luis; Elis Regina da Costa; Beatriz Schmidt
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O presente trabalho consiste em um estudo de caso clínico sobre o processo de terapia sistêmica de uma família
recasada, em clínica-escola de psicologia. Foram realizadas sessões semanais, conduzidas por dupla de

coterapeutas, em sala de espelho unidirecional, com equipe reflexiva e docente supervisor. Participaram dos
atendimentos a mãe, o pai e os três filhos (uma criança, um adolescente e um adulto jovem, todos do sexo
masculino), que preferiram não incluir o novo companheiro da mãe nas sessões. A queixa inicial se centrou em
problemas de comportamento apresentados pelo filho mais novo (“paciente identificado”), sobretudo após o
recasamento materno. Conforme relatos, a criança se recusava a cumprir regras estabelecidas pelos pais, era
agressiva e havia passado a furtar objetos na escola. Assim, o motivo alegado na busca por terapia foi a
necessidade de tratamento psicológico da criança. Do ponto de vista técnico, priorizou-se o questionamento
circular, com vistas à criação de conexões entre ideias, comportamentos e significados atribuídos pelos membros
da família aos eventos vivenciados. Foram utilizadas também metáforas e metacomunicações, sempre buscando
manter postura empática e adaptar o ritmo das sessões às possibilidades dos clientes. Logo, nos primeiros
atendimentos, procurou-se retirar o foco do “paciente identificado”, no intuito de promover a elucidação relacional
dos sintomas. Nesse sentido, abordou-se aspectos referentes ao início e à ruptura da união conjugal da díade
parental, ao nascimento dos filhos, à coparentalidade antes e depois do divórcio, bem como ao recasamento
materno. Especial ênfase foi dada às vivências do pai e da mãe em suas famílias de origem. Evidenciou-se que
ambos experienciaram situações de abandono parental durante a infância. Esses fatos se constituíam em
segredos familiares, de modo que não eram (re)conhecidos pelos filhos, embora parecessem impactar todo o
funcionamento familiar. Ao longo das sessões, a família passou a relatar importante redução dos sintomas
apresentados pela criança, ao passo que aspectos da dinâmica relacional e da parentalidade se tornaram mais
destacados. Tratou-se a importância de manutenção da coparentalidade apoiadora mesmo após o término da
união conjugal dos pais, para promoção da saúde da família e prevenção de sintomas na nova configuração
recasada.
50 - TERAPIA DE CASAL
Maria Regina Castanho França e Maria Cecilia Veluk Dias Baptista
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
MESA REDONDA – Terapia de Casal - a ser constituída com Maria Cecilia Veluk Dias Baptista e Maria Regina
Castanho França (pode ser acrescentado outra pessoa com tema a fim) Tema: RECASAMENTO – Famílias
Recompostas Maria Regina Castanho França RESUMO: O recasamento não é um fenômeno novo, mas tem
aumentado dramaticamente nas últimas décadas. Trabalhar com casais recasados envolve todas as dificuldades
da terapia de casal de primeiro casamento, mas questões especificas, em um contexto mais complexo e
desafiador. Recasamento e famílias recompostas são bem diferentes das primeiras famílias e é fundamental que
os terapeutas de casal e família estejam alertas sobre isso. Estes casamentos envolvem uma rede relacional muito
mais complexa, composta por ex-conjuges e suas famílias, o que aumenta exponencialmente as influencias e a
possibilidade de conflitos. As experiências prévias individuais e familiares (ex: o divórcio) afetam muito as relações
nesta nova família. A terapia de casal com estes parceiros tem que considerar as múltiplas e complexas
intersecções do ciclo de vida familiar e de cada membro individualmente, para ajuda-los nessa transição
INFIDELIDADE – Dilema entre desejo e compromisso Maria Cecília Veluk Dias Baptista RESUMO – A infidelidade
persiste como fenômeno social, apesar das suas consequências negativas, sentimentos dolorosos, raiva e
humilhação que provoca no traído e o castigo a que geralmente se expõe o ofensor. Neste artigo a autora propõe
refletir sobre o significado do termo infidelidade, apresentar as diferenças conceituais que o termo envolve e que
refletem a visão sociopsicólogica e histórica. Independente da causa da infidelidade, ela causa uma crise conjugal
desestabilizando o relacionamento e o vínculo conjugal. Muitas vezes torna-se necessária uma intervenção
psicoterápica para limpar e reestabelecer o vínculo, refazendo novos acordos.

51 - PRÁTICAS PARENTAIS POSITIVAS: ASPECTOS DA TEORIA E DA INTERVENÇÃO SISTÊMICA NA
CLÍNICA TRADICIONAL E EM CONTEXTOS AMPLIADOS DE SAÚDE
Luciane Monego Dutra, Alessandra Bagattini, Josiane Argenta Chies, Beatriz Schmidt
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O objetivo do presente estudo é investigar aspectos da teoria e da intervenção sistêmica, no que tange à promoção
de práticas parentais positivas, tanto na clínica tradicional, quanto em contextos ampliados de saúde. Para tanto,
realizou-se uma revisão da literatura científica, por meio de buscas nas bases de dados PePSIC, SciELO, LILACS
e PsycINFO, considerando descritores preestabelecidos. Foram identificados relativamente poucos estudos acerca
da temática, sobretudo no que se refere a produções científicas nacionais. Em linhas gerais, os artigos revisados
caracterizaram as práticas parentais positivas como estratégias utilizadas pelos pais no processo de cuidar-educar
os filhos, baseadas na comunicação, na expressão de afeto e nas técnicas construtivas de resolução de conflitos.
Esses estudos sugerem que as práticas parentais positivas estão associadas a resultados mais favoráveis ao
desenvolvimento emocional, social e cognitivo de crianças e adolescentes, o que evidencia a importância de
intervenções para promovê-las, tanto na clínica tradicional (ex. terapia familiar), quanto em contextos ampliados de
saúde (ex. grupos com pais ou atendimentos a famílias em serviços de atenção primária e secundária à saúde). A
teoria sistêmica concebe o comportamento individual como associado ao contexto relacional, na perspectiva da
causalidade recursiva entre comportamentos e interações interpessoais. Logo, as práticas parentais afetam o
desenvolvimento presente e futuro dos filhos, gerando impactos imediatos e em longo prazo, inclusive
transgeracionalmente. De tal modo, compreende-se que as práticas parentais são influenciadas por padrões
relacionais, isto é, pelas interações nos subsistemas coparental, parental-filial, conjugal e com as famílias de
origem. Assim, apenas transmitir informações aos pais sobre práticas parentais positivas não seria o suficiente
para promovê-las. Portanto, destaca-se a importância de abordar padrões relacionais, os quais se conectam ao
longo do tempo por processos circulares, ao invés de lineares, bem como de priorizar nas intervenções os
sistemas humanos, ao invés de exclusivamente os indivíduos. Salienta-se a relevância de estudos adicionais sobre
a temática, face às evidências, em diferentes culturas, da relação entre práticas parentais positivas e
desenvolvimento saudável na infância e na adolescência, além da necessidade de maiores subsídios à prática
clínica e às políticas públicas voltadas à promoção da saúde da família.
52 - NASCIMENTO DO PRIMEIRO FILHO: IMPACTO SOBRE A SATISFAÇÃO CONJUGAL
Eliane De Lourdes Duarte; Eliana Piccoli Zordan
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A satisfação conjugal é compreendida como um processo dinâmico, interativo, de caráter multidimensional, que
envolve aspectos individuais, relacionais e contextuais. Entre os aspectos contextuais a literatura aponta número
de filhos, presença deles em casa, nível socioeconômico e tempo de união. Esta investigação qualitativa teve
como objetivo conhecer o impacto do nascimento do primeiro filho na satisfação conjugal. Participaram 5 casais,
contatados por conveniência a partir da indicação de conhecidos, tendo como critérios de inclusão ter se tornado
pais, pela primeira vez, desta união, há pelo menos 6 meses e no máximo 2 anos. Os instrumentos utilizados
foram questionário sócio demográfico e entrevista semiestruturada baseada em 4 questões norteadoras. A coleta
de dados foi realizada individualmente para evitar que um influenciasse as respostas do outro. Os participantes
tinham entre 29 e 44 anos, tempo de moradia conjunta de 2 a 13 anos e haviam formalizado a união civil. Todos os

homens e todas as mulheres trabalhavam fora de casa, o que os caracteriza como casais de dupla renda. As
entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo, da qual emergiram 5 categorias: Repercussões
na individualidade de cada cônjuge; Repercussões no subsistema conjugal; Repercussões na sexualidade do
casal; Repercussões na rotina do casal e Repercussões no subsistema parental. Os resultados indicam que o
nascimento do primeiro filho e com ele o do subsistema parental repercute em várias áreas da conjugalidade,
exigindo mudanças e adaptações, tanto no nível individual quanto no nível relacional. Em nível individual foram
citadas a preocupação e o medo com o aumento das responsabilidades com uma outra vida que, inicialmente,
depende totalmente dos cuidados dos adultos, envolvendo cuidados físicos, emocionais, materiais, entre outros.
Quanto ao relacionamento conjugal referem tanto um movimento de afastamento como casal quanto uma
aproximação como pais. Constata-se que nesta etapa do ciclo vital a satisfação conjugal está associada com a
satisfação parental, o nascimento do filho comprova a sua capacidade de gerarem e cuidarem de uma nova vida.
53 - GENOGRAMA E POESIA NAS HISTÓRIAS DE FAMÍLIA
Maria Arlene de Almeida Moreira; Ceneide Maria de Oliveira Cerveny
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Premissas: Perceber como a família vê sua história narrada em Poesia. Reflexões: Partindo da experiência com o
uso de Poesia (2015), do Genograma na prática clínica familiar (2005); e do uso da poesia na sala de espera
(1996), os autores discorrem sobre a intervenção Uso conjunto Poesia e Genograma em 10 histórias familiares.
Considerações sobre a intervenção e sentimentos aflorados são detalhados pelos autores. PALAVRAS-CHAVE:
Poesia e Genograma; Genograma e a Poesia da família; Reconstrução com Poesia.
54 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM TERAPIA FAMILIAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Gabriela Silveira de Paula-Ravagnani; Carla Guanaes-Lorenzi
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Teóricos e profissionais do campo da terapia familiar (TF) afirmam que as práticas integrativas são uma tendência
crescente no campo, em que os terapeutas utilizam diferentes contribuições técnicas e teóricas no atendimento de
famílias. Este trabalho descreve uma revisão bibliográfica da produção científica acerca das práticas integrativas.
Pesquisamos as bases de dados PsycInfo e CAPES Periódicos, utilizando os termos terapia familiar, prática
clínica, modelos, enquadres práticos, integração, eclético, psicoterapia integrativa e conhecimento, e os
respectivos termos em inglês. Fizemos cruzamentos entre termos, e evitamos a utilização de filtros. Além disso,
pesquisamos as publicações do período de 2010 a 2015 em cinco periódicos: Family Process, Journal of Systemic
Practices, Journal of Marital and Family Therapy, Journal of Psychotherapy Integration e Australian and New
Zealand Journal of Family Therapy. A análise crítica desta literatura evidencia o intercâmbio entre teoria e prática
em TF, uma vez que a expansão das práticas integrativas foi influenciada por desenvolvimentos teóricos em
temáticas tais como: a pós-modernidade, o construcionismo social, o movimento integrativo e as pesquisas sobre
fatores comuns na terapia. Em relação ao cotidiano da prática clínica, o crescimento das práticas integrativas
articula-se com as complexas demandas das famílias contemporâneas, em que diferentes métodos e teorias são
vistos como recursos importantes para o profissional. Além disso, estas práticas possibilitam que o terapeuta
coloque uma marca pessoal em seu trabalho, que geralmente envolve algum tipo de integração. Nossa análise
também indica lacunas nas discussões da literatura, que pouco abordam a questão da congruência epistemológica
na prática. Neste sentido, na prática clínica cotidiana muitos terapeutas acabam por integrar teorias e técnicas

oriundas de diferentes correntes epistemológicas e, como resultado, suas práticas podem ancorar-se em modos de
construção do conhecimento incompatíveis entre si. Assim, concluímos que as práticas integrativas acompanham
os avanços teórico-práticos da TF e estão articuladas com elementos históricos e culturais presentes no campo.
Além disso, criam tensões em relação à congruência teórica e epistemológica, evidenciando a relevância de
reflexões sobre como construir práticas que, mesmo utilizando diferentes teorias e técnicas, sejam coerentes em
relação aos pressupostos que as embasam.
55 - CONFIGURAÇÕES FAMILIARES E BEM-ESTAR SUBJETIVO NA INFÂNCIA
Fabiane Friedrich Schütz; Jorge Castellá Sarriera
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Os contextos nos quais as crianças se desenvolvem, e as interações que neles estabelecem, podem auxiliar na
identificação de aspectos positivos sobre as vidas das crianças. A família é um dos principais núcleos de relações
sociais que se estabelece na infância e, portanto, acredita-se que exerça importante influência na avaliação do
bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo se refere a avaliações em termos cognitivos e afetivos, refletindo as
expectativas e crenças sobre a satisfação com a vida, ou seja, sobre o quanto percebem sua vida como realizada
e desejável. Este trabalho teve como objetivo investigar o bem-estar de crianças de diferentes configurações
familiares. Os participantes foram 2135 crianças de ambos os sexos, com idades entre 9 e 13 anos (M = 10,97; DP
= 0,99), estudantes de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul (Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria,
Santa Cruz do Sul e Porto Alegre e região metropolitana). A participação das crianças ocorreu mediante a
autorização dos pais ou responsáveis - atestada pela assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido
- através do preenchimento de um questionário. O instrumento, elaborado em parceria com a International Society
for Child Indicators, contém variáveis sociodemográficas (idade, sexo, cidade, pessoas com quem residem) e três
escalas que avaliam o bem-estar (PWI-SC, GDSI e BMSLSS). Os participantes foram divididos em quatro grupos
de configurações familiares (intacta, monoparental, reconstituída e multigeracional), considerando suas respostas
sobre as pessoas com quem residem. Para avaliar diferenças entre grupos com relação ao bem-estar, foi realizada
a Análise de Variância Multivariada (MANOVA). Os principais resultados desse estudo indicam diferenças
significativas no bem-estar das crianças em relação a suas configurações familiares. As crianças de famílias
intactas diferenciaram-se significativamente das crianças das demais configurações de forma positiva quanto ao
bem-estar (as médias mais baixas foram as das crianças de famílias reconstituídas). Discute-se que transições e a
instabilidade às quais as crianças sejam ser submetidas possam afetar seu bem-estar.

56 - VISITANDO O PACTO CONJUGAL SECRETO
Lucia Vinagre
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este workshop vem servir de recurso para trabalhar sobre o pacto conjugal, ao ajudar no entendimento subjacente
que se esconde sob o pacto secreto de cada cônjuge. O pacto secreto se alimenta de necessidades, desejos,
temores recíprocos; é específico, temporal e definido,e vale para tempos específicos da vida de cada um do casal
.Através do pacto cada cônjuge se remete à relação internalizada com as figuras parentais, com o corpo familiar

,com os pares e com o companheiro imaginário, assim como à relação com o outro. O pacto expresso e o pacto
secreto ao se encontrarem dão lugar a formas específicas de relações conjugais. Trabalhar sobre o pacto secreto
pode trazer o sentido de reconhecê-lo pelo que é, rever seu valor e renovar a esperança nele, através de tocar,
com o que do outro cada um se casou, fazendo cada um por-se diante de si e da própria história e dar sentido ao
vínculo. Os parceiros são co-responsáveis pelos rumos de sua história, e sem tomarem consciência disso
estabelecem um contrato secreto que incluem regras e normas, recompensas e castigos. A questão de o pacto
secreto ser ou não saudável vai depender, do quanto contamina e distorce a realidade, no aqui e agora e se
favorece o bem estar e o crescimento do casal e da família por eles construída, ou gera relações paralisantes e de
má qualidade. Podemos pensar que as crises do casal vêm porque cada cônjuge dá ao matrimonio um conjunto de
expectativas e promessas conscientes e inconscientes que não se unificam. Através desta experiência do
workshop sobre os contratos individuais dos participantes pretende-se proporcionar uma base dinâmica para
melhor compreender o mecanismo conjugal e renegociar um contrato único da relação com base nos recursos e
competências de cada um.
57 - CONJUGALIDADE NA CONTEMPORANEIDADE: DESAFIOS E PARCERIAS
Lucia Vinagre
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O trabalho tem o objetivo de refletir sobre os desafios e parcerias na relação conjugal. A criação de um modelo de
parceria no relacionamento, é fundamental para poderem conviver, dialogar e, expressar os sentimentos e
afetividade, a confiança mútua, existência de sonhos, objetivos comuns e espaço para a individualidade dos
parceiros. Na vivência da conjugalidade existem regras e padrões de interação, em constante transformação.
Quando questionamos aos elementos de um par o que podem fazer para conservar suas objetividades emocionais
dentro do subsistema casal, os desafios surgem com expectativas, extrema idealização, super exigência em
relação a si próprio e, individualismo que caracteriza a sociedade contemporânea e que geram tensões na
conjugalidade. Os casais fazem um contrato metafórico no início da relação para estabelecer as regras, chamado
de “quid pro quo” conjugal, “toma-lá-dá-cá”, fundamental para o sucesso ou fracasso dos seus esforços aonde
definem e tornam explícitas as ideias e expectativas em relação ao casamento, ao companheiro e a si mesmos. O
trabalho sobre os desafios e parcerias do amor, do gênero, do papel sexual, da escolha do parceiro e da intimidade
é necessário para que os parceiros constantemente corrijam o programa de vida de cada um, o desejo, as
disposições frente ao confronto: estabilidade/novidade distância/proximidade, as leituras do amor, clima emocional,
e reconhecimento de cada um como indivíduo e casal.
58 - ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA SISTÊMICA
Marisa do Nascimento Pigatto¹; Tatieli Peixoto Signori ²
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A escolha por uma profissão faz parte de um processo contínuo que começa desde cedo com a participação da
história familiar. A rede de relações que se configura em cada família está presente de um modo ou de outro nas
distintas escolhas realizadas ao longo da vida. Para Levenfus (2016), na orientação profissional o sujeito reflete e
articula seu projeto profissional, buscando assim determinar suas habilidades, aptidões, personalidade e formação
educacional, que encontram-se entrelaçadas com os valores, os afetos, e as crenças familiares, o contexto social,

político, econômico e cultural. Desse modo, a família exerce uma grande influência no momento da escolha
profissional, depositando expectativas. Muitos pais, neste período revivem com os filhos seus próprios processos
de escolha profissional e correm o risco de depositarem neles, seus desejos e projetos não realizados. Acredita- se
que ao refletir com os jovens sobre os legados, as crenças e os valores familiares, o mesmo toma consciência das
expectativas que são depositadas com relação a sua profissionalização. Tendo por base estas questões, é que o
Centro de Orientação Profissional (COPSI) da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões –
Câmpus de Frederico Westphalen (URI/FW) auxilia os jovens a refletir sobre suas potencialidades e as
dificuldades em relação ao seu processo de escolha e conhecimento das profissões no mercado atual. Acolhe os
familiares esclarecendo e refletindo sobre a escolha profissional de seus filhos. Assim o processo de escolha
ocorre por meio de intervenções grupais e individuais, com média de seis encontros dependendo da necessidade
do caso. Salientamos que acontece encontro com os pais ou responsáveis pelos orientandos. Para Spaccaquerche
(2009), a família compõe o grupo de participação e de referência fundamental, e é por isso que os valores destes
formam o embasamento significativo na orientação profissional. Como resultado percebe-se a importância e a
necessidade da existência desse trabalho nas instituições de ensino, pois a orientação profissional promove
intervenções que possibilitam fortalecer o sujeito para realizar a escolha mais assertiva e consciente para o projeto
de vida que possui. Bem como auxiliando a família na compreensão desse processo que se estende na ajuda ao
filho.
59 - O DESABROCHAR DA FLOR DE LÓTUS: UM ESTUDO DE CASO COM BASE NA TERAPIA FAMILIAR
SISTÊMICA
Marisa do Nascimento Pigatto¹; Tatieli Peixoto Signori ² e Lenise Selbach³
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este estudo de caso foi elaborado a partir da supervisão do estágio profissionalizante realizado na Clínica Escola
de Psicologia de uma Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. O mesmo teve como base a abordagem
sistêmica que dá ênfase ao funcionamento familiar e a complementaridade das relações, mesmo quando se trata
de atendimentos individuais. Foram realizadas 25 sessões com a paciente identificada como Flor de Lótus, nome
este que representa o processo terapêutico em andamento, tendo em vista que a flor emerge de águas turvas
enquanto as flores ficam flutuando, e da mesma forma, é a partir de sofrimentos e dificuldades que a paciente está
“desabrochando” e aos poucos adquirindo a capacidade e a autonomia de lidar com as situações cotidianas. Além
disso, representa a espiritualidade dessa paciente, questão que auxilia em seu processo de desconstrução,
construção e reconstrução enquanto ser humano. Devido a sua história de vida, marcada principalmente pelo fato
de não ter sido educada pelos pais, a traição do cônjuge e a presença de doença incapacitante (AVC), Flor de
Lótus nutre o sentimento de rejeição que norteia seus comportamentos. Também reforçado pela
complementaridade das atitudes e condutas dela e das pessoas com quem convive. É uma paciente que relatava
sentimentos de culpa pelas situações que passou e iniciou o tratamento bastante deprimido, com a sensação de
estar “pagando” por algum pecado. Além disso, era bastante fechada e não permitia acessar determinados
conteúdos devido a grande carga de sofrimento, mas ao mesmo tempo, sempre verbalizou muita fé e acreditar na
possibilidade de melhora. Assim, foram utilizados como auxílio durante as sessões, técnicas de psicoeducação,
metáforas, atendimento domiciliar, que possibilitaram fortalecer o vínculo entre a terapeuta e a paciente. Também
foi fortalecida a espiritualidade da paciente, aliando este aspecto ao processo terapêutico, tendo em vista que isso
se apresentou como uma crença saudável, que dá forças e ânimo para enfrentar os desafios cotidianos. A partir
disso, foi possível que Flor de Lótus iniciasse um processo de reflexão acerca de suas vivências e abertura para o
novo, podendo escrever, passo a passo, um novo roteiro para sua vida.

60 - ORIENTAÇÃO PROFISSINAL E O SISTEMA FAMILIAR: A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLHA DA
PROFISSÃO
Marisa do Nascimento Pigatto ¹; Tatieli Peixoto Signori ² e Francini Rodrigues da Silva ³
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Apesar de ser uma decisão individual, a escolha profissional é um processo que ocorre em meio a um contexto
social, político, econômico e cultural. Portanto, sofre influências distintas de todas as esferas que compõem a
realidade social na qual o sujeito está inserido. Nesse cenário, a família opera influenciando e sendo influenciada
pela trajetória vocacional de seus membros. Ao adotar uma carreira, o sujeito assume um papel ativo e maduro
perante a sociedade e acelera o processo de separação dos pais. Ademais, muitos conflitos relacionados com a
escolha profissional dos pais podem vir à tona nessa etapa. Isso pode levar os mesmos a exercer uma influência
tanto positiva, tornando-se facilitadores na escolha do filho, quanto negativa, ou seja, atuando de maneira
impositiva ou omissa. Assim, ao abranger também a família do orientando, é possível perceber o conjunto de
crenças e regras que atuam a fim de manter a homeostase familiar e que refletem diretamente na decisão do
indivíduo. Além disso, no que diz respeito a orientação profissional individual, muitas vezes, o adolescente que
procura o serviço apresenta-se como o paciente identificado de um sistema familiar em crise. Levando em
consideração estas questões, o presente trabalho apresenta e discute uma prática de orientação profissional
individual realizada no Centro de Orientação Profissional (COPSI) da Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões – Câmpus de Frederico Westphalen (URI/FW), à luz da teoria sistêmica. Na referida prática
de orientação foi possível analisar as crenças, as influências e a posição do indivíduo a respeito das experiências
relacionais da família e do contexto sociocultural em que os membros estão inseridos. Portanto, como resultado
entende-se que é de extrema importância trabalhar de forma circular no processo de orientação profissional, visto
que, a trajetória vocacional não acontece de forma linear, e que olhar para todo o contexto em que o sujeito está
inserido torna-se fundamental para contribuir de forma significativa para a melhor escolha do sujeito, tendo em
vista seu projeto de vida.
61 - FAMÍLIAS MULTIPROBLEMÁTICAS DE SUL A NORTE DO BRASIL: QUE FAZER?
Olga Garcia Falceto; Christina Sutter; Carmen Luiza Fernandes
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Objetivo: Discutir sobre quais são os elementos comuns entre as famílias multiproblemáticas em diferentes regiões
do Brasil, nas diversas classes sociais. Ao registrar os resultados, iniciar a construção de um protocolo de
intervenção útil na prática clínica.
Justificativa: Famílias multiproblemáticas com disfunções relacionais graves estão presentes em todas as classes
sociais. São especialmente difíceis de ajudar na classe popular onde se associam graves problemas econômicos e
das instituições públicas que as assistem. Constituem um desafio na clínica em terapia sistêmica já que provocam
intensas reações emocionais nos terapeutas devido a suas características relacionais que incluem negação maciça
dos problemas, segredos, triangulações rígidas, repetição transgeracional de padrões de relacionamento,
impossibilidade de metacomunicar, além do envolvimento de instituições que, na busca por soluções,
frequentemente passam a compor o problema. Em geral há a associação de transtornos mentais.
Formato da apresentação: Duas terapeutas sistêmicas com mais de trinta anos de experiência em clínica, ensino e

trabalho institucional, dialogam entre si sobre o que são famílias multiproblemáticas e abrem o diálogo com o
grupo. Buscam quais são os elementos comuns entre essas famílias em diferentes regiões do Brasil e quais são as
estratégias de intervenção. A troca com o grupo colaborará na construção de um protocolo orientador para os
profissionais na rede de saúde, assistência social, educação e justiça.
Material necessário: computador, projetor, quadro para escrever.
62 - A INFLUÊNCIA DOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS NO PERDÃO CONJUGAL
Patrícia Nunes da Fonseca; Bruna Lopes de Jesus; Nájila Bianca Campos Freitas; Maria Izabel Fernandes
da Silva e Rosicleia Moreira Palitot
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O perdão conjugal é caracterizado pela renúncia de respostas negativas e adoção daquelas mais positivas frente
ao parceiro ofensor. Diante disso, objetivou-se verificar a influência das variáveis sociodemográficas no perdão
conjugal. Para isso contou-se com uma amostra não probabilística formada por 313 pessoas, casadas ou em união
estável, dos estados do Piauí (30%) e da Paraíba (70%). As idades dos participantes variaram de 18 a 70 anos (M
= 35; DP = 11,41), sendo a maioria do sexo feminino (67,7 %). Os participantes responderam um questionário
sociodemográfico e a Escala de Perdão Conjugal (MOFS), a qual apresenta duas dimensões (benevolência e,
evitação e ressentimento). Os dados foram analisados pelo pacote estatístico SPSS (versão 20), o qual foi utilizado
para executar Análises de Variância Multivariadas (MANOVA’s). Os resultados apontaram que as variáveis tempo
de união, idade e percepção quanto ao nível de religiosidade não exerceram nenhuma influência nas médias dos
participantes nos fatores do perdão conjugal. Já a variável sexo [Lambda de Wilks = 0,94, F (2, 306) = 9,09, p <
0,001, ?² = 0,06] influenciou significativamente. Especificamente, as pessoas do sexo feminino pontuaram mais alto
(M = 3,51, DP = 1,45) do que as do masculino (M = 3,00, DP = 1,24) no fator evitação e ressentimento [F (1, 307) =
9,14, p = 0,003]; um padrão contrário foi observado para o fator benevolência [F (1, 307) = 15,90, p < 0,001] em
que os homens pontuaram mais alto (M = 4,91, DP = 1,30) do que o fizeram as mulheres (M = 4,24, DP = 1,40).
Conclui-se que apenas a variável sexo influenciou as pontuações dos participantes nos fatores do perdão conjugal,
revelando que os homens são benevolentes e as mulheres são mais predispostas a emitir comportamentos de
evitação e ressentimento. Tais resultados podem ajudar a entender melhor como percebem os cônjuges nas
situações de conflito e, a partir de então, desenvolver intervenções para que haja perdão e satisfação conjugal.
63 - SATISFAÇÃO CONJUGAL: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HOMENS E MULHERES
Patrícia Nunes da Fonsêca; Aline Carvalho de Almeida; Jérssia Laís Fonsêca dos Santos; Ricardo Neves
Couto e José Farias de Souza Filho
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A satisfação diz respeito ao sentimento subjetivo que o indivíduo possui acerca do convívio matrimonial.
Remetendo a sensações de harmonia, companheirismo, afeto, segurança, respeito e congruência entre as
aspirações e expectativas dos cônjuges adequadas às condições da realidade do casal. Nesse contexto,
pesquisas têm demonstrado que fatores como a divisão desproporcional das atividades de assistência aos filhos e
dos serviços domésticos e o desequilíbrio do poder conjugal têm contribuído para que as mulheres sintam-se
menos satisfeitas no casamento do que os homens. Assim, o presente estudo teve como objetivo principal verificar

se existem diferenças entre a satisfação conjugal de homens e mulheres. Para tanto, contou-se com uma amostra
de conveniência (não probabilística), constituída por 214 participantes em primeira união e recasados da cidade de
João Pessoa-PB. A maioria é do sexo feminino (53,3 %), com idades variando entre 18 e 70 anos (M = 38,9; DP =
11,5) e da classe média (82%). Quanto ao nível de escolaridade, 43,9% possuem ensino superior completo. Estes
responderam a Escala de Satisfação Conjugal (ESC) e perguntas sociodemográficas. O procedimento da pesquisa
foi baseado nos preceitos éticos vigentes para a realização de pesquisas com seres humanos. Para tabulação dos
dados foi utilizado o software SPSS em sua versão 22, que foi útil em fornecer estatísticas descritivas e
inferenciais, como a Análise Multivariada de Variância (MANOVA). Através dos resultados dos testes univariados
foi possível perceber que os homens pontuaram mais alto na satisfação conjugal (M = 4,01) do que as mulheres (M
= 3,84), especialmente no fator afetividade (F (4,209) = 3,02, p = 0,05, tamanho do efeito = 0,05). Conclui-se,
portanto, que assim como observado na literatura, os homens mostram-se mais satisfeitos no casamento do que
as mulheres. Tal resultado se deve principalmente a questões socioculturais, que situam a figura feminina em uma
posição de inferioridade na relação conjugal, fator que suscita a importância da atenção especial às esposas no
contexto da terapia de casal e terapia familiar.
64 - “O FIO DO AMOR”: CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS LIDANDO COM A ANSIEDADE.
Raquel Barboza Lhullier
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Objetivo: O objetivo desta apresentação é demonstrar a utilidade de alguns recursos técnicos através de material
clínico enfocando as ansiedades na infância. Com a utilização de instrumentos que vão além do consultório e se
expandem para os lares das famílias com atividades para pais e filhos. Material e métodos: Além da apresentação
será realizada uma vivência com os participantes. O baralho das emoções e uma história infantil são a base para a
apresentação sobre os trabalhos com as famílias que estão vivenciando algumas das seguintes situações: A
criança está com medo de dormir ou ficar sozinha, recusa escolar e necessidade extrema de ficar próximo dos
seus pais. A emoção ansiedade é trabalhada com ambos assim como a percepção da configuração familiar da
criança, a necessidade de ampliar a rede de apoio afetiva, tendo em vista a proposta do “fio do amor” que mantem
as ligações verdadeiramente afetivas independente das circunstâncias. Justificativa: Atualmente a necessidade de
ajuda para manejar o excesso de ansiedade dos filhos e as suas próprias emoções tem sido uma das maiores
fontes de busca pelos pais por orientação no consultório. Sabemos que a família é o primeiro modelo de regulação
emocional e a principal referência para as crianças. As relações afetivas entre pais e filhos estão entre os fatores
de proteção na saúde mental. Frequentemente os pais podem acabar percebendo os sentimentos dos seus filhos
com base em suas próprias emoções - a partir de si mesmos - esperando, assim, respostas de acordo `as suas
próprias expectativas. No espaço da terapia a criança aprende a nomear seus sentimentos e os dos pais,
expressar suas emoções e compreender seus sentimentos mais complexos e suas consequências.
65 - CÂNCER: UMA POSSIBILIDADE DE REFLETIR SOBRE A VIDA
Regina Yara Pereira Rondon; Ana Lúcia de Moraes Horta
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O ponto de partida para nossa proposta de trabalho foi a observação enquanto assistente social atuando no
Serviço Psicossocial Clínico do TJ-SP, onde realizamos atendimentos individuais e grupais para funcionários e

magistrados. Observamos que funcionários procuravam o setor quando acometidos por algum tipo de doença,
dentre elas as neoplasias malignas. O medo, insegurança, desconhecimento real da doença e suas causas, e
muitas vezes a ruptura dos sonhos e projetos diante de um futuro incerto, onde a ideia de finitude possibilita um
desejo/necessidade de repensar a vida, eram questionamentos presentes. A intervenção profissional neste caso
deve ter uma intencionalidade para o empowerment dos sujeitos eleitos, funcionário adoecido, e o seu grupo
familiar, fornecendo ferramentas, capacidades e autonomia para interpretar e mudar possibilitando um
entendimento maior e melhor da situação vivenciada. Mudanças e transformações fazem parte do ciclo da vida,
sendo, portanto, um processo natural. Mas quando somos acometidos por alguma doença grave, como as
neoplasias malignas, essas mudanças são bruscas, repentinas e sequer nos damos conta dos seus efeitos, pois
estamos envolvidos com o tratamento que é violento e traz transformações internas e externas que afetam o
cotidiano em todas as suas dimensões. Propomos como objetivo geral: desmistificar e desconstruir o estigma do
câncer, e oferecer um espaço onde os sujeitos possam se encontrar, socializar experiências e refletir sobre as
questões que surgiram a partir desse diagnóstico. Proposta de empowerment. Objetivos específicos: Possibilitar
um maior conhecimento e aprendizado do câncer e seus desdobramentos; acesso à informações de serviços de
saúde e previdência, como forma de garantia de direitos e o exercício da cidadania; Possibilitar a construção de
novos Projetos de Vida. Método de Trabalho: Trocas de experiências, reflexão sobre temas propostos pelo grupo,
vivências e dinâmicas que possibilitem o fortalecimento dos vínculos de confiabilidade; palestras com profissionais
que contribuam com processo informativo/educativo, utilização de recursos áudio visuais com temas pertinentes.
Constituindo um grupo reflexivo, como prática de intervenção social que propicia uma imersão no cotidiano dos
participantes, possibilitando instrumentalizar e empoderar os sujeitos para o enfrentamento não apenas da doença
e seus desdobramentos, mas também, das demais intercorrências pertinente à vida.

66 - 5000 ANOS DE HISTÓRIA DA FAMÍLIA NO OCIDENTE. UM PASSEIO.
Abraham Hersz Turkenicz
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O workshop tocará, entre outros, temas como: 1. Antiguidade grega (deuses lares; génos; óikos) 2. Roma
(casamento/divórcio; fâmulus; estoicismo; Agostinho) 3. Idade Média (guerras; exogamia) 4. Renascimento
(reforma protestante; contrarreforma) 5. Século XVIII (iluminismo: Rousseau; revolução francesa) 6. Século XIX
(industrialização; romantismo; família nuclear) 7. Séculos XX e XXI (amor companheiro; terapia familiar;
anticoncepcional; maio de 1968; separações conjugais; genoma)

67 - ESTUDO DE CASO: TERAPIA DE CASAL COMO UMA POSSIBILIDADE PARA A MUDANÇA FAMILIAR
Gabriela Techio; Juliana Niederauer Weide; Maria Isabel Wendling
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
As mudanças no contexto sociocultural impactaram o papel da mulher, que passou a assumir seu espaço no
mercado de trabalho, reduzindo seu tempo dedicado à casa e à família. Como consequência, houve alteração na
experiência da paternidade e os homens foram convidados a participar de forma mais ativa na criação dos filhos e

nas tarefas domésticas. Essa nova configuração enfrenta resistências culturais que definem papeis femininos e
masculinos de modo cristalizado, o que pode ser alvo de conflito familiar. Este trabalho se propôs a analisar e
estudar aspectos da dinâmica de funcionamento de um casal, abarcando os subsistemas parental e conjugal, e
sua influência no sistema familiar. Para isso, foi realizado um estudo de caso a partir do atendimento psicoterápico
realizado no serviço-escola da PUCRS, com referencial na abordagem de terapia sistêmica. A família em questão
era composta por pai, mãe e duas filhas, mantendo funcionamento tradicional, apesar da mulher se dedicar ao
trabalho remunerado, gerando o fenômeno da dupla jornada feminina. Demarcações de fronteiras entre
subsistemas, flexibilidade de papeis entre os cônjuges e assertividade de comunicação foram fatores importantes
que impactaram no grau de funcionalidade do casal e da família, ao incentivar o compartilhamento das demandas
e tarefas familiares, bem como a autonomia e individuação dos filhos. Considerando as questões supracitadas,
compreendeu-se que a terapia de casal é um meio eficiente na modificação do padrão de relacionamento familiar
auxiliando na desconstrução e flexibilização dos papeis de gênero na contemporaneidade, devendo ser
considerada como uma importante estratégia de tratamento pelos terapeutas sistêmicos.
68 - INTERVENÇÕES FAMILIARES NA DROGADIÇÃO
Dirce Teresinha Tatsch; Silvana Terezinha Baumkarten
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O trabalho apresenta as atividades de extensão universitária, que proporciona um trabalho terapêutico para as
famílias com usuário/dependente de drogas; construindo novas formas viáveis de intervenção terapêutica e
colaborando na perspectiva da prevenção ao uso e abuso de drogas na infância e na adolescência. As bases
teóricas deste projeto estão centradas na abordagem sistêmica.
69 - O CIRCUITO DO PROBLEMA: UMA FORMA DE EXTERNALIZAÇÃO
Adriana Müller
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A Terapia Narrativa criada por Michael White e David Epston considera a pessoa como especialista, cabendo ao
terapeuta manter uma curiosidade genuína e estar atento ao significado que a pessoa atribui à história narrada.
Visando a possibilitar que a história de vida tenha uma autoria pessoal, o terapeuta narrativo utiliza algumas
estratégias, entre as quais, a Conversa de Externalização. Tal forma de atuação profissional separa, por meio da
linguagem, a pessoa do problema fazendo com que este deixe de ser um adjetivo que qualifica aquela pessoa, e
passe a ser um substantivo, algo externo e diferente da pessoa e, portanto, algo com que ela pode definir como se
relacionar. Esse processo contribui para que a pessoa se mobilize no sentido de uma reautoria de sua história de
vida, narrando uma versão que revele sua identidade preferida. Várias são as formas pelas quais os problemas
podem ser externalizados, sempre com a finalidade de promover a autonomia da pessoa nesse processo de
externalização, no sentido de ajudá-la a compreender a ação do problema em sua vida e a sua possibilidade de
autoria. Esse trabalho visa a compartilhar uma forma que tem se mostrado de fácil compreensão para jovens e
adultos: o ‘circuito do problema’. Este é um esquema por meio do qual as pessoas compreendem a separação
entre elas e os problemas, podendo, então, criar estratégias para desviar dos problemas, compreendendo que se
tratam de questões e demandas socioculturais que oprimem e subjugam. Dessa forma, as pessoas podem acessar
sua capacidade de autonomia frente à decisão de qual versão da história querem que seja narrada: a versão delas
ou a versão do problema. Espero que esse trabalho possa auxiliar os demais terapeutas interessados nas práticas

pós-modernas a criarem contextos que facilitem a autonomia e a autoria das pessoas que buscam ajuda.
70 - QUESTÕES DA FÉ: CRENÇAS, VALORES, USOS E COSTUMES NA FAMÍLIA
Lúcia Cerqueira Coelho de Souza
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Interessante como ainda no séc. XXI a família vivencia questões relativas a religiosidade e espiritualidade como
em séculos passados. Em algumas famílias essas questões são vivenciadas com abertura, porém em outras como
dogmas. A família é a força primária que atua na vida biopsicosocioespiritual do indivíduo. A força familiar é
grande, e quando há uma ousadia de mudança ou rompimento com princípios, com regras de fé e práticas
centenárias, valores, usos e costumes, impossível não sofrer pressões ou sanções familiares que em alguns casos
chega a desestruturar e/ou adoecer indivíduos e relações. Quando um membro da família rompe com princípios de
regra de fé e prática familiar, e procura vivenciar o seu entendimento das mesmas, pode acontecer uma ruptura, e
toda ruptura gera dor, podendo levar a rompimentos e separações. Questões de fé, crenças, valores, usos e
costumes na família, podem servir como reflexão e ponto de união, não somente de separação. Porém devem ser
vivenciados e/ou reforçados pelo amor, não se tornando carrascos em si mesmos. A fé pode e deve ser vivenciada
na relação sistêmica familiar e com os demais sistemas sociais de forma saudável, respeitando as diferenças de
pensamentos e ações, pois, assim como o Transcendente em sua infinita sabedoria e criatividade nos dotou de
formas e maneiras diferentes de manifestação de vida, a tolerância, a generosidade devem somar-se ao exercício
sistêmico das relações em família. Usos, costumes, valores e princípios, apesar de sofrerem vieses históricos e
serem transpassados por mais diversos pensamentos e questões, não devem ser elevados em detrimento do
humano para o qual foram criados. Como terapeutas de famílias, acreditamos nos movemos e somos movidos
objetivando o desenvolvimento de relações familiares saudáveis.
71 - COMO ESTIMULAR A MUDANÇA COMPORTAMENTAL DA FAMÍLIA FRENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA
CONVIVÊNCIA COM UM FAMILIAR COM TRANSTORNO RELACIONADO A SUBSTÂNCIAS E ADIÇÃO?
Cassandra Borges Bortolon; Maristela Ferigolo; Helena Maria Tannhauser Barros
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Devido à importância da participação da família no processo dos Transtornos Relacionados a Substâncias e
Adição, além da possibilidade dos familiares adoecerem diante desse problema, foi desenvolvido o Modelo de
Teleintervenção para Acompanhamento para Familiares de Usuários de Drogas (MTAFUD), alicerçado no método
da Entrevista Motivacional e no modelo dos Estágios de Mudança. Esse modelo foi testado em um estudo clínico
randomizado que identificou a efetividade dessa abordagem para familiares de usuários de drogas em um período
de 6 meses. O principal objetivo deste workshop será desenvolver e explicitar os procedimentos desse modelo que
engloba cada contato com o familiar no intuito de estimular o seu processo de mudança. Atividade prática:
Inicialmente para embasamento haverá a descrição dos objetivos e como devem ser conduzidas as intervenções
de todas as etapas do acompanhamento que é composto pelo primeiro contato e outros 9 atendimentos
subsequentes. Após, serão compostas duplas para a realização de role play de como conduzir MTAFUD. O
material utilizado será data show para utilização de power point e vídeo.
Referências bibliográficas:
Bortolon, C.B. Mudanças de comportamentos codependentes dos familiares de usuários de drogas após

teleintervenção motivacional. Tese de doutorado. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 126
p., 2015.
Bortolon, C.B., Machado, C.A., Ferigolo, M. & Barros, H.M.T. (2013). Abordagem Motivacional para familiar de
usuário de drogas por telefone: um estudo de caso. Contextos Clínicos, 6(2), 157-163.

72 - CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Vanessa Spricigo; Cassandra Borges Bortolon
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Introdução: O envelhecimento humano é um processo irreversível do desenvolvimento do indivíduo caracterizado
por uma fase de implicações biopsicossociais. É uma resposta das mudanças no organismo ligadas ao tempo
vivido. Nesta fase, podem surgir implicações na saúde, que torna os idosos dependentes de seus familiares. A
decisão da institucionalização aparece quando o idoso depende de sua família por diversas causas como
dependência física, instabilidade financeira e demência. Justificativa: Neste contexto, a figura do psicólogo ganha
espaço e importância dentro da Instituição de Longa Permanência para Idosos. Pois, a institucionalização é
associada à perda de vínculos, à carência e ao abandono. Objetivo: O presente trabalho objetivou investigar as
possibilidades de atuação desse profissional e suas contribuições na melhoria da qualidade de vida do idoso
institucionalizado. Delineamento: Foi realizado revisão de literatura. Procedimentos: Utilizou-se livros e artigos
científicos que foram pesquisados em bibliotecas on line como Google Acadêmico, Scielo e MEDLINE, no período
de 1986 à 2014. Resultados: A psicologia pode contribuir na qualidade de vida do idoso, para manter o contato
com a realidade do ambiente em que vivencia, fortalecer os laços de amizade. O trabalho do psicólogo com idosos
institucionalizados trás um novo olhar para esta fase e propicia melhores condições de enfrentar esta etapa,
oferece suporte para que sejam supridas as carências e pode proporcionar um final de vida mais satisfatório.
Referências:
LIMA, Deusdedit Lima; LIMA Maria Alice Vieira Damaceno de; RIBEIRO, Cristiane Galvão. Envelhecimento e
Qualidade de Vida de idosos institucionalizados. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento.,vol. 7, n.3.
Passo Fundo, 2010.
MICHEL, Tatiane. A vivência em uma instituição de longa permanência: significados atribuídos pelos idosos.
Curitiba, 2010.
OLIVEIRA, Simone Alex de. A importância das relações sócio-familiares na promoção da qualidade de vida do
idoso. Brasília, 2009.
SILVA, Luana Rodrigues Freitas. Da velhice à terceira idade: o percurso histórico das identidades atreladas ao
processo de envelhecimento. Rio de Janeiro, 2008.
73 - SINTOMAS DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE ASSOCIADOS A CODEPENDÊNCIA EM FAMILIARES DE
USUÁRIOS DE DROGAS
Kaoara Marini; Cassandra Borges Bortolon; Taís de Campos Moreira; Maristela Ferigolo e Helena Maria
Tannhauser Barros
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.

Introdução: Familiares que convivem com um membro usuário de substâncias psicoativas apresentam mudança na
dinâmica familiar com prejuízo significativo nos relacionamentos, baixa qualidade de vida, problemas de saúde
físicos e psicológicos. Justificativa: Há limitação de estudos brasileiros que identifique sintomas de depressão e
ansiedade associados à codependência em familiares de usuários de drogas. Esse estudo contribuirá para que os
profissionais da saúde direcionem um olhar atento para a família do usuário de drogas, o que permite
instrumentalizar os profissionais de saúde para aprofundar a queixa familiar e detectar possível adoecimento, a
partir de um diagnóstico preciso que orientará a prescrição terapêutica. Objetivo: investigar a associação entre
codependência, ansiedade e depressão em familiares de usuários de drogas que procuram um serviço de
telessaúde. População: Será incluído familiares de usuários de drogas do Brasil, que ligarem no período de abril de
2016 a abril de 2017 para o Serviço Nacional de Orientação e Informação sobre a Prevenção do Uso de Drogas –
Ligue 132. Nesse mesmo período, serão realizadas ligações para familiares que já contataram o serviço nos
últimos três anos e participaram do programa de acompanhamento para familiares. Delineamento: Será realizado
um estudo transversal. A coleta de dados será conduzida por telefone. Instrumentos: serão utilizados: questionário
sociodemográfico, Holyoake Codependecy Index, Beck Depression Inventory- II, Beck Anxiety Inventory. Análise
de Dados: A análise será conduzida pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão
19.0. Resultados: Este estudo está em fase de implementação. Visará obter dados referentes à prevalência de
ansiedade e depressão associados à codependência em familiares de usuários de substâncias. Referências
Bibliográficas: Bortolon, C.B., Ferigolo, M., Grossi, R., Kessler, F.H.P. & Barros, H.M.T. Avaliação das crenças
codependentes e dos estágios de mudança em familiares de usuários de drogas em um serviço de
teleatendimento. (2010) Revista da AMRIGS, 54 (4): 432-436. Bortolon, C.B., Signor, S., Moreira S., Figueiró, L.F,
Benchaya, M.C., Machado C.A., Ferigolo, M., Barros, H.M.T (2016). Family Functioning and Health Issues
Associated with Codependency in Families of Drug Users. Ciência e Saúde Coletiva. 21(1):35-41. Cunha, J. A.
(2001). Manual da versão em português das Escalas Beck. São Paulo: Casa do Psicólogo Livraria e Editora. Dear,
G., Roberts, C. The Holyoake Codependency Index: investigation of the factor structure and psychometric
properties. Psychological Reports, n. 87, p. 999-1002, 2000. Moreira, T. C., Bortolon, C.B., Fernandes, S., Signor,
L., Machado, C., Figueiró, L. R., Ferigolo, M., Barros, H.M.T. Qualidade de Vida e codependência em familiares de
usuários de drogas. Revista Vozes dos Vales, n.7, ano IV, v. 5, p.1-16, 2015.
74 - DESAFIOS EM FAMÍLIAS E A CLÍNICA
Norma Emiliano
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A proposta deste trabalho é refletir sobre o “ser” e o “fazer” do terapeuta, principalmente na clínica, diante das
intensas transformações sociais da sociedade contemporânea. A contemporaneidade é marcada pelo capitalismo
que produziu mudanças velozes e extraordinárias nas sociedades e, portanto, nas famílias que constituem seu
cerne. Os valores de mercado perpassando as relações de trabalho têm adquirido um caráter individual,
transformando as pessoas em objeto de consumo e ressaltando como primazia o bem estar individual. A família
contemporânea se depara com o individualismo em seus lares. Desta forma, o individualismo e igualitarismo
moldam a dinâmica familiar, a hierarquia deixa de existir e os projetos individuais se sobrepõem aos projetos
coletivos. Assim sendo, nos atendimentos dos indivíduos e das famílias a clínica traduz os dramas vivenciados e a
insegurança que surge como uma grande vilã. Carter e McGoldrick (1995) pontuam que “o ajuste entre terapeutas
e a família é às vezes uma questão de treinamento e autoeducação” (p.104) e, neste sentido, Bowen (1978)
considera essencial o estudo pelos terapeutas de suas próprias famílias de origem. Para Bock (2001), “trabalhar
para aliviar o sofrimento psicológico das pessoas exigirá do psicólogo um posicionamento ético e político sobre o
mundo social e psicológico” (p.260), o que envolve uma postura diante do ser humano e sua realidade social,
exigindo, portanto, uma capacidade de reflexão contínua em relação à própria prática, pois tem que se lidar com as

vicissitudes da vida moderna, com o medo resultante das violências, das intolerâncias religiosas e étnicas, com o
descaso dos poderes públicos com a cidadania, etc. Consiste numa articulação entre a clínica e o social. Essa
forma de ser e fazer significa pensar o mundo vivido e a realidade, nossa e a do outro que acolhemos, com o olhar
da diversidade, da pluralidade e complexidade que constituem a natureza humana. Esta dimensão que envolve as
relações do homem com o mundo (valores, princípios, visão de mundo) repousa nas atitudes, no modo de ser de
cada um. É a construção de um saber inteiramente pessoal e que motiva este convite para reflexões e trocas
diante dos desafios da contemporaneidade.
75 - UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NAS ÁREAS DE SEXUALIDADE, DIVERSIDADE E
GÊNERO
Eduardo Lomando; Maria Cristina A. C. Gobbo; Angela A. Wolff; Evandro Gerhardt; Jose Stona; Jean Icaro
P. Vezzosi e Aneron de A . Canals
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A sexualidade tem se mostrado como tema necessário a ser abordado pelos profissionais de saúde. A sexualidade
humana é plurideterminada. Remete-nos, a princípio, a uma dimensão biológica, mas também é produzida no
contexto social, cultural e histórico no qual o sujeito encontra-se inserido (KAHHALE, 2001). Neste sentido, a
diversidade sexual e de gênero também tem sido um tema constante na mídia, através das novelas, do cinema, e
da publicidade (DINIS, 2008). Cada vez mais tem-se reconhecido a importância da saúde sexual para a satisfação
das relações afetivas e como parte da saúde global do indivíduo (MULHALL et all, 2008). O atual cenário político
de revisão de normas, também revela intolerâncias, que se repetem no espaço da vida privada e terapêutico
(DINIS, 2008). Neste sentido, o Napse (Núcleo de atendimento e promoção de saúde da sexualidade, da
diversidade e gênero) foi desenvolvido para oferecer atendimento especializado à população da diversidade
sexual, bem como suporte a demanda da sexualidade em geral, por meio da psicoterapia individual, ou de casal,
ou de família. Sendo assim, destacamos a importância de capacitar profissionais da psicoterapia através de
supervisão profissional e seminários teórico-práticos. O núcleo, formado por profissionais de saúde mental e
estudantes em formação do tema estabelece três critérios para habilitação dos membros para atendimento:
conhecimento clínico, conhecimento específico e assiduidade. Os profissionais podem ser estagiário/a, ser aluna/o
regular de um curso de especialização em terapia cognitivo-comportamental (TCC) ou sistêmica, ter o título de
formação ou especialização em TCC ou sistêmica, ou ter cinco anos de prática clínica como profissional. Os
participantes são avaliados ao longo de todo o processo do grupo de estudos com a finalidade de aprimorar as
habilidades terapêuticas e conhecimentos para este atendimento específico. Com isso acreditamos em um
resultado mais eficaz aos pacientes. Referências Dinis, N. F. (2008). Educação, relações de gênero e diversidade
sexual.Educação & Sociedade, Campinas, 29(103), 477-492. Mulhall J, King R, Glina S, Hvidsten K. Importance of
and satisfaction with sex among men and women worldwide: results of the global better sex survey. J Sex Med.
2008;5(4):788-95. Kahhale, E. M. P. (2001). Subsídios para reflexão sobre sexualidade na adolescência. In A. M.
B. Bock, M. G. M. Gonçalves, O. Furtado (Orgs.), Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em psicologia
(pp. 179- 191). São Paulo: Cortez.
76 - APOSENTADORIA: SENTIMENTOS, MUDANÇAS E PROJETOS NA VISÃO DE HOMENS E MULHERES
APOSENTADOS
Eliana Piccoli Zordan; José Sutili
Modalidade: Comunicação de Pesquisa

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A aposentadoria caracteriza-se como uma fase de transição significativa no ciclo de vida individual e familiar. O
trabalho pode representar status, poder, reconhecimento e relacionamentos, mas também pode representar
compromissos, obrigações, horários. Assim, a aposentadoria pode ser vivenciada como um ganho, um momento
esperado para investir na vida pessoal, familiar e social. Por outro lado, pode suscitar sentimentos de perda e ser
vivida com sofrimento que poderá contribuir para o adoecimento individual e disfuncionalidades no sistema familiar.
Em nosso contexto sociocultural, as diferentes expectativas em relação aos gêneros refletem-se na maneira como
homens e mulheres se relacionam com o trabalho e, consequentemente com a aposentadoria. Este estudo
qualitativo e descritivo buscou verificar as percepções de homens e mulheres quanto à aposentadoria. O
instrumento utilizado foi uma entrevista semiestruturada e os dados foram submetidos à análise de conteúdo.
Participaram seis homens e seis mulheres, de nível socioeconômico e cultural médio, com idades entre 50 e 71
anos, aposentado(a)s por tempo de trabalho ou idade, há no máximo 3 anos e que não estavam trabalhando no
momento da pesquisa. Na categoria sentimentos os resultados apontam que, tanto para homens quanto para
mulheres, a aposentadoria desperta sentimentos de felicidade e de dever cumprido e apenas os homens relataram
sofrimento pela perda do status. Na categoria mudanças no estilo de vida emergiram a possibilidade de dispor do
tempo e a redução do poder aquisitivo. Tanto os homens quanto as mulheres passaram a usar o tempo para cuidar
da saúde, ficar com a família e buscar novos relacionamentos. No entanto, ter mais tempo livre para os homens
significa desobrigação do trabalho e para as mulheres a possibilidade de realização de sonhos e desejos
postergados. Quanto à categoria projetos para esta etapa da vida, constatou-se que a maioria dos homens tinha
projetos o que não ocorria com as mulheres. Entre estes projetos foram apontados: acompanhar a família, buscar
atividade ocupacional, adquirir conhecimento e cuidar da saúde, apenas os homens referiram atividades de lazer.
O envelhecimento da população exige um incremento nas investigações nesta etapa da vida que subsidiem tanto
intervenções psicoterápicas quanto intervenções psicossociais.
77 - RESSIGNIFICANDO A HISTÓRIA FAMILIAR: O USO DA ESCRITA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO
TERAPEUTA.
Fernanda Caviquioli Rodrigues Gomes da Costa
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este trabalho foi construído a partir da minha Biografia, apresentada no curso "Biografia Familiar a cura pela
escrita" realizado na Núcleo e Pesquisas, ministrado pelo Dr. Moisés Groisman. Sua apresentação em congresso
representa um desafio e é uma tarefa proposta pelo mestre como parte do meu processo de crescimento e
aprendizado enquanto terapeuta de família.
Com embasamento na Teoria Sistêmica Familiar tenho como objetivo compartilhar esta experiência de
resignificação da minha história de vida a partir da tomada de consciência do grau de pertencimento e
fusionamento com a minha família de origem. Esta percepção tornou possível um melhor entendimento do meu
processo de diferenciação e parte da premissa que através do conhecimento de nossa história, dos mitos e
mandatos familiares podemos fazer novas escolhas e sermos, um pouco mais, autores de nossas próprias
histórias.

78 - PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO: A DIVERSIDADE SEXUAL FAMILIAR EM QUESTÃO
Suely Engelhard; Aldo Frey; Danilo Carvalho; Louise Grimaldi; Thereza Crystina Mendes; Osmara Santos
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O curso de Psicologia presume uma formação mais aberta e flexível diante das diferenças individuais, familiares,
sociais, culturais e religiosas. No entanto o preconceito e a discriminação aparecem de formas sutis, com discursos
preconceituosos, ações discriminatórias e até intolerantes em relação à diversidade sexual familiar, mesmo no
espaço acadêmico. O presente projeto tem por objetivo pesquisar a atitude de estudantes do curso de Psicologia
da Universidade Estácio de Sá - Niterói, acerca de uma questão social polêmica, a diversidade sexual familiar. O
preconceito e a discriminação perpetuam o abuso e a violência, sendo as formas mais graves, e muitas vezes
sutis, as de ordem psicológica. Isto se justifica porque assim como família, a primeira instituição que convivemos,
as instituições de ensino, podem ser mais ou menos flexíveis em seu padrão comunicacional e comportamental,
valores e conceitos aprendidos e repassados. Portanto a formação universitária tem a responsabilidade de trazer à
luz temas sociais polêmicos importantes para a construção de uma sociedade mais tolerante com as diferenças. O
interesse pelo tema surgiu no grupo de estudo aberto, no Laboratório de Prática Social e Saúde, formado por
alunos interessados, a coordenadora e uma professora convidada, ambas com formação em Terapia Familiar
Sistêmica e Psicologia Analítica (Jung). A partir dos encontros, o grupo percebeu o quanto esse tema aparecia em
nossas salas de aula, muitas vezes, com ações discriminatórias, claras de intolerância, o que motivou a
formalização desse estudo. Para tal, foi construída uma escala de atitude com afirmativas negativas e positivas
sobre o tema: as novas configurações familiares, que incluem casais e famílias homossexuais/homoafetivas e o
direito a adoção de filho/as, além de questões de gênero perpassadas pelas famílias e instituições de ensino.
Contamos com a participação voluntária de oitenta (80) estudantes. Após a aplicação e devolução da escala da
atitude, os alunos divididos em subgrupos discutiram o tema. Ao final de trinta minutos, cada grupo, escolheu um
representante para relatar como foi essa experiência. Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa está na fase
final de análise (quantitativa e qualitativa) dos dados apurados. Os resultados serão apresentados no Congresso.

79 - RELACIONAMENTO CONJUGAL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE CASAIS
HETEROAFETIVOS
Beatriz Schmidt; Simone Dill Azeredo Bolze; Mauro Luis Vieira; Maria Aparecida Crepaldi
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O presente estudo objetivou descrever a relação entre relacionamento conjugal e características
sociodemográficas em arranjos familiares heteroafetivos. Participaram da pesquisa 208 adultos (104 mulheres e
104 homens), com média de 30 a 40 anos de idade, 10 anos de relação conjugal e pelo menos um filho préescolar. Os instrumentos aplicados foram o Questionário Sociodemográfico e o Questionário Floreal. Realizou-se
análise estatística descritiva e inferencial. A relação de casal dos participantes se caracterizou, em média, por
harmonia conjugal. Identificou-se que quanto menor a renda e menor a escolaridade, mais os cônjuges referiram
interações permeadas por reciprocidade negativa e evitação. O número de pessoas residentes no domicílio familiar

também se apresentou positivamente relacionado à emergência de brigas, discussões, trocas de acusações e
sentimentos de desigualdade entre o casal. Hipotetiza-se que a vulnerabilidade socioeconômica pode se constituir
em fator de risco ao desenvolvimento de famílias e de casais, eventualmente fragilizando-os. Ademais, as
mulheres pareceram mais sensíveis às relações entre conjugalidade e variáveis sociodemográficas em
comparação aos homens. Considera-se que isso pode ocorrer pelo fato de as mulheres, em geral, acumularem
várias funções, pois mesmo assumindo participação no mercado de trabalho e no sustento familiar, elas ainda são
identificadas como as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos e pelas tarefas domésticas. Dado que as
interações conflitivas ocorrem, em menor ou maior grau, em todas as díades conjugais, é premente pensar em
ações, programas ou políticas públicas que oportunizem auxílio a casais que passam por situação de
desentendimento ou discórdia e, consequentemente, promovam o bem-estar familiar. Salienta-se a importância de
que os profissionais de saúde atuem junto a casais no sentido de favorecer a utilização de estratégias
saudáveis/construtivas de resolução de conflitos, em detrimento às estratégias destrutivas. Igualmente, destaca-se
também a relevância de políticas públicas voltadas à diminuição de iniquidades socioeconômicas vivenciadas por
casais e famílias, ponderando que essas se constituem em fator potencial de risco a trajetórias desenvolvimentais.
Uma vez que os arranjos conjugais vêm se transformando ao longo dos anos, evidencia-se a necessidade de
novos estudos sobre a temática, notadamente aqueles que considerem as particularidades do contexto brasileiro.
80 - O MANEJO DO DINHEIRO POR JOVENS ADULTESCENTES
Elisabete da Rosa de Campos
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O dinheiro tem papel importante em praticamente todas as esferas da vida na atualidade, e estudá-lo na
adultescência é importante porque, neste momento do ciclo vital, os jovens estão assumindo suas vidas e tendo
clareza das suas responsabilidades com relação ao futuro financeiro. Esta é uma pesquisa qualitativa e teve como
objetivo conhecer o manejo do dinheiro por jovens adultescentes. Os dados da entrevista foram submetidos a
análise de conteúdo de Bardin (2010). Foram entrevistados 10 jovens com idade entre 18 e 25 anos, todos do sexo
masculino, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Os resultados revelaram que os jovens adultescentes
ainda não possuem um planejamento financeiro consolidado mas que, estão buscando este planejamento; que,
assim como apontado pela literatura científica, a independização financeira e o relacionamento íntimo estável
estão diretamente ligados à adultez; que os jovens que estão vivenciando um relacionamento íntimo estável
desenvolveram estratégias do manejo das finanças mais eficazes do que aqueles que não estão.
81 - A DINÂMICA CONJUGAL EM FAMÍLIAS COM MULHERES PROVEDORAS
Rosângela Andreoli Ortiz; Cláudia Mara Bosetto Cenci
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A mulher ascende no mercado de trabalho e ganha independência financeira, desafiando o padrão cultural em que
o homem detém o sustento da casa. O objetivo deste estudo foi investigar a dinâmica conjugal em famílias com
mulheres provedoras, compreendendo os papéis, o manejo do dinheiro, do poder e dos afetos. Realizou-se uma
pesquisa qualitativa de cunho exploratório com seis casais através de entrevista semiestruturada e questionário de
dados pessoais e sócio demográfico. Os dados da entrevista foram submetidos a análise de conteúdo de Bardin

(2010). Os resultados mostraram que a dinâmica conjugal é definida a partir dos arranjos relacionados ao manejo
do dinheiro e ao poder de decisão na conjugalidade. Foi identificada maior satisfação conjugal em casais que
partilharam essas variáveis de forma equilibrada.
82 - ALCOOLISMO E TRANSGERACIONALIDADE : UM ESTUDO DE CASO
Susana König Luz; Edemilson Meazza; Fernanda Oliveira da Rosa; Michele Minozzo
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
A presente pesquisa teve como objetivo realizar um estudo para compreender a dinâmica familiar e a
transgeracionalidade com dependentes químicos através de um estudo de caso. Os dados foram coletados
durante tratamento psicoterápico de um indivíduo em comunidade terapêutica para tratamento da dependência
química. As sessões aconteciam semanalmente, com duração de 40 minutos, sendo gravadas com o
consentimento do paciente, acreditando-se que assim poderia se ter um relato mais fiel das mesmas. Ao longo das
sessões foi possível construir o genograma para melhor entendimento da dinâmica familiar, bem como
identificação dos fatores transgeracionais. Os resultados mostraram que as transmissões geracionais não ocorrem
apenas de pais para filhos, mas também através dos contextos sociais em que o sujeito está inserido. A
transmissão geracional que ocorre de geração para geração não é a única variável capaz de explicar o
funcionamento de um indivíduo da família. Eles levam em consideração também as variáveis associadas com a
constituição familiar, as questões sociais e os fatores biológicos, genéticos e psicológicos. Sinalizou-se a
possibilidade de serem feitas transformações na herança geracional e modificações criativas durante a
transgeracionalidade ou como no outro oposto, as repetições seguirem.
83 - RITMOS DA VIDA COM CASAIS: CONSTRUINDO A HARMONIA DO DUETO
Adriana Petersen Saraiva Soares e Cassia Aparecida Sorrentino de Oliveira
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este artigo tem por objetivo avaliar a aplicabilidade da metodologia Ritmos da Vida em grupos de casais, com a
inserção de uma nova etapa – o Dueto –, de forma a contribuir para o fortalecimento do vínculo conjugal dos
participantes e a reconexão com os valores, qualidades, habilidades, crenças e histórias dos casais. Viver a
conjugalidade tem sido um grande desafio, visto que os laços tem se mostrado mais frágeis devido às relações de
consumo que caracterizam os dias atuais. A prática Narrativa Coletiva denominada Ritmos da Vida constitui-se de
cinco etapas: Meu Instrumento, Minha Interpretação, Orquestra da Vida, Entrando em Sintonia e o documento
coletivo, neste caso, a Música. A inclusão do Dueto – entre as etapas Meu Instrumento e Minha Interpretação –
possibilitou a sintonia do casal e assim a etapa Minha interpretação foi alterada para Nossa Interpretação,
permitindo a reflexão não só dos aspectos individuais, mas também dos conjugais. A metodologia adotada utiliza a
Terapia Narrativa de Michael White como referencial teórico e de forma descontraída e lúdica busca a construção
de novas narrativas e potencialidades para superação de problemas. Participaram nove casais, em diferentes
estágios da vida conjugal, e moradores de dois municípios diferentes: Vitória/ES e Itaperuna/RJ. A metodologia
Ritmos da Vida adaptada para casais constou de um encontro com duração média de seis horas, e funcionou
como uma intervenção terapêutica que contribuiu para a formação de novas narrativas em que os cônjuges
percebem que são capazes de fazer escolhas e de gerar histórias preferidas, alternativas à história anterior
saturada de problemas, e obterem um relacionamento conjugal com maior qualidade e satisfação. Os resultados
obtidos foram positivos para os casais, gerando narrativas mais ricas, novas formas de olhar para as dificuldades

encontradas no casamento e fortalecimento tanto da identidade individual como da conjugal.
85 - A PRESENÇA NA TECNOLOGIA E AS RELAÇÕES FAMILIARES
Fabiane Friedrich Schütz e Jorge Castellá Sarriera
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A psicologia é uma área chave para estudar os aspectos psicossociais associados ao uso das tecnologias. Para
isso é necessário buscar compreender a tecnologia como um sistema. Compreende-se que os sistemas integrados
e as interações estabelecidas recebem influências e influenciam o ambiente de forma recíproca. O conceito de
presença pode ser considerado um dos principais componentes que intermedeiam a relação entre espaços virtuais
e as pessoas. A literatura não apresenta definição consensual para a presença, mas aproxima-se do conceito de
percepção de não-mediação em uma relação mediada e converge para a compreensão de que a presença pode
ser peça-chave na relação que se estabelece com as tecnologias. Demonstra-se uma crescente preocupação na
literatura sobre os efeitos nocivos do uso das tecnologias nos relacionamentos interpessoais, particularmente nas
relações familiares. Alguns estudos apontam que o excesso de uso de tecnologias pode interferir com áreas da
vida como um todo e causar problemas de conduta semelhantes aos de abusos de substâncias. Por outro lado,
outros pesquisadores sinalizaram que o uso das mídias pode estar associado ao bem-estar quando intermediado
pelos relacionamentos interpessoais e pelo apoio social e ainda, que a troca de mensagens entre familiares pode
fortalecer os vínculos familiares. A busca por relacionamentos mais satisfatórios provavelmente faça com que as
pessoas se comuniquem com mais frequência, aumentando sua percepção de apoio social. Dessa forma,
interação constante através das tecnologias pode significar índices maiores de apoio social, uma vez que pessoas
que as pessoas podem receber, na interação, mais informações que os façam sentir amados, estimados,
valorizados e pertencentes. Acredita-se que quanto maior a presença durante a interação, maior sua possibilidade
de compreender o outro, de sentir-se compartilhando objetivos e emoções. Assim, considera-se que a presença
pode estar associada com o apoio social percebido e pode ter um papel importante para a manutenção dos
vínculos familiares no contexto atual. Questiona-se de que maneira poderiam ser realizadas intervenções junto a
famílias, de forma a estimular a percepção de presença no uso das tecnologias, e de promover interações mais
direcionadas a demonstração de afeto e estima.

86 - A ENVELHESCÊNCIA NAS RELAÇÕES PESSOAIS E FAMILIARES
Keli Cristiane Vido; Maria Luiza Puglisi Munhoz
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Envelhecer significa percorrer mais um estágio do ciclo vital familiar, contexto regado por transformações
profissionais, sociais e econômicas com implicações benéficas e desfavoráveis nas relações pessoais e familiares.
Viabilizar a compreensão do idoso na envelhescência frente ao advento da aposentadoria previdenciária se
justifica, em vista de haver um interesse preemente de repensar os conceitos que definem o idoso e a sua
dinâmica na família de forma pejorativa e a aposentadoria como sinônimo da vida social e produtiva, concepções
ultrapassadas para a contemporaneidade. O estudo se confirma ao reconhecer a projeção da ONU para 2020,
ancorada na informação de que a população de idosos no Brasil terá um acréscimo de 1, 51%, com expectativa de

vida de 75 anos. A partir de questões feitas a quarenta idosos de ambos os sexos com idade entre 60 e 76 anos,
integrantes de projetos sociais, foi elaborada uma pesquisa para conhecer como aposentados, beneficiários
previdenciários, percebem sua identidade e como vivenciam as transformações na estrutura das relações pessoais
e familiares que permeiam o período da senioridade. Dados coletados nos espaços da Obra Kolping Estadual de
residentes na região Oeste da Grande Sâo Paulo, pertencentes à camada média da população com renda familiar
entre R$ 3.500,00 e R$ 2.040,00. Foi aplicado um questionário ampliado, a partir de um instrumento elaborado por
Cerveny & Berthold (2002) revisto por Macedo & Oliveira (2005) com treze questões de múltipla escolha e três
dissertativas. Os referenciais teóricos embasaram-se nos conceitos de família definidos por Minuchin, Carter e
McGoldrik, Falicov e Munhoz, de percepção do idoso ditados por Merleau-Ponty, Santaella e Bock e de
envelhecimento e aposentadoria conceituados por Nery, Saldanha e Veras. Os impactos observados no estágio
tardio de vida do idoso são multifatoriais, devido a fatores biológicos, sociais, psicológicos, econômicos e culturais
presentes e interrelacionados. Para o idoso é difícil lidar com o desengajamento profissional, a ampliação do tempo
e a perda do poder aquisitivo, conglomerado facilitador para acarretar depressão e sentimento de inferioridade.
Portanto, seria indicado rever e criar políticas que voguem o preparo para a aposentadoria e atendimento do
indivíduo e sua família na envelhescência.
87 - DROGAS E TRÁFICO NO CONTEXTO ESCOLAR: A BUSCA DA AUTORIDADE PERDIDA
Sandra Eni Fernandes Nunes Pereira; Maria Aparecida Penso; Maria Fátima Olivier Sudbrack
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O uso e tráfico de drogas no contexto escolar é um tema atual e que exige atenção especial de pais, educadores e
comunidade. O presente trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa de doutorado realizada entre 2004 e
2009, com 22 adolescentes entre 14 e 18 anos, de ambos os sexos, de uma escola pública do Distrito Federal. O
objetivo da pesquisa foi buscar compreender o processo de construção das relações do adolescente nos seus
espaços de socialização - na família, na escola, entre pares - e as implicações deste nos riscos de envolvimento
com o tráfico de drogas e a violência. Para isso, optou-se pela metodologia qualitativa de pesquisa-intervenção.
Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas e grupo focal e as informações que surgiram através
destes instrumentos foram submetidas ao método de análise de conteúdo do tipo construtivo-interpretativo. Este
método de análise compreende que, no processo de produção da informação, momentos interpretativos e
provisórios revelam sentidos comuns aos olhos do pesquisador, os quais são agrupados em hipóteses,
possibilitando a construção de Zonas de Sentido. Em relação à escola, surgiu a Zona de Sentido intitulada
‘Autoridade Líquida’, discutida em três eixos: ‘O processo de escolarização comprometido’, ‘A função de proteção
que cabe à escola, onde está?’ e ‘A relação educador-aluno: fragilidade na construção de regras e limites’. Os
resultados apontaram, portanto, a fragilização dos vínculos de autoridade na escola como fator de risco para o
envolvimento do adolescente com drogas e sua inserção no tráfico, pois o empurra para grupos que internalizam a
cultura da violência e da destruição como formas de ação. Revelaram ainda que, apesar da fragilização desses
vínculos, o adolescente busca por proteção e autoridade na sua relação com os educadores, pois percebe a escola
como espaço de pertencimento, construção de limites, estímulo à autonomia e ao comprometimento mútuo. A
escola permanece como uma rede de segurança para o adolescente, uma possibilidade de se sentir ainda
protegido e incluído no sistema social de alguma forma. Os comportamentos transgressores são, neste sentido,
‘pedidos de ajuda’, visando mobilizar a escola para o exercício da autoridade perdida.
88 - OS DESAFIOS DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NOS ATENDIMENTOS COM PRÁTICAS
COLABORATIVAS À FAMÍLIAS E CASAIS
Berenice Fialho Moreira; Gilda D’Orsi; Maria Celina Matta; Maria Helena Bartholo

Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Neste Workshop a Equipe do CEFAI (Centro de Estudos da Família Adolescência e Infância) se propõe a
compartilhar os desafios da prática clínica, de uma Equipe Multidisciplinar trabalhando com práticas colaborativas.
Vamos conversar com os integrantes do Workshop sobre os recursos para ação, ou seja, recursos que nos ajudam
a estar em diálogo com os grupos e as famílias. Vamos oferecer a possibilidade de reflexão (diálogos internos), a
partir da demonstração de um vídeo de um atendimento.
89 - AS REPERCUSSÕES DO APEGO NA SATISFAÇÃO CONJUGAL
Natana Consoli; Angela Helena Marin
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O padrão de apego, tipo de vínculo estabelecido na relação entre a criança e seu cuidador, tende a se repetir nas
demais relações estabelecidas ao longo da vida. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi investigar a relação
entre o padrão de apego primário e o padrão de apego estabelecido na relação entre o casal e a influência deste
na satisfação conjugal. Para tanto, foi utilizado um delineamento transversal e comparativo, de abordagem
quantitativa. Participaram 100 casais que mantinham um relacionamento a mais de um ano, os quais responderam
a Ficha de Contato Inicial, o Questionário de Vinculação ao Pai e a Mãe, a Escala de Experiência em Relações
Próximas e a Escala Revisada de Ajustamento Conjugal. Os resultados indicaram que houve associação entre o
padrão de apego estabelecido na infância e o construído nas relações com o parceiro/a, bem como a influência
destes na satisfação conjugal. O padrão de apego primário seguro se associou com menores níveis de evitação
entre o casal e a relacionamentos bem ajustados e sem sofrimento, enquanto que os padrões preocupado e
desinvestido se relacionaram a maiores níveis de evitação entre o casal e a relacionamentos desajustados e com
sofrimento. Em conjunto, os dados destacam a importância de tais aspectos serem considerados na psicoterapia
de casais, visando à construção de laços de afeto que proporcionem bem-estar conjugal.

90 - AMORES (IM)PERFEITOS: AS REPRESENTAÇÕES DO AMOR NA CONTEMPORANEIDADE
Cássia Oliveira e Maria Isabel Wendling
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O presente estudo investiga a influencia da mídia, principalmente do cinema, na concepção amorosa das pessoas
na contemporaneidade. Para identificar como isso ocorre, foram utilizados 3 filmes: “500 dias com ela”,
“Encantada” e “Amizade Colorida”. Como base teórica, foi realizada uma breve revisão do conceito do amor ao
longo dos tempos, Como base teórica, foi realizada uma breve revisão do conceito do amor ao longo dos tempos,
usada uma perspectiva sistêmica sobre a escolha do parceiro e a visão das relações diante da mídia. Foram feitos
recortes de cenas dos filmes para melhor explicar as situações e refletir sobre o impacto que a mídia tem na vida
amorosa das pessoas. Tendo como principal resultado a atuação dos ideais de consumo diante das relações

afetivas, assim como o distanciamento entre a idealização amorosa e a realidade das relações atuais.
91 - O TERAPEUTA FAMILIAR E AS MÚLTIPLAS VOZES: UMA CO-CONSTRUÇÃO POSSÍVEL
Ana Lúcia F. Da Costa Rafael e Flávia Lima Morgon
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de natureza qualitativa, com foco no significado da experiência vivida por
duas terapeutas, com a presença da equipe reflexiva em um atendimento familiar. Numa perspectiva
construcionista social, valorizamos a horizontalidade das posições, o cliente como especialista, o terapeuta como o
interessado e curioso para ouvir a história e o significado da mesma para o cliente. Reconhecemos a partir de toda
bibliografia estudada, tendo como fonte principal Tom Andersen, que a equipe reflexiva, bem como os terapeutas e
a família, dentro de um pensamento pós-moderno, vivenciam uma prática onde a postura do terapeuta e equipe é
menos hierárquica. A família atendida foi encaminhada por uma escola pública, preocupada com o comportamento
autodestrutivo de uma aluna que vinha apresentando dificuldades relacionais na escola e na família. A equipe de
atendimento foi formada por quatro terapeutas sistêmicas e uma terapeuta que trabalha com casais em
psicanálise, também interessada nas terapias pós-modernas. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas de
base dialógica, com perguntas investigativas que deram margens às narrativas posteriormente analisadas, sob a
ótica da poética social. Apresentaremos os resultados dessa pesquisa e prática, confirmando o impacto positivo da
participação da equipe reflexiva para os terapeutas, bem como, as mudanças e progressos de todos envolvidos.
92 - AS REPERCUSSÕES DA APOSENTADORIA NA DINÂMICA RELACIONAL FAMILIAR: UM ESTUDO COM
CASAIS APOSENTADOS
Marcos Henrique Antunes; Dulce Helena Penna Soares; Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré
Modalidade: Comunicação de Pesquisa

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A aposentadoria é uma das principais transições da vida adulta, ocasionando diversas modificações na vida do
indivíduo e no contexto no qual ele se encontra inserido. Nessa medida, considera-se que a família se constitui um
dos principais espaços que serão habitados pelo indivíduo aposentado, e, com frequência, motivo de apreensão
acerca dos desdobramentos nos padrões relacionais após a efetivação da aposentadoria. Diante desse
delineamento, este estudo foi desenvolvido com vistas à compreender as repercussões da aposentadoria na
dinâmica relacional familiar na perspectiva do casal. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, no qual
participaram 06 casais que encontravam-se aposentados há, pelo menos, um ano. Os instrumentos utilizados para
a coleta de dados foram a Entrevista Semiestruturada e o Genograma Familiar. Os dados foram analisados
seguindo os princípios da Grounded Theory, sendo que os mesmos foram organizados em um sistema composto
por cinco grandes categorias de análise. Em termos de resultados, constatou-se que os participantes
compreenderam a aposentadoria como um período da carreira no qual ocorreu a diminuição ou cessamento das
atividades profissionais, visto que as principais ideias e expectativas manifestadas por eles demonstraram o
interesse em dispor de tempo livre e dedicar-se mais à família e aos amigos. Além disso, foi possível verificar que
a organização do sistema familiar se modificou após a efetivação da aposentadoria, sendo que este aspecto diz
respeito tanto aos padrões comportamentais que balizavam o funcionamento da família, quanto a qualidade dos
vínculos estabelecidos entre o casal e destes com seus filhos. Quanto às funções desempenhadas pelo contexto

familiar no processo de aposentadoria, constatou-se que os participantes referiram a acolhida e o apoio como
fatores centrais ao indivíduo que efetiva seu desligamento laboral. Em relação às experiências de aposentadoria
vivenciadas nas famílias de origem dos cônjuges, evidenciou-se que a intergeracionalidade estava presente e
influenciou os padrões comportamentais dos participantes neste período da vida, por meio de ações ou reações
aos modelos visualizados nas gerações passadas. Ressalta-se a importância de considerar o contexto relacional
do indivíduo no processo de aposentadoria, o qual poderá oferecer diferentes condições para apreensão e
intervenção acerca deste fenômeno na contemporaneidade.
93 - O INDIVÍDUO EM CONTEXTO: A EPISTEMOLOGIA SISTÊMICA COMO APORTE PARA O TRABALHO
COM FAMÍLIAS E COMUNIDADES
Marcos Henrique Antunes; Joyce Abreu Pereira Oliveira; Maria Luiza Iusten da Silva; Joseane de Souza
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O pensamento sistêmico, atualmente, está disseminado entre diversos campos de saber, oferecendo subsídios
para que profissionais com distintas formações possam atender as demandas multifacetadas que se apresentam
em suas localidades de atuação, considerando devidamente os contextos nos quais os indivíduos/usuários estão
inseridos e dos quais participam. A partir do reconhecimento dos pressupostos epistemológicos da complexidade,
da instabilidade e da intersubjetividade, esta perspectiva propõe a ampliação das formas tradicionais pelas quais
um fenômeno pode ser compreendido, desafiando a emersão de novos posicionamentos que possibilitam a
apreensão e a integração dos múltiplos elementos que constituem cada temática em questão. Mediante esse
delineamento, salienta-se que este estudo de natureza teórica foi desenvolvido com vistas a apresentar o
pensamento sistêmico e suas contribuições como aporte teórico-prático para a intervenção com famílias e
comunidades em diferentes contextos. Dessa forma, pretende-se apresentar brevemente os aspectos históricos e
epistemológicos que fundamentam esta perspectiva e, em seguida, pontuar algumas das possibilidades de sua
utilização na prática em diferentes realidades. Como exemplo, pode-se citar o profissional de saúde mental que
utiliza o conhecimento sistêmico, por meio do qual tem uma compreensão mais ampla dos fatores que estão
correlacionados com o desenvolvimento de transtornos mentais da infância, adolescência e vida adulta. Os
atendimentos na área de atenção básica, especificamente no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, se baseados
neste modelo teórico facilitam a elaboração do plano terapêutico na medida que obtém uma visão integrada da
família e da própria instituição, promovendo, assim, o atendimento em rede desta população. Tendo em vista o que
precede, considera-se que o pensamento sistêmico permite o aprofundamento de elementos do contexto relacional
de vida do indivíduo, os quais se traduzem em fatores que influenciam os ciclos de desenvolvimento que
transcorrem interligados aos processos de desenvolvimento familiar. Ressalta-se, portanto, a relevância de ações
e pesquisas executadas com essa fundamentação, posto que a mesma possibilita a ampliação do lócus de análise
e oferece novos recursos problematizadores para a apreensão de fenômenos que fazem parte da vida familiar e
comunitária na contemporaneidade.
94 - AS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA COMO PROCESSOS FACILITADORES DA
INTEGRAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS APOSENTADOS E SEUS FAMILIARES: UMA ESTRATÉGIA PARA
PROMOÇÃO DE SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA FAMÍLIA NO CICLO TARDIO
Marcos Henrique Antunes
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.

Este trabalho visa apresentar a orientação para aposentadoria como uma prática de promoção de saúde do
indivíduo e da família, a qual permite oferecer atenção aos processos, tanto em nível individual quanto familiar, que
transcorrem no ciclo vital tardio, sendo este o momento em que, comumente, acontece o desligamento do trabalho
e a intensificação da presença e participação dos sujeitos aposentados no ambiente familiar e nas relações que ali
se constituem. A orientação para aposentadoria pode envolver uma série de atividades, tais como palestras,
workshops e programas de orientação, que são desenvolvidas com vistas à oferecer informações e
esclarecimentos, além de facilitar a tomada de decisão e adaptação à nova realidade de vida que se apresenta
nesse período da carreira e da vida. Diferentes estudos têm apontando que a saúde é um fator que demanda
especial cuidado na vivência desse processo, haja vista as complexas mudanças que ocorrem na identidade do
indivíduo. Nessa direção, salienta-se que a família é um dos principais espaços habitados pelos sujeitos
aposentados, e, para além disso, esse contexto é responsável por uma parte significativa dos contatos a serem
estabelecidos com as redes sociais compostas por amigos, parentes, vizinhos, serviços públicos, dentre outros.
Em estudo recente que realizamos sobre o tema, foi possível identificar que o funcionamento familiar se modifica
significativamente após a aposentadoria de um ou mais de seus componentes. Isto ocorre, sobretudo, em função
da iminência do novo período, o qual demanda a revisão da forma como historicamente os vínculos e os papéis
foram cumpridos na família e na sociedade. Assim, analisa-se que a família é um elemento central para a
compreensão do fenômeno da aposentadoria e que deve ser devidamente considerada no planejamento e na
execução de intervenções. Para tanto, sugere-se que as essas atividades possam envolver a reflexão sobre a
temática das relações familiares e, além disso, oferecer subsídios para que os indivíduos tenham condições de se
posicionar frente às demandas desse contexto. De igual maneira, recomenda-se que os familiares dos
aposentados possam também ser participantes de tais atividades, facilitando os canais de comunicação e
acomodação de mudanças inerentes à aposentadoria.

95 - A ABORDAGEM DAS PRÁTICAS PARENTAIS E DA COPARENTALIDADE EM TERAPIA FAMILIAR
SISTÊMICA: ESTUDO DE UM CASO CLÍNICO
Luciane Monego Dutra; Alessandra Bagattini; Josiane Argenta Chies; Daiane Correa Wingert; Eurema
Rodrigues do Amaral e Beatriz Schmidt
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Esse trabalho consiste em um estudo de caso sobre a terapia sistêmica de uma família no pós-divórcio, em clínicaescola de psicologia. Foram realizadas sessões semanais, durante nove meses, conduzidas por dupla de
coterapeutas, com equipe reflexiva e docente supervisor. Participaram dos atendimentos a díade parental (Paula e
Rogério) e os dois filhos (Bianca, 20 anos, e Arthur, 10 anos)*. O motivo referido pelos membros da família para
busca por terapia se centrou nos problemas de comportamento apresentados por Arthur, principalmente após o
divórcio, o qual havia ocorrido um ano antes do início do processo terapêutico. Por solicitação da escola, a criança
passou por avaliação psiquiátrica e recebeu o diagnóstico de Transtorno Desafiador de Oposição. A
recomendação médica foi para tratamento medicamentoso associado à psicoterapia. Nas primeiras sessões,
compareceram exclusivamente mãe e filho. Por meio da observação das interações estabelecidas pela díade mãecriança em consultório, bem como pelos relatos de ambos, foram evidenciados indícios de deterioração das
práticas parentais no pós-divórcio. Ademais, identificaram-se também fragilidades na forma como Paula e Rogério
se coordenavam no processo de cuidar-educar os filhos, sugerindo coparentalidade pouco apoiadora. Com o
intuito de ampliar o foco dos atendimentos, buscando ir além da queixa inicial, realizou-se o convite a Rogério e
Bianca, para que também pudessem comparecer às sessões. Por cursar faculdade no horário em que ocorriam os
atendimentos, a filha do casal compareceu apenas a uma sessão. Entretanto, com a mãe e o pai, pôde-se abordar
aspectos atinentes às práticas parentais e à coparentalidade antes e após o divórcio. Buscou-se favorecer a

qualidade da comunicação intrafamiliar, a adoção de estratégias construtivas de resolução de conflitos, a divisão
mais equânime de atividades de mãe e pai relacionadas aos filhos, o apoio ao papel coparental e o manejo
conjunto das interações familiares. Constatou-se redução dos sintomas disruptivos apresentados pela criança,
embora não remissão total. Paulatinamente, mãe e pai também passaram a se comunicar de forma mais
adaptativa. Dados os indicativos de vulnerabilização materna após o divórcio, incluindo dificuldades para lidar com
o término do casamento, sugeriu-se psicoterapia individual à Paula. *Nomes fictícios para preservar a identidade
dos clientes.
96 - DIVÓRCIO E RECASAMENTO EM FAMILIAS COM CRIANÇAS: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
COM A "METÁFORA DOS PAÍSES"
Ronit Mazer Sauerman
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O divórcio causa uma importante interrupção no ciclo de vida da família, e o rompimento entre o casal exige
reogarnização e redefinição de papéis, especialmente na presença de filhos menores de idade. O recasamento,
pela adição de novos membros à família, pode gerar novas crises. A falta de compreensão dos acontecimentos, a
exposição aos conflitos entre os pais, os conflitos de lealdade e as inseguranças geradas podem causar nas
crianças uma série de sintomas, tais como falta de sono ou apetite, agressividade ou sensibilidade exacerbadas,
queda do rendimento escolar, entre outros. Na maioria dos casos, é apenas quando esses sintomas aparecem que
as crianças são trazidas para a terapia. Quando a família é investigada, é frequente encontrar pais confusos,
distantes da criança, magoados, humilhados, raivosos, vingativos, ou simplesmente com uma grande dificuldade
de comunicação entre si. Assim, o tema das separações, divórcios e recasamentos, bem como o restabelecimento
de um equilíbrio funcional na vida de cada indivíduo envolvido, tem sido nas últimas décadas, de grande interesse
para a psicologia clínica. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma breve revisão da literatura do impacto do
divórcio conflituoso (ou de conflitos que aumentam após a separação em função da dificuldade de dividir o cuidado
dos filhos) sobre a vida dos filhos e sobre as relações familiares, bem como das dificuldades relacionadas ao
recasamento, para em seguida introduzir uma proposta de intervenção familiar fazendo-se o uso de uma metáfora.
A "Metáfora dos Países", aplicada clinicamente pela autora, permite a abordagem dos temas delicados
relacionados à separação e ao recasamento de forma lúdica, a expressão de emoções e pensamentos, a
compreensão sistêmica dos sintomas e a intervenção nos comportamentos de cada membro da família, trazendo
assim melhorias para a qualidade de vida de todos os envolvidos. Exemplos de casos clínicos poderão ser
apresentados.
97 - A TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL DA VIOLÊNCIA: A RELAÇÃO DO CONFLITO CONJUGAL E
PARENTAL COM A AGRESSIVIDADE ENTRE PARES DE CRIANÇAS DE QUATRO A SEIS ANOS
Beatriz Schmidt; Carina Nunes Bossardi; Carolina Duarte de Souza, Lauren Beltrão Gomes; Simone Dill
Azeredo Bolze; Rovana Kinas Bueno; Mauro Luís Vieira; Maria Aparecida Crepaldi
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O presente estudo é uma síntese dos resultados de diferentes análises derivadas do projeto “A transmissão
intergeracional da violência: a relação do conflito conjugal e parental com a agressividade entre pares de crianças

de quatro a seis anos”, no qual foram coletados dados em quatro cidades do litoral catarinense. A pesquisa
caracterizou-se como transversal, descritiva e inferencial, com abordagem quantitativa e qualitativa dos dados. Os
participantes foram mãe e pai de 150 famílias com filhos em idade pré-escolar, bem como professores das
instituições de educação infantil em que estavam inseridas essas crianças. Teve-se como objetivo investigar: a
relação entre o engajamento paterno e a agressividade em crianças; o engajamento paterno e as táticas de
resolução de conflito conjugal dos pais; o engajamento parental e o relacionamento conjugal dos pais; o
relacionamento conjugal dos pais e o temperamento das crianças. O estudo qualitativo visou analisar a percepção
de professores sobre a agressividade em pré-escolares, além de padrões intergeracionais de transmissão de
violência. As análises quantitativas evidenciaram correlações estatisticamente significativas entre variáveis
concernentes à conjugalidade, à parentalidade e ao desenvolvimento infantil. Em particular, há indicativos de
conexões entre harmonia conjugal, engajamento positivo dos pais no processo de cuidado aos filhos e
manifestações comportamentais mais adaptativas na infância. O estudo qualitativo evidenciou que apesar da
compreensão das educadoras sobre a agressividade infantil transpassar a relação família-criança, elas pouco
acionam a família no enfrentamento da situação, o que sugere baixa interação família-escola nas intervenções
sobre a agressividade. Constatou-se uma tendência de repetição de padrões comportamentais vivenciados nas
famílias, mas também de possibilidade de rompimento com tais modelos. A análise integrada dos resultados
aponta para inter-relações do desenvolvimento individual e familiar. Assim, do ponto de vista da prática
profissional, salienta-se a importância da abordagem à família – e não apenas ao indivíduo – em programas e
serviços de educação, saúde e assistência social. Discute-se a relevância de ações de promoção da saúde, de
prevenção a desdobramentos desfavoráveis ao desenvolvimento individual e familiar, bem como de tratamento das
relações disfuncionais, dado que associam-se a impactos negativos em curto, médio e longo prazo, e à
vulnerabilização da geração futura.
98 - OS DESAFIOS DO TRABALHO EM COTERAPIA NO CONTEXTO DA TERAPIA INDIVIDUAL SISTÊMICA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Edgmara Giordani Camícia; Stefany Bischoff da Silva; Beatriz Schmidt
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A terapia sistêmica é conhecida, desde o início de seu desenvolvimento, por enfatizar a prática clínica e a pesquisa
junto a famílias. Nota-se, entretanto, uma crescente demanda por terapia individual pautada na perspectiva
sistêmica, o que tende a colocar os profissionais da área em uma posição de ajustamento das técnicas já utilizadas
em terapia familiar ao contexto individual, bem como de desenvolvimento de novas técnicas. A terapia individual
sistêmica tem como foco de intervenção as relações que o cliente estabelece nos seus variados contextos de
inserção, em uma perspectiva na qual não é possível compreender o sujeito separado do ambiente. O trabalho em
coterapia começou a ser desenvolvido fortemente associado à terapia familiar e consiste na condução do processo
por dois terapeutas, conjuntamente. Ele pode ser realizado em atendimentos a indivíduos, casais ou famílias, e
tende a enriquecer o processo terapêutico, à medida que o acompanhamento por dois profissionais treinados
costuma ampliar a compreensão sistêmica dos fenômenos e das situações abordadas. O presente estudo consiste
em um relato de experiência sobre o trabalho em coterapia no contexto da terapia individual sistêmica. A dupla de
terapeutas em questão foi composta por estudantes do último ano do curso de psicologia, que atuaram no contexto
de clínica-escola, ao longo de dois semestres. Os atendimentos eram realizados em sala de espelho unidirecional,
com equipe reflexiva e docente supervisor. As diferentes idades, fases do ciclo vital, experiências acadêmicas,
laborais e de vida pessoal das terapeutas se associaram a diferentes pontos de vista sobre os mesmos
fenômenos, o que enriqueceu o processo terapêutico. Para que o trabalho ocorresse de maneira profícua, foi
necessário que a dupla construísse uma relação de apoio e respeito mútuo, bem como de sensibilidade à
perspectiva da outra terapeuta e da cliente. Para tanto, foram realizados estudos e discussões constantes sobre o
caso, no intento de refletir sobre a relação terapêutica, sobre os conteúdos tratados nas sessões anteriores e

planejar as posteriores. Entende-se como relevante a abordagem do trabalho em coterapia, notadamente pelos
desafios vivenciados e pela possibilidade de desenvolvimento profissional e pessoal de estudantes de graduação,
durante a experiência de estágio.
99 - ATENDIMENTO DE FAMILIAS NO CONTEXTO ESCOLAR
Séfora Medina
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Em 2008, recentemente formada, fui referenciada por uma ex colega de faculdade, também psicóloga, a diretoria
de uma escola privada na periferia de Fortaleza. A escola, de médio porte, possuía uma clientela que morava no
mesmo bairro e oferecia Ensino Infantil I ao Ensino Médio, compreendendo alunos na faixa de 03 a 18 anos. A
Diretora entrou em contato comigo, me falando sobre a necessidade de um psicólogo para trabalhar com as
crianças matriculadas e que apresentavam comportamentos inadequados e agressivos, trazendo sérios
transtornos para o funcionamento da instituição. Questionou-me a possibilidade de trabalhar na escola, dentro de
um contexto de psicólogo escolar. Porém, como psicóloga clínica que sou, ousei e lhe propus atendimento às
famílias desses estudantes dentro do ambiente escolar num olhar clínico sistêmico. Após algumas conversações, a
Diretora aceitou minha proposta e iniciei imediatamente. Minha jornada de trabalho era semanal, na SegundaFeira, das 8 as 17h com 01h de descanso. Cederam uma pequena sala com um ventilador, 01 birô com 03
cadeiras e 01 pequeno sofá, o que já era suficiente para iniciar meus atendimentos. A escola mostrou-se bastante
interessada deixando-me à vontade para orientar como deveriam estar dispostas os móveis da sala de
atendimento. Percebi um olhar reticente, mas um profundo respeito por minha profissão. Inicialmente, a Diretora da
Escola indicava quais alunos precisavam de atendimento, convidando os pais até a escola e apresentando-me. As
sessões eram organizadas pela recepcionista da escola na minha agenda, sendo feitos atendimentos de 60
minutos, para dar conta da demanda que surgia. Surpreendentemente, a quantidade de alunos aumentavam dia a
dia. Na grande maioria, os familiares não faltavam as sessões, mostrando-se bastante interessados. Com a
divulgação do trabalho do psicólogo aos pais dos alunos, através da fala dos professores e direção,bem como da
minha participação nas reuniões e eventos da instituição, com direito a me apresentar e falar do meu trabalho, a
procura aumentou demasiadamente. Percebi que, na grande maioria, em 04 atendimentos as demandas eram
resolvidas. O sistema familiar se organizava de maneira mais adequada propiciando uma interação mais saudável,
repercutindo diretamente no comportamento do aluno.
100 - A AUSÊNCIA PATERNA NO DESENVOLVIMENTO DO FILHO
Séfora Medina
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A contemporaneidade estabelece diferentes relações interpessoais, modificando, em muitos casos, o sistema
relacional dentro da conjuntura familiar. Este trabalho ressalta a ausência paterna no sistema familiar, como
responsável por cortes no desenvolvimento filial, gerando desvios comportamentais que podem chegar até a
delinquência. Impossibilitando o crescimento saudável do filho, a ausência do pai, está por trás da insegurança,
impossibilidade de objetivar o futuro, incapacidade de abstração, gerando um ser que não consegue exercer sua
criatividade e sua autonomia. A falta de referência de um pai afetivo, que exerça a contento sua função paterna,
faz com que este filho busque referenciais fora de casa, buscando, muitas vezes, através de seus pares, aquilo

que ele acha que lhe serve como referência. Muitas vezes enxerga na delinquência, uma forma de se auto-afirmar
como sujeito. Os pais, por sua vez, são produtos de um complexo processo histórico-sócio-cultural, que lhes
retiram a possibilidade de vislumbrarem uma nova postura diante ao filho e consigam servi-lhes como referência
saudável. O mito da masculinidade é uma realidade que é imposta ao homem e que ajuda na formação de sua
subjetividade. Assim, esta maneira de se relacionar com os filhos é repassada de geração a geração, gerando um
silêncio e uma impossibilidade de exercer esta função de pai. Contudo, com a instalação de desvios
comportamentais nestes menores “sem pai”, o Estado criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, como forma
estabelecer os limites que não foram impostos anteriormente pela família, através de um processo de
ressocialização educativa.
101 - MAPEAMENTO DA REDE SOCIAL DE FORTALEZA: ACESSO À INFORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
Christina Sutter; Marcela Romero de Souza
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Conforme a Organização Mundial da Saúde o acesso à informação é um dos importantes indicadores de qualidade
de vida. Nossa experiência com famílias de baixa renda tem demonstrado que parte de suas dificuldades decorrem
do não atendimento a necessidades específicas como poder realizar um curso, participar de um grupo de apoio,
receber orientação em relação a uma determinada problemática, ou ter acesso a espaços de cultura e laser, em
função do não acesso a informação de modo geral. Em função disso, a equipe de atendimento em terapia familiar
do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade de Fortaleza vem realizando o mapeamento da rede social de
Fortaleza, através da visita e catalogação de instituições e organizações governamentais e não governamentais.
Até o presente, foram visitadas oitenta instituições nas áreas de saúde mental, assistência social, educação,
trabalho, laser e cultura a fim de compor um banco de dados com o objetivo de facilitar o encaminhamento da
clientela em função da necessidade de seus membros. Pretendemos compartilhar esta experiência através da
forma de como estas instituições foram catalogadas e também através de exemplos de como o acesso às
informações foram importantes para a evolução dos casos clínicos. Palavras-chave: rede social; informação;
qualidade de vida; famílias de baixa renda.
102 - PERDAS, LUTO E VIUVEZ NA LONGEVIDADE
Teresinha Elisete Coiahy Rocha de Macedo; Wanda Rogéria Campos Lima Assis; Ceneide Maria de Oliveira
Cerveny
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Perdas, luto e longevidade, na quarta idade, pressupõem pessoas, suas histórias individuais, sociais e relacionais.
Considerar tanto a auto percepção, quanto a dinâmica familiar sob um olhar relacional, pode ser importante
quando se pretende compreender o impacto subjetivo das perdas, e as novas adaptações e reconstruções internas
que sustentam o sujeito em sua rede relacional. Neste contexto, acreditando na influência de questões como
gênero, longevidade, perdas e luto, buscou-se por um aprofundamento nestes temas. Quanto a gênero recorreuse, entre outros, a Macedo (2007), Hathaway e Boff (2012), quanto à longevidade, a Cabral (2007) e Teixeira e
Neri (2008), quanto à perdas e luto a Franco (2011). Recorreu-se também as narrativas de 6 mulheres, viúvas,
com mais de 80 anos, enfocando a viuvez. A partir destas narrativas, propôs-se investigar a autopercepção antes e
depois dos 80 anos. Observou-se que, nesta idade, as vivências de cada uma podem ser acrescidas de um olhar

histórico e de uma filosofia de vida que privilegiem a matéria ou a espiritualidade. A intergeracionalidade também
influencia, pois é um momento que as pessoas rememoram vivências de seus antepassados e conectam-se com
as de outros idosos, o que contribui para a compreensão de suas necessidades. Isto nos leva a acreditar no
benefício do afloramento de recursos construídos, como coragem, motivação, resiliência, e habilidades como
autogerenciamento, reorganização e transformações ligadas à mudança ou maneiras de se ver a vida, que podem
ser uteis neste momento. Palavras-chave: Gênero. Perdas. Luto. Viuvez. Longevidade.
103 - FILHAS DO FUNK: UM ESTUDO SOBRE O FUNK COMO UMA DAS MANIFESTAÇÕES
SOCIOCULTURAIS DA ADOLESCÊNCIA FEMININA BRASILEIRA
Teresinha Elisete Coiahy Rocha de Macedo; Rosa Maria Stefanini de Macedo
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Independente de pertencer à adolescência ou não, esporadicamente surgem fenômenos sociais aos quais
algumas adolescentes aderem, como o funk, caracterizado pela irreverência e criticidade de suas letras,
sensualidade e erotismo de suas coreografias. Outro fenômeno social é o fato de algumas destas adolescentes
encontrarem-se fora do setor produtivo e da escola, conhecidas como “nem-nens". O funk será investigado como
uma das manifestações socioculturais, contribuindo para o entendimento de uma das possíveis razões pela qual
assumiriam tal postura: a lógica do “se dar bem”. Seria ainda expressão de rebeldia, ou de poder? O objetivo deste
estudo é trazer à luz uma visão psicológica do comportamento de adolescentes mulheres entre 14 e 19 anos, que
o apresentam de maneira tão diversa de suas mães e avós quanto a valores pessoais, familiares e sociais. Tratase de uma pesquisa qualitativa, com os instrumentos: entrevistas, letras de músicas, vídeos e documentários. As
entrevistas por pautas serão interrelacionadas, versando sobre questões de trabalho, aspirações profissionais,
estudo, carreira, cursos superior ou profissionalizante, também sobre o comportamento das adolescentes na
atualidade, incluindo as relações familiares. Para fins desta apresentação serão mostrados resultados parciais
identificando basicamente o que diz a mídia e a literatura sobre o tema pesquisado, bem como, a análise de duas
entrevistas piloto.
Palavras-chave: Adolescentes mulheres. Funk. Manifestações socioculturais.

104 - PROJETO: SÓ PARA FINAS E FOFAS
Kátia Barros Ritzmann; Celina Daspett ; Ana Lúcia de Moraes Horta
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Introdução: Considerando a família um sistema, a presença de um ou mais idosos dependentes, afeta todo o
núcleo de diferentes maneiras. A reorganização familiar é necessária e são várias as direções e condutas a serem
adotadas pelas famílias. Embora os idosos necessitem de atividades para reabilitação cognitiva, alguns se
recusam a realizar as atividades sugeridas por terapeutas ocupacionais e geriatras. Em casos que envolvam a
doença de Alzheimer na fase inicial, as dificuldades estão relacionadas também ao isolamento social da pessoa
idosa. Objetivo: Desenvolvimento do projeto “Só para Finas e Fofas” para grupo de mulheres idosas em situação
de exclusão social, incluindo suas respectivas famílias. Método: Encontros semanais com nove mulheres idosas e

familiares realizados na região sul no município de São Paulo com duração média de duas horas. Inicialmente foi
aplicado questionário de avaliação do progresso individual. Através da realização de oficinas semanais para
confecção de bijuterias, foi oferecido às idosas uma possibilidade de inserção social. Resultados/conclusão: A
frequência média de 60% das participantes, sendo as faltas justificadas por problemas da saúde. Os relatos das
participantes e de seus familiares foram positivos quanto a motivação para participar nos encontros; melhora da
cognição e na comunicação. Foram confeccionadas bijuterias respeitando o ritmo de cada participante, no período
de fevereiro a junho de 2015. O desenvolvimento deste projeto mostrou a importância de espaços cooperativos e
participativos que favoreçam a socialização dos idosos e a interação com seus familiares, pares e rede de apoio. A
participação de familiares contribuiu para o envolvimento dos idosos em uma rede de estímulos e proteção. Nos
encontros buscou-se por meio das atividades favorecer a comunicação e acionar lembranças de situações
vivenciadas estimulando a cognição e reaproximação de familiares, amigos e rede social. Palavras-chave:
Envelhecimento. Exclusão Social. Idoso. Família. Relações Familiares.
105 - PIPA CORPORATIVA: CONSTRUINDO A HARMONIA DOS VALORES DA FAMÍLIA, NA EMPRESA.
Eduardo Ribeiro do Val
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A Pipa da Vida é uma metodologia das Práticas Narrativas Coletivas, desenvolvida em uma comunidade de
imigrantes no Canadá com problemas intergeracionais. A aplicação dessa metodologia criou um ambiente mútuo
de entendimento e de negociação. O presente trabalho visa a apresentar uma adaptação da Pipa da Vida para o
ambiente empresarial: a Pipa Corporativa. Segundo dados do IBGE, 85% das empresas brasileiras são de origem
familiar, 30% dessas empresas sobrevivem à segunda geração, e apenas 5% passam para a terceira geração.
As empresas familiares possuem particularidades que as diferenciam das demais, como os valores e os laços
afetivos entre seus membros. A não observância dessa característica pode gerar conflitos, afetando a governança
corporativa e o planejamento sucessório. É importante destacar que, em alguns casos, as empresas sobrevivem
no mercado, porém, não permanecem nas mãos da família fundadora.
A transição de poder entre as gerações se destaca entre os principais riscos para a sustentabilidade dessas
empresas. São comuns o surgimento de facções entre funcionários por conta das divergências de valores entre
membros familiares, e destes em relação aos do fundador; além da dificuldade de separar as questões pessoais
das corporativas, afetando sua competitividade no mercado.
O objetivo da Pipa Corporativa é ajudar os sucessores a observar os valores e a cultura do fundador, para que
sejam preservados, fortalecendo os laços desse núcleo familiar, e permitindo enfrentar as adversidades na vida e
na empresa com assertividade.
Ela foi desenvolvida em uma empresa familiar de transporte de cargas, onde a ausência do planejamento
sucessório, devido ao falecimento repentino do fundador, deixou expostos a falta de objetivo e propósito em
comum dessa família dentro da empresa. Isso gerou problemas relacionais, como falta de diálogo e de foco,
excesso de trabalho, e sobrecarga emocional da viúva por não saber lidar com esses conflitos. Essas narrativas
tornaram-se uma ‘história saturada de problemas’, das quais os membros não conseguiam se desvencilhar. A
adaptação da Pipa da Vida para o ambiente empresarial, aqui chamada de ‘Pipa Corporativa’, ajudou essa família
a superar os conflitos, permitindo o crescimento da empresa em harmonia com os valores familiares.
106 - AVALIAÇÃO PSICODINÂMICA DOS VÍNCULOS FAMILIARES
Carmen Roberta Baldin Balieiro
Modalidade: Mesa-Redonda

Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente trabalho pretende ilustrar um modo de realizar avaliação dos vínculos familiares, construído pela
autora, em um serviço de atendimento psicológico da Universidade Paulista – Unip, Campus de Ribeirão Preto.
Este modelo vem se desenvolvendo desde 2002, e permanece em evolução até os dias atuais. O arcabouço
teórico que tem dado sustentação a este modelo, inclui: o questionamento circular e reflexivo (Tomm, 1985); linha
do tempo (Cerveny, 1997); teoria do ciclo vital (Mcgoldrick e Carter, 2012); processos narrativos (White, 2012); vias
reflexas (Di Loreto, 2004). As construções de significados criados ao longo da experiência permeada pela linha do
tempo do ciclo vital da família, assim como as negociações construídas por seus membros e seus laços afetivos,
permitem a possibilidade de compreensão da construção dos vínculos. Os aspectos individuais dos membros da
família são avaliados e relacionados com a fase em que a família se encontra. São considerados aspectos do
desenvolvimento (Gesell, 1947), as características do desenvolvimento da personalidade (Freud, 1900 e 1905), e
as características e interações do ambiente familiar (Winnicott, 1999). Estas interações podem permitir a
compreensão da passagem do sujeito subjetivo para o sujeito intersubjetivo, que carrega consigo as marcas de
sonhos irrealizados, repressões, renúncias, fantasias e histórias. Um caso clínico será apresentado para fins de
ilustração do modelo proposto. Os resultados indicam que a família que recebe um integrante em seu ambiente,
sonha, nomeia, imagina e direciona o sentido deste novo integrante no grupo. O processo narrativo oferece uma
costura importante e permite identificar as vias reflexas existentes na psicodinâmica dos vínculos familiares.
Realizar avaliação psicodinâmica dos vínculos familiares pode ser uma contribuição aos processos psíquicos
individuais, e também pode otimizar a indicação do trabalho psicoterapêutico à família e a seus membros a partir
do conhecimento estabelecido da intersubjetividade e dos processos psicodinâmicos dos vínculos familiares.

107 - TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA COMO ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DAS RELAÇÕES DE
CASAIS E DE FAMÍLIAS
Edna Malheiros; Lúcia Freire; Márcia Pordeus
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
INTRODUÇÃO: A Terapia Comunitária Integrativa (TCI), desenvolvida pelo prof. Adalberto Barreto, é um
instrumento que pode auxiliar no acolhimento dos conflitos que resultam da convivência humana, a fim de
favorecer a melhoria das relações entre casais e familiares. JUSTIFICATIVA: Sendo a TCI um grupo de partilha
dos sofrimentos e alegrias, dentro de um contexto de apoio mútuo, que tem como um dos pilares teóricos a Teoria
Sistêmica, utilizada nas diversas abordagens em terapia familiar; e sendo a família a primeira célula social que
também vivencia dores e alegrias de forma comunitária, nesse sentido o trabalho possibilita ao participante, casais
e familiares, compartilhar seus sofrimentos, receber ajuda numa rede de escuta, respeito e apoio mútuos e a
desenvolver estratégias de superação, aliviando assim suas crises e dificuldades. OBJETIVO: Vivenciar uma Roda
de Terapia Comunitária Integrativa com os participantes, demonstrando a sua aplicabilidade para outros contextos,
tais como a clinica com grupos de casais e famílias. METODOLOGIA: Realização de uma roda de Terapia
Comunitária Integrativa, conduzida por três terapeutas comunitárias, que irá acolher os participantes, facilitar a
partilha das dificuldades, contextualizar as histórias, a problematizar o tema escolhido e finalizar com o
encerramento da roda. Palavras chaves: Terapia Comunitária Integrativa, relações familiares, casais.
108 - PROJETO DE INTERVENÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS: RELEMBRAR HISTÓRIAS DA FAMÍLIA
Carla de Lourdes Pinezi; Maria Goreti da Silva Cruz; Celina Daspett; Ana Lucia de Moraes Horta
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster

Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Introdução: Este projeto de intervenção foi desenvolvido na Unidade de Intervenção com Família e ComunidadeUNIFAC–EPE-Universidade Federal de São Paulo- com familiares de paciente em cuidados paliativos. O avança
tecnológico na área da saúde e o desenvolvimento terapêutico, tem contribuído para o aumento da expectativa de
vida da população em geral e de portadores de doenças crônicas. Pacientes com doenças em estágio avançado e
sem prognóstico de cura são encaminhados para unidades de cuidados paliativos. Esta modalidade de tratamento
busca o equilíbrio entre o humanismo e o conhecimento científico, resgatando a dignidade da vida e possibilidade
da morte digna. O trabalho do Psicólogo Terapeuta Familiar neste contexto vem se desenvolvendo com o foco no
alívio do sofrimento que não se restringindo ao paciente, incluindo as famílias e cuidadores, possibilitando resgatar
as histórias e relações do paciente com sua família. Objetivos: Desenvolver intervenções com familiares de
pacientes em cuidados paliativos, promover espaço facilitador de comunicação entre os familiares e pacientes.
Método: Projeto de intervenção em Hospice desenvolvido em quatro encontros com o paciente e seus familiares.
Etapas dos encontros: 1- entrevista semi-estruturada; 2- aplicação do genograma; 3- linha da vida da família; 4oficina de colagem de fotos. Resultado: Participaram do projeto 30 pacientes e seus familiares, trabalhou-se a
comunicação entre os familiares que foram direcionados a lembrar de recordações com conotações positivas
vivenciadas entre paciente e seus familiares. Um dado importante que ocorreu em todas as famílias foi o ritual de
despedida. Conclusão: Relembrar conotações positivas vivenciadas em família facilitou a ocorrer resoluções de
pendências familiares, como pedidos de perdão e agradecimento. Os rituais de despedida ajudaram os familiares a
elaborar e vivenciar o luto antecipatório. Acredita-se que resolver pendências alivia o sofrimento emocional diante a
vida e possibilita uma melhor aceitação do tratamento em cuidados paliativos, o que gera qualidade de vida tanto
para o paciente como para a família. Palavras Chave: Família, Cuidados Paliativos, Intervenção com família.
109 - A PSICOLOGIA POSITIVA DA SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE FAMILIAR
Francielli Galli; Jorge Castellá Sarriera
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A degradação ambiental pelos seres humanos configura um dos principais problemas da sociedade atual. A
Psicologia vem ocupando-se dessa demanda em investigações e intervenções em diferentes áreas: socialcomunitária, educacional, organizacional, saúde, desenvolvimento, etc.. O presente trabalho, ao discutir a
psicologia positiva da sustentabilidade no ambiente familiar articula perspectivas provindas da Psicologia
Ambiental, da Psicologia Positiva e da abordagem sistêmica. Desde 2013 autores da Psicologia Ambiental e da
Psicologia Positiva vem unindo esforços na busca de um mundo sustentável. Nesse trabalho, sustentabilidade é
compreendida como o conjunto de ações deliberadas e afetivas que resultam na proteção dos recursos naturais e
socioculturais do planeta. Em relação à família, é nessa instituição que se consolidam grande parte das
características e tendências que as pessoas levam para as etapas posteriores de suas vidas, incluindo as atitudes
em relação ao meio ambiente. Um dos fatores que mais contribui à formação de um ambientalista é a exposição a
modelos pró-ecológicos durante sua criação. Além disso, atitudes favoráveis ao meio ambiente se formam a partir
do vínculo afetivo criado com a natureza através do contato com elementos naturais. Dessa forma, famílias com
maior tendência à sustentabilidade também costumam ser as que proporcionam aos filhos maior contato com a
natureza – o que, por si só, prediz bem-estar. A boa notícia é que há diversos benefícios relacionados às práticas
sustentáveis. De forma geral, estados psicológicos positivos (como o bem-estar psicológico) são consequência da
atuação sustentável. Além disso, famílias que ajudam a manter o entorno sustentável em termos físicos e
psicológicos ao motivar a seus membros a participarem de ações que possibilitem viver em um entorno
comunitário limpo, saudável e seguro, e com seus recursos naturais conservados, tendem a ser mais altruístas.

Nesse caso, a sustentabilidade associa-se a comportamentos de respeito aos direitos dos demais, como seguir leis
e normas sociais. Dessa forma, o presente trabalho aborda a sustentabilidade de forma positiva, descostruindo a
abordagem negativa que muitas vezes é dada ao tema (associando-o com obrigação e culpabilização). Além disso,
contribui à problematização do papel de psicólogos e pesquisadores que atuam com famílias em relação à
sustentabilidade.
110 - IDENTIDADE CONJUGAL: É PRECISO SER “UM” SENDO “DOIS”
Bruna Kuhn; Gabriela Dal Forno Martins; Patrícia Manozzo Colossi
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A construção da conjugalidade implica a busca de um ajuste entre as perspectivas individual e diádica. Hoje a
instituição casamento não tem apenas as funções da procriação e de responder as regras ditadas pela sociedade.
Ao longo dos anos a união matrimonial ganhou um novo formato, menos amarrado por tradições familiares e mais
livres para se desenvolver relacionamentos diferentes daqueles que experenciaram em suas famílias de origem.
Diante disso, este trabalho teve como objetivo discutir questões relacionadas a formação da identidade conjugal,
sem esquecer da individualidade pessoal, buscando, assim, compreender a complementariedade de um casal.
Para tanto, realizou-se um estudo de casos, envolvendo a observação da dinâmica conjugal no contexto de
psicoterapia de casal e de família realizado pelo Centro de Serviço em Psicologia de uma instituição universitária.
A partir do estudo, pode-se concluir que houve uma modificação cultural no papel de “masculino” e “feminino”, as
mulheres conquistaram um novo espaço na sociedade, e por consequência, o papel do casamento também sofreu
transformações. Hoje, o matrimonio é a partilha de desejos e privilégios para ambos os cônjuges, porém, muitos
encontram dificuldades em deixar a sua individualidade e autonomia, para compartilhar histórias e experiências,
não conseguindo reconhecer o outro como um ser singular. Para um bom relacionamento conjugal é importante
destacar o movimento e o esforço que o casal realiza para compartilhar um com o outro: momentos, atividades em
comum e uma reconstrução da realidade individual. É necessário fortalecer o vínculo e ir em busca de referências
comuns, considerando as identidades singulares de cada um, experimentando na relação uma reconstrução de
sua realidade individual, criando referências comuns e uma identidade conjugal. Palavras - Chave:
Complementariedade – Conjugalidade – Identidade – Individualidade
111 - FAMÍLIA ACOLHEDORA. POLÍTICA PÚBLICA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO
Maria Helena Alcântara Lisboa; Nádia Caetano Ribeiro; Ana Paula da Cunha Pereira
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O trabalho a ser apresentado refere-se ao Programa Família Acolhedora implementado como Política Pública
desde 2006 pela Secretaria Desenvolvimento Social. Em consonância com a Política Nacional de Assistência
Social pertence ao eixo de proteção social de alta complexidade sendo um serviço de acolhimento familiar para
crianças e adolescentes de zero a dezoito anos incompletos com possibilidade de reinserção e como alternativa a
longas institucionalizações. Com referência na tipificação nacional dos serviços sócio assistenciais o programa
objetiva a proteção de crianças e adolescentes, aos quais sejam aplicadas medida de proteção judicial, por motivo
de abandono ou violação de direitos cujas famílias encontrem-se temporariamente impossibilitadas de cumprir sua
função de cuidado e proteção. Quanto aos eixos norteadores destaca-se preservação do fortalecimento da

convivência familiar, garantia do atendimento psicossocial sistemático e centralidade na família. Grande desafio
para a equipe de assistentes sociais e psicólogos é garantir a reinserção familiar/extensa, ajudar as famílias na
construção de uma nova vida para poder receber seus filhos e preservar o vínculo afetivo nesse período de
acolhimento. Os atendimentos técnicos visam intervir na dinâmica do relacionamento entre família acolhedora,
acolhido e família de origem e realizar escutas do histórico familiar relativas aos motivos que levaram ao
acolhimento. A metodologia que norteia o trabalho aponta três eixos principais: Acolhimento com objetivo de
reinserção; Acolhimento com o objetivo de garantir convivência familiar (sem possibilidade reinserção); Embora
haja uma metodologia, todas as atividades são determinadas pela especificidade de cada família e cada histórico
familiar é conduzido de forma singular tendo como referência um Plano de Atendimento Individual. Reflexões e
Considerações Finais: O Programa Família Acolhedora é baseado na parceria com voluntários da sociedade civil
que se habilitam para acolher crianças e adolescentes com violação de direitos, recebendo Bolsa-Auxílio. Que
perfil famílias voluntárias deveriam ter? Que família é essa? Potencializar o acolhedor voluntário, enquanto parte
do sistema de garantia de direitos e sensibilizar para importância de participação no processo de reinserção pode
melhorar resultados alcançados no Programa? Divulgação e articulação são metas para ampliação do “Banco
Acolhedores”. Essas estratégias garantiriam o fortalecimento do Programa como Política Pública de acolhimento
na cidade RJ?
112 - GRUPOS FOCAIS COM MÃES REPERCUSSÕES NA QUALIDADE DE VIDA DE SEUS FILHOS COM
CONSTIPAÇÃO CRÔNICA FUNCIONAL
Gabriela Cunha Schechtman Sette; Maria Eugênia Farias Almeida Motta; Ana Márcia Tenório de Souza
Cavalcanti; Gisélia Alves Pontes da Silva; Luciane Soares de Lima
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A constipação crônica funcional é uma disfunção responsável 25% das consultas ao gastroenterologista. Este
evento favorece ao aparecimento de dificuldades social e emocional na infância, interferindo negativamente na
qualidade de vida e na dinâmica familiar. O estudo foi prospectivo utilizando metodologia quanti-qualitativa.
Realizado no ambulatório de gastroenterologia pediátrica do Hospital das Clínicas de Pernambuco, período de
novembro de 2012 a maio de 2013. Antes e após a intervenção, houve a aplicação do Questionário Pediátrico
Sobre Qualidade de Vida versão 4.0 - PedsQLTM 4.0 Generic Core Scales. Os dados referentes à qualidade de
vida dos participantes tiveram uma abordagem analítica de comparação antes e após (controle e experimental)
considerando-se o valor de p ?0,05 como nível de significância. Enquanto que os dados qualitativos foram filmados
com consentimento dos participantes e analisados utilizando a técnica Discurso do Sujeito Coletivo. Foram
incluídas 55 mães, 11 no grupo focal e 44 no grupo controle. Após seis meses de acompanhamento na
realizaçãode grupos focais com as mães, o desfecho qualidade de vida foi representado por um Escore Total de
89,13 (p= 0,00). As dimensões mensuradas no grupo experimental apresentaram diferença estatisticamente
significante, conforme os dados das medianas e dos respectivos intervalos inter-quartis apresentados [física 93,75
(90,63-100), emocional 85 (70-100), social 100 (100-100), escolar 85 (60-90), psicossocial 86,67 (76,67-96,67)].
Nos grupos focais com as mães, foi possível abordar aspectos do cotidiano dos seus filhos ressaltando o contexto
familiar; quatro categorias foram elencadas - composição da família, interação entre os membros, confiança
abalada na relação pais-filho, e o lazer. Como produto das discussões, maus-tratos apareceram como uma ideiacentral no contexto familiar, e três categorias foram identificadas - inibição da criança, falta de apoio, violência
física e verbal. Sobre o regime terapêutico e hábito intestinal da criança, cinco categorias foram extraídas: dor –
retenção – medo, ambiente adequado e seguro, incontinência fecal, dificuldade financeira e distrações no
banheiro. Quanto ao hábito intestinal da família houve a formação de duas categorias denominadas de hábitos
intestinais alterados e inalterados. Foi revelado também como se configura nos ambientes escolar e social o
comportamento das crianças e dos adolescentes com constipação e escape fecal, e suas relações, três categorias
foram enumeradas - agressão verbal por colegas da escola, falta de apoio e apoio da escola. A qualidade de vida

dos pacientes pediátricos com constipação funcional melhorou (Escore Total de 89,13) após a intervenção.
Portanto, a realização de grupos focais com as mães se configura como uma alternativa terapêutica para pacientes
e famílias que convivem com os distúrbios da defecação, pois permitiu a participação das mães de maneira ativa e
reflexiva, compartilhando experiências e construindo estratégias de enfrentamento dos problemas vivenciados por
elas e por seus filhos.
113 - INTERVENÇÃO COM FAMILIA NO PROCESSO DA DOENÇA CRÔNICA
Maria Goreti da Silva Cruz; Ana Lucia de Moraes Horta
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
As doenças crônicas não transmissíveis são multifatoriais e se desenvolvem no decorrer da vida, caracterizada por
ser de longa duração, incurável, irreversível e degenerativa, resultantes de fatores como: determinantes sociais,
condicionantes e de risco individual. É considerada um grave problema de saúde pública no mundo, dados de
2012 da OMS apontam que 63% da população mundial e 74% da população brasileira sofrem com algum tipo de
doença crônica com implicações para as famílias, comunidades e sociedade. Os impactos econômicos e na
qualidade de vida atingem tanto indivíduos afetados pela doença como as famílias. Embora ocorra investimento na
saúde, no Brasil, a realidade mostra que uma parcela da população ainda desconhece a necessidade de
prevenção, somente busca tratamento quando a doença se instala, afetando profundamente o sistema familiar que
ao ser informada do diagnóstico em um de seus membros, precisam lidar com sentimentos de medo, ansiedade e
dificuldades para dimensionar o problema, além de receios e insegurança e necessidade de mudanças na vida,
quanto a conduta de tratamento, expectativa de vida e medo da morte. A família é o grupo mais importante no
cuidado, principalmente na doença crônica, porém a carga de cuidados pode afetar profundamente a família,
sendo o cuidador principal sente-se sobrecarregado podendo negligenciar a sua própria saúde. Partindo do
princípio que a família necessita ser de cuidada, foi implementado o Projeto de intervenções ás famílias de
pessoas com doenças crônicas na UNIFAC. Objetivo: Desenvolver intervenções de cuidados às famílias de
pessoas com doença crônica. Método: Encontros de grupos familiares quinzenalmente com duração de uma hora,
na Unidade de atendimento a família e comunidade no município de São Paulo, utilizando técnicas de Intervenções
sistêmicas. Resultados: Foram atendidas no período fevereiro a dezembro de 2015, 20 grupos de famílias, os
temas que emergentes foram: depressão, estigma, dificuldades na comunicação intrafamiliar e com equipe de
saúde, expectativa de vida e morte, enfrentando as limitações e dependências. Considerações finais: As famílias
diante das perdas em decorrência da doença crônica passam por grande sofrimento, assim é importante viabilizar
espaços de cuidados que inclua ás famílias, contribuindo na elaboração de estratégias de enfrentamento do
problema.
114 - VESTINDO VOZES: QUE PERSONAGEM É ESSE?
Sylvania Morani; Adriana Lupu; Tarsila Takahashi; Solange Fiszman
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Objetivo: Reconhecer e identificar as vozes dos personagens familiares a fim de escutar e seguir as que avaliamos
proveitosas e descartar as que nos atrapalham. Justificativa: Como afirma Groisman (2000) desde que nascemos
gravamos, através das nossas relações familiares, vozes representativas de figuras de nosso mundo familiar.
Essas vozes irão influenciar nossas escolhas ao longo da vida e quanto mais invisíveis forem, mais poderoso o seu

comando. Sendo assim, quanto mais identificamos nossas vozes familiares, melhor poderemos discernir quanto a
segui-las no que for favorável, ou tentar ser diferente, no que for desfavorável (Groisman,2000).Esse processo
permite uma maior diferenciação(Bowen,1978) e nos possibilita sermos autores de nossa própria história. Formato
de apresentação: Exercício sistêmico-vivencial onde os participantes irão ser convidados a criar seu personagem
utilizando-se de vários figurinos e acessórios encontrados na sala. Como acreditamos que esse personagem fará
parte da trama familiar, através dele será possível trabalharmos o reconhecimento e a identificação de uma voz
familiar.
115 - A FAMÍLIA FRENTE A REALIDADE DO IDOSO EM MORAR SOZINHO
Celina Daspett; Marcelo Giovane Perseguino
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Introdução: O crescimento da população idosa no Brasil é acompanhado pela realidade da pessoa idosa em morar
sozinha. Este contingente já corresponde a uma parcela significativa da população de idosos e apresenta um
acelerado crescimento, levando o Estado e família a repensarem a questão do cuidado a esta população. Objetivo:
Compreender a dinâmica familiar frente a realidade do idoso em morar sozinho. Método: Estudo qualitativo
referencial teórico Interacionismo Simbólico. Dados coletados entre novembro de 2014 a março de 2015, por
entrevistas com a questão norteadora: Como vocês convivem com a realidade de ter um idoso na família que mora
sozinho? Participaram do estudo quatro famílias. Os dados transcritos foram analisados por meio da análise de
conteúdo com base na análise temática. Resultados: Os dados resultaram nas categorias: A família se
organizando ao processo de morar sozinho após os 80 anos; A família respeitando as suas tomadas de decisão; A
família vivenciando a liberdade do morar sozinho; Discussão: Possibilidade de morar sozinho é facilitada pelo
preparo da família durante seu ciclo vital familiar. Após a viuvez e afastamento dos filhos, a pessoa idosa é
acolhida temporariamente pelos familiares em suas residências no processo inicial de luto. Com retorno da pessoa
idosa à sua residência as famílias elegem um cuidador familiar. A aproximação do filho cuidador e o afastamento
dos demais familiares foi descrito por todas as famílias. Com risco de violência e acidentes reconhecem a
necessidade, da pessoa morar com os familiares, mas respeitam a decisão dela criando estratégias para sua
manutenção. O reconhecimento das capacidades, independência e autonomia da pessoa idosa são descritos
como importantes na manutenção do morar sozinho. A possibilidade de morar com os filhos é uma estratégia nos
casos de dependência. Ter familiares próximos traz a sensação de liberdade para a todos que reconhecem as
dificuldades, sobrecargas e riscos apresentados pelo processo de envelhecimento. Considerações finais: Frente a
realidade discutida, a enfermagem, como ciência responsável pela elaboração de estratégias de cuidado, deve
trabalhar junto ás famílias, auxiliando no planejamento de planos assistenciais baseados na realidade social
familiar individual.
116 - PROJETO DE EXTENSÃO: INTERVENÇÕES SISTÊMICAS NO CONTEXTO ESCOLAR
Ana Lucia de Moraes Horta; Maria Goreti da Silva Cruz
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Introdução: Programa de extensão Lá Fora-EPE/UNIFESP, tem como finalidade instrumentalizar graduando para
reflexão e construção de proposta de avaliação, promoção e prevenção sócio-educativa em Escolas de Educação
Básica, comunidade e serviços de saúde, visando o trabalho com famílias no município de São Paulo. As ações do
projeto aliam conhecimentos acadêmicos com a pratica em diferentes contextos, com a finalidade de desenvolver

ensino, pesquisa e ações de extensão. No biênio 2014 e 2015 foram desenvolvidos dois projetos com educadores,
estudantes e famílias com foco na prevenção ao uso e abuso de drogas, bullyng e violência, sendo os principais
temas emergentes no contexto. Objetivos: Implementar ações de educação em saúde: prevenção ao uso e abuso
de álcool e outras drogas e prevenção ao bullying e violência. Método: Pesquisa-Ação co-construídas no contexto
escolar. Oficinas de Prevenção ao uso de drogas com professores, estudantes e familiares. Temáticas: Efeitos das
drogas; reconhecimento do uso de substancias ilícitas e lícitas; orientações e criação vínculos: estudanteprofessor-família; dificuldades dos indivíduos que utilizam drogas; consequências do uso drogas no organismo.
Oficinas de prevenção ao Bullying e violência: compartilhando conhecimento sobre bullying, dialogando sobe as
experiências e dificuldades de conviver com o bullying; respeito as diferenças e compaixão na convivência
saudável. Resultados: Participaram 120 professores, 350 estudantes e 100 famílias. Foram relatadas que as ações
proporcionaram lidar com mais segurança na abordagem com aos alunos e pais. A família de estudante usuário de
droga com orientação adequada buscou atendimento especializado. Sobre a pratica de Bullyng, foi possível
ampliar o diálogo com estudantes construindo estratégias de cessação de atos violentos. Estudantes vítimas dessa
praticas conseguiram dialogar com suas famílias que exigiram providencias da escola. Educadores relataram que
os alunos estavam mais conscientes da importância de convivência saudável na escola. Os graduandos relataram
que ações no contexto escolar contribuíram no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Conclusão: Ações
criativas e planejada com a comunidade tornou-se relevante para o contexto escolar, famílias e graduandos .Os
projetos apresentam-se como uma opção para o graduando desenvolver ações de prevenção de doenças e
promoção da saúde, favorecendo aplicação na prática do conhecimento nos diferentes contextos..
117 - A CONJUGALIDADE NA GESTAÇÃO DE GEMELARES COM DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÃO
Ana Lucia de Moraes Horta; Selma Eloy Machado
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A conjugalidade está presente em diferentes fases do ciclo vital familiar e está relacionada à vivência
compartilhada do casal. A espera de um filho traz muitas expectativas, fantasias, medos e exigirá do casal uma
nova divisão de tarefas e de cuidado da criança, podendo ser considerado um momento de estresse conjugal.
Embora habitualmente o casal se prepare para uma gestação única, por diferentes motivos esta pode ser múltipla
e em alguns casos vir acompanhada de um diagnóstico de malformação.. O objetivo é compreender a trajetória
conjugal na gemelaridade com diagnóstico de malformação congênita. O método utilizado foi o de pesquisa
qualitativa, constituindo-se como um Estudo Clínico Qualitativo. Foram entrevistados dois casais com parto há pelo
menos três anos de gêmeos com diagnóstico de malformação na gestação em um dos filhos. A coleta de dados se
deu, a partir do contato telefônico inicial, por meio de 3 entrevistas, com construção do genograma e de escultura
familiar, que foram gravadas e o material produzido e fotografado. Os dados foram analisados por meio da análise
temática. Dos resultados da análise dos dados, surgiram as seguintes categorias: Construindo a conjugalidade e
se preparando para a parentalidade; Vivenciando o impacto da gravidez e da gemelearidade; Vivenciando o
diagnóstico de malformação; Vivenciando o luto de um dos filhos e Vivenciando a gestação e o pós-parto.
Concluiu-se que a notícia da gestação de gêmeos foi bem recebida pelos participantes, embora tenha sido um
susto. O diagnóstico de malformação foi impactante, porém proporcionou maior união entre o casal e família e foi
vivido com otimismo. A relação pré-gestacional, a trajetória de companheirismo dos casais entrevistados,
associados ao apoio psicológico que tiveram durante a gestação auxiliou positivamente na vivência e adaptação do
casal à parentalidade, ao diagnóstico de malformação e à preservação da conjugalidade.

118 - FAMILIARES DE DEPENDENTES DE DROGAS - SUPORTE FAMILIAR E RESILIÊNCIA
Julia Horta Egito; Celina Daspett; Ana Lucia de Moraes Horta; Rosa Maria Macedo
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Durante séculos, substâncias ilícitas foram e ainda são amplamente utilizadas, em diferentes contextos e por
diversas razões, como forma de tratamento ou para uso recreativo. Justificam-se as pesquisas sobre fatores
desencadeantes com o uso, as predisposições genéticas e os efeitos a longo prazo do abuso dessas substâncias,
Visando à compreensão desse fenômeno, faz-se necessário um olhar indagador para os contextos familiares dos
dependentes de drogas, uma vez que a família desempenha um papel fundamental na formação do indivíduo e
tem como uma de suas principais funções proteger e gerar condições para que seus membros se desenvolvam de
forma segura e saudável. O suporte familiar ainda pode ser um importante fator de superação para as crises
familiares, bem como fator de proteção ao uso de álcool e drogas. Ao avaliar o suporte familiar, são analisadas três
dimensões: a coesão familiar, a adaptabilidade e a comunicação. Quando se trata de abuso de drogas,
dependentes e seus familiares são exigidos a constantemente desenvolverem suas capacidades resilientes, uma
vez que costumam ser frequentes os conflitos relacionais entre os membros familiares e as dificuldades pessoais
que refletem no elevado grau de recaídas Objetivo: O estudo caracterizou o suporte familiar e a resiliência de
familiares de dependentes de álcool e outras drogas. Método: Estudo descritivo, quantitativo, com 87 familiares de
dependentes de drogas. Os instrumentos utilizados foram: questionário sócio-demográfico; Inventário de
Percepção de Suporte Familiar (IPSF) e Escala dos Pilares da Resiliência (EPR). Resultados: Foi evidenciado no
IPSF, média total de 58,45 pontos (classificação médio-baixa), no EPR, três subscalas com classificação muito
baixa: Aceitação Positiva de Mudanças (APM), Autoconfiança e Orientação positiva para o futuro. Houve
correlação positiva entre a APM do EPR e o total do IPSF (rs = 0,496, p<0,001). Conclusões: O dados mostraram a
importância de conhecer a resiliência e o suporte familiar como facilitador nas intervenções com os familiares de
dependentes na tentativa de possibilitar um tratamento mais consistente e focado no cuidado emocional a partir
das possibilidades de enfrentamento dessas famílias.

119 - FAMILIARES DE DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.
Julia Horta Egito; Celina Daspett; Ana Lucia de Moraes Horta; Rosa Maria Macedo
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O uso de substâncias psicoativas é uma prática antiga e presente em várias culturas, desde os tempos remotos.
Dependendo de cada comunidade e de acordo com sua cultura, época, conhecimentos e finalidade, o uso e o
abuso se encontram bastante evidentes e comuns, seja por drogas lícitas ou ilícitas. Os impactos que a
dependência de drogas gera na vida dos familiares podem originar a quebra da rotina, além de sentimentos de
vulnerabilidade, desamparo e frustração, quanto a conviver com a doença e o tratamento. onviver com esses
familiares muitas vezes acarreta insatisfação para os profissionais de saúde, além da dificuldade em se obter um
resultado satisfatório a curto prazo. Pouco se fala sobre como os familiares vivenciam essa situação. Algumas
questões para serem exploradas referem-se a como essas famílias vivenciam essa situação, quais os recursos
que utilizam, o que acontece com essas pessoas que fazem parte do problema relacionado ao álcool e outras
drogas. O objetivo do estudo foi compreender a vivência e identificar as estratégias de enfrentamento de familiares
de dependentes de álcool e outras drogas. Estudo qualitativo com 20 familiares de dependentes de álcool e outras
drogas cadastrados em duas Unidades Básicas de Saúde utilizando grupo focal como método e analise de

conteúdo. Os resultados revelaram quatro categorias: 1.Olhar dos familiares frente à dependência e aos
dependentes 2. Sentimentos, atitudes relacionados a ser familiar de um dependente 3. Dificuldades encontradas
no processo e 4.Estratégias de enfrentamento. Os achados refletem a dificuldade em lidar com esse assunto e
necessidade dos familiares participarem do processo tanto de cuidado como de serem cuidados pela equipe de
saúde. São geralmente os últimos a saberem do uso das drogas, acreditam que o dependente precisa querer se
tratar, e mostram a dificuldade de lidarem com o desaparecimento esporádicos deles. Apontam sentimentos de dó,
impotência, desgosto, ódio, vergonha, medo da agressividade e humilhação. A maior dificuldade está em lidar com
as recaídas e falta de recursos públicos. Utilizam como estratégias a religiosidade e fé, afastamento – acolhimento,
conselhos, rede de apoio, fazer o que gosta, mostram ambivalência nas atitudes e pensamentos o tempo todo.
121 - PAPAIS...MAMÃES... FAMÍLIAS COLORIDAS E SINGULARES DA ADOÇÃO
Sylvania Morani
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho tem como finalidade a partir da minha experiência como fundadora e coordenadora de dois grupos
de apoio a Adoção na cidade do Rio de Janeiro, o "ROSA DA ADOÇÃO" e o "CATEDRAL DA ADOÇÃO",
compartilhar como Terapeuta de Família através da edição de um vídeo, histórias de famílias homoafetivas
constituídas pela adoção possibilitando assim, constatarmos que essas novas configurações familiares estão
conseguindo formar seu núcleo familiar, resignificar preconceitos criando novos entendimentos sobre as relações
parentais e confirmar que a qualidade dos vínculos afetivos construídos entre os membros de uma família é um
fator determinante para a funcionalidade das relações familiares o qual pode se desenvolver em qualquer modelo
familiar.
122 - A INTER-RELAÇÃO DO CUIDADO FAMILIAR NA CONCEPÇÃO DE IDOSOS
Maria Goreti da Silva Cruz; Marcelo Giovane Perseguino; Gabriela Ap. Pinto Caferro
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Introdução: A longevidade tem alterando o perfil demográfico em todo o mundo. Mesmo com a melhoria da
qualidade de vida de idosos é de se esperar a incidência de doenças degenerativas que leve a dependência de
cuidados familiares, podendo desencadear tensão intrafamiliar, dificuldades nas redefinições de papeis e escolha
de um familiar cuidador visando atender a demanda da pessoa idosa. O objetivo: compreender a concepção de
idosos, participantes de um grupo de resgate e estímulo de memória, quanto á inter-relação do cuidado familiar.
Método: Estudo longitudinal baseada no método Criativo-sensível. Participaram 10 pessoas idosas com idade ou
superior a 60 anos integrantes da oficinas de memória por meio de quatro dinâmicas com roteiros de perguntas: 1ª
dinâmica: foi oferecido um tecido e tinta, onde o participante pintou um desenho que representou a resposta à
pergunta “Como eu sou cuidado pela minha família”. 2ª dinâmica: foi oferecido tela de pintura e tinta, onde o
participante pintou um desenho que representou a resposta à pergunta “Como eu cuido da minha família”. 3ª
dinâmica: foi oferecido canetas hidrográficas, lápis de colorir para a confecção de folhas de árvore, os participantes
escreveram frases que representaram a resposta à pergunta “O que eu aprendi na vida que me ensinou a cuidar
da minha família”. 4ª dinâmica: com canetas hidrográficas e lápis de colorir foram confeccionados frutos da árvore,
os participantes escreveram frases que representaram a resposta à pergunta “O que eu ensinei para a minha
família que possibilitou que eles cuidassem de mim”. Resultado: Após análise dos dados foram elencadas quatro

categorias: A vida significando cuidado, iluminação e felicidade; Família representando amor, cuidado e união; A
comunicação como instrumento de cuidado baseado em amor, carinho e respeito; A continuidade dos valores
familiares de cuidado, amor, responsabilidade, respeito, resiliência, honestidade e fé. Conclusão: O cuidado
familiar é baseado nos conceitos culturais e transgeracionais da família, que devem ser identificados e valorizados
pela equipe de saúde e enfermagem que por ser a ciência responsável pela elaboração de estratégias de cuidado,
deve trabalhar junto ás famílias, auxiliando no planejamento de intervenções baseados na realidade social familiar
individual.

123 - PROPONDO PRÁTICAS DIALÓGICAS NO CONTEXTO ESCOLAR
Graziella Jones Caccavale Mofarrej; Rosa Maria Stefanini de Macedo
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Melhorar as relações interpessoais, cultivando o diálogo e promovendo a evitação de conflitos é uma das
propostas atuais do movimento de cultura de paz. Sabemos que a educação é o melhor meio para desenvolver
essa tarefa, razão pela qual nossa proposta se endereça à escola, um terreno fértil para se trabalhar as relações
buscando promover atitudes pacíficas diante de dificuldades relacionais. A partir dessa premissa este trabalho tem
como objetivo lidar com situações presentes entre professores e alunos no ambiente escolar, advindas muitas
vezes do que os professores classificam como indisciplina ou desinteresse da parte dos alunos e que podem
acarretar conflitos na sala de aula prejudiciais aos bons resultados esperados dessa relação. Neste cenário,
pensando os conflitos como oportunidades de construção de diálogo, foram apresentados a um grupo de
professores de sétimo e oitavo ano do ensino fundamental II, por meio de vivências, os princípios da Comunicação
Não Violenta, desenvolvida por Marshall Rosemberg, como uma ferramenta eficiente no cuidado dos
relacionamentos em prol de uma Cultura de Paz, visando transformar potenciais conflitos em diálogos pacíficos,
contribuindo de forma positiva na formação sócio educativa dos jovens estudantes. Os resultados obtidos no que
se refere aos professores mostram uma reação favorável dos mesmos frente aos princípios desta proposta
dialógica indicando porém, terem dificuldades para se conectar com eles concretamente e adotar a postura que
preconizam, aplicando-as em suas práticas diárias. Tais resultados podem ser explicados pela postura hierárquica
que é norma predominante em nossas escolas.
Palavras-chave: Práticas dialógicas - Conflitos na escola – Comunicação Não Violenta - Cultura da Paz
124 - FAMÍLIA E ESCOLA - SISTEMAS INTERDEPENDENTES NO ESPAÇO CONVERSACIONAL
Maria Luiza Puglisi Munhoz
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Como acreditamos que a comunicação e a linguagem são instrumentos significativos nas ações educativas,
propomos uma modalidade de interação/comunicação que denominamos de espaço conversacional, a fim de
minimizar os conflitos entre família e escola, como sistemas interdependentes, que se mantêm co-autores e coresponsáveis pelo processo escolar de seus filhos /alunos. Embasados na visão sistêmica da realidade reiteramos
os conceitos de Maturana (1991) quando defende o conversar como o fluir entrelaçado do linguajar e do
emocionar, como maneira de fazer com que a emoção e a compreensão minimize e modifique os conflitos. Para
eficácia do recurso conversacional os temas propostos devem ser de interesse dos envolvidos. Criando assim um

campo de conversação dialógica, que se fundamenta na proposta de criar novas formas de entendimento sobre as
questões discutidas na comunicação/interação, sem a preocupação de se chegar a um consenso a uma definição
única, segundo Morin (2002). Ilustraremos com estudos que permitem a utilização do recurso conversacional,
explorando assuntos e contextos diversos, mantendo o cuidado de adequar a condução, a coordenação e a
escolha dos temas para os participantes. Elencamos questões de limites; postura do professor; relação
professor/aluno; relacionamento entre colegas: bulling nas escolas; sexualidade e drogas na família e na escola.
Exploramos a diversidade ocorrente entre familiares, professores e alunos de escolas da rede particular e da rede
pública de ensino. Os sentimentos e preocupações são semelhantes, diferenciando somente os tipos de recursos
utilizados e como os utilizam na solução dos problemas. O procedimento revela uma teia dinâmica de eventos
multifacetados e interdependentes em constante interação e mudanças, confirmado pelos professores que
denunciaram a necessidade de um trabalho social junto aos pais, na função de educadores e os pais querem
ampliar o canal de comunicação com escola e coordenação, para serem mais ouvidos e poderem opinar na
condução da educação de seus filhos. Facilitando a comunicação entre parceiros, a função educativa da escola se
amplia no cumprimento de sua missão, que consiste na troca de valores essenciais, não somente com os alunos,
mas com os pais, a fim de atingir com maior pertinência a sociedade em que se insere.
126 - VIVER O LUTO : O RECURSO PARA A CONTINUIDADE DO CICLO FAMILIAR.
Tarsila Takahashi; Joana Figueira de Mello
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Objetivo: Confirmar a necessidade e importância de viver o luto diante da morte de um membro da família.
Justificativa: Como afirmam Walsh e McGoldrick, " As famílias precisam estar em equilíbrio ou em harmonia com
seu passado, não em uma luta para recuperá-lo, escapar dele ou esquecê-lo" (Walsh e McGoldrick, p.33,1998). É
importante que a família viva o processo do luto para que possa se reorganizar emocionalmente, resgatar e
ressignificar as suas funções, tornando possível seguir adiante com os projetos familiares e individuais dentro do
sistema. Motta e Cavour apontam que recolocar os mortos no passado, no lugar da saudade, é introduzir o
presente e o futuro na continuidade do ciclo familiar, descongelando o tempo. (Motta e Cavour,2010). Formato de
apresentação : Apresentação de vídeo de um atendimento de caso clínico, realizado pelo Dr. Moises Groisman e
equipe terapêutica, no curso de formação “Terapia familiar Breve na infância e adolescência” na Núcleo
pesquisas.
127 - PARENTALIDADE E ADOÇÃO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E PRÁTICAS
PARENTAIS.
Eduardo Lomando; Karine Fonseca
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Constata-se que as pesquisas internacionais e nacionais apontam para a homoparentalidade como uma
configuração familiar que não apresenta diferenças negativas em relação à criação dos filhos/as quando
comparada às famílias heterossexuais. Como os estudos brasileiros tem se concentrado em metodologias
qualitativas, o objetivo deste estudo foi comparar os escores das práticas parentais entre homens gays/bissexuais,
mulheres lésbicas/bissexuais e homens e mulheres heterossexuais que exercem a parentalidade por meio da

adoção. Quatro grupos (130 no total) com estas configurações fizeram parte deste estudo, respondendo o IPP (24
homens gays/bissexuais, 24 mulheres lésbicas/bissexuais, 17 homens heterossexuais e 65 mulheres
heterossexuais). Os resultados demonstraram não haver diferença significativa entre as práticas parentais em
nenhum dos quatro grupos, demonstrando mais uma vez que a orientação sexual não se associa com as práticas
parentais. Entretanto, quando agrupados por gênero, o grupo de mulheres obteve média significativamente mais
alta nos domínios disciplina e didático, demonstrando tanto uma ruptura quanto manutenção das normas de
gênero para mulheres e homens.
128 - EXPERIENCIANDO OS CONCEITOS BÁSICOS EM SEXUALIDADE E GÊNERO NA TERAPIA FAMILIAR
Eduardo Lomando
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Trabalhar com sexualidade e as relações de gênero em psicoterapia requer um denso conhecimento teórico,
técnico e pessoal. Desde a década de 60 e ainda com muita força nos dias de hoje, estes conceitos são territórios
de uma guerra culturail na qual liberdade, complexidade, tabu e proibição travam batalhas que resultam em
retrocessos e avanços. A/o psicoterapeuta que decide atender casos nos quais estes temas sao chaves para o
processo terapêutico, devem conhecer minimamente os conceitos básicos. O objetivo deste trabalho é facilitar de
forma vivencial os conceitos de sexo designado e biológico, identidade de gênero, cisgenero, expressão de
gênero, orientação sexual e práticas sexuais. Este workshop terá como método uma série de perguntas
provocativas para que as próprias respostas pessoais levem os participantes a compreenderem estes conceitos
afim de potencializarem sua prática clínica.
129 - INTERVENÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR EM PROCESSO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM
ADOLESCENTES
Débora Tessaro; Beatriz Schmidt
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O objetivo do presente estudo é caracterizar o processo de escolha profissional na adolescência e discutir
intervenções psicológicas pautadas na teoria sistêmica junto a adolescentes e a famílias que se encontram nesse
momento do ciclo de vida. Trata-se de uma revisão integrativa de publicações nacionais e internacionais,
disponíveis em: Portal de Periódicos da CAPES, SciELO, PePSIC, BDTD e livros técnicos. Na busca pelas
publicações, foram utilizados os seguintes descritores: escolha profissional; adolescência; teoria sistêmica;
pensamento sistêmico; relações familiares; orientação profissional. Em linhas gerais, a análise dos estudos obtidos
evidenciou que os pais criam projetos para os filhos antes mesmo do nascimento da criança. Consequentemente,
o indivíduo vem ao mundo inserido em uma história preexistente, da qual é herdeiro e também prisioneiro. Assim,
ele pode se sentir compelido a cumprir as expectativas familiares, mesmo contra a sua vontade. Por outro lado,
quando tenta se comportar de modo oposto ao estipulado pela família, sofre as consequências, por não se
adequar ao que foi preestabelecido. Salienta-se a relevância de proporcionar aos pais e demais familiares
reflexões sobre o estágio do ciclo de vida individual do adolescente, buscando reduzir as ansiedades e os conflitos
potencialmente ligados à escolha profissional. Como resultado, também é possível que os próprios pais se
mostrem menos tensos e mais seguros nesse momento, o que se associa a um clima emocional positivo que
beneficia todos os membros da família. Algumas técnicas utilizadas em intervenções sistêmicas familiares podem
ser adaptadas ao contexto da orientação profissional, a saber, perguntas circulares e genograma familiar. Destaca-

se também a abordagem narrativa, que consiste em uma das aplicações centrais da teoria sistêmica à orientação
profissional. Nessa modalidade de intervenção, deve-se favorecer a promoção da autonomia do indivíduo, bem
como das reflexões sobre conexões entre eventos presentes e passados, na perspectiva da construção da
trajetória de vida futura. O presente estudo soma-se a outras produções acerca da temática, de modo a lançar luz
à prática profissional e à pesquisa sobre o processo de escolha profissional na adolescência, do ponto de vista da
teoria e das intervenções sistêmicas, o que ainda parece pouco explorado na literatura científica nacional.
130 - A BRANQUIDADE E O RACISMO NAS RELAÇÕES FAMILIARES BRASILEIRAS
Maria Leticia Puglisi Munhoz
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Trata-se de um estudo teórico sobre o tema da branquitude, sua relação com a psicologia e sua influência sobre o
racismo e relações familiares multiétnicas, obtidos a partir da relação com pesquisa empírica. Para a investigação
empírica, foram realizadas entrevistas, por meio de um questionário semiestruturado, com os jovens brancos e
negros de 3 universidades brasileiras, com a finalidade de investigar os componentes presentes nas relações
sociais entre esses jovens, que se caracterizam como componentes fornecidos pela cultura brasileira que
contribuem para a perpetuação das condutas preconceituosas e da discriminação étnico-racial contra os negros,
presentes nas relações sociais entre negros e brancos. A partir disso foi proposta uma relação dos resultados da
pesquisa com ambientes familiares que reproduzem os aspectos encontrados e as categorias obtidas no estudo
sobre as teorias da branquitude, e uma reflexão sobre as consequências para seus membros (os jovens atuais) e
propostas de intervenções.
131 - AÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE NA PROTEÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES
Maria Leticia Puglisi Munhoz; Maria Luiza Puglisi Munhoz
Modalidade: Temas Livres

Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A importância da família expressa na legislação brasileira defende a garantia do direito à criança e ao adolescente
à convivência familiar e comunitária. Para que esse direito seja cumprido cabe ao poder público oferecer à família
condições de exercer seu papel social, e proporcionar alternativas nos casos em que as crianças e os
adolescentes são colocados em situações de riscos físicos, psíquicos ou sociais, ou com os vínculos familiares
rompidos: pelo divórcio, por separação dos pais, por abandono devido a diferentes conflitos, por desinteresse e
negligência, por traumas e violências física e psíquica ou outras formas de violação de direitos, que não permitam
à criança e ao adolescente terem um ambiente seguro para crescer e poder desenvolver suas potencialidades.
Frente a tais problemas, em situações extremas, as políticas públicas, em obediência à lei, privilegiam o
afastamento das crianças e dos adolescentes das famílias e o acolhimento em lares substitutos ou abrigos. Nesse
item, no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o debate sobre o assunto avança, trazendo como solução
preferencial a manutenção das crianças e adolescentes em sua família de origem, com acompanhamento e apoio
necessários por parte do Estado, recorrendo aos lares substitutos, por adoção, e acolhimento em abrigos para
casos excepcionais, como medida transitória, uma vez que a recondução à família é o objetivo primordial.
Defendendo a fundamental importância de que os vínculos familiares devem ser protegidos pela sociedade e pelo
Estado, parece-nos prioritário informar e incentivar a responsabilidade e participação dos terapeutas e dos
estudiosos da Família, no sentido de se prepararem como orientadores e cuidadores no acompanhamento e apoio

às famílias necessitadas, seja qual for o estrato social a que pertençam. Como ilustração dos conteúdos propostos
serão apresentados casos atendidos na clínica, em ação multidisciplinar, ressaltando os fatos significativos que
emergem nas relações interpessoais e familiares dos sistemas operantes, bem como dados obtidos em grupos de
pesquisas sobre diferentes formas de adoção e de acolhimento em abrigo e implicações nos relacionamentos
familiares, para discussão com os presentes.
132 - RELACIONAMENTO COM A "EX" : UMA QUESTÃO DE FRONTEIRA
Teresinha Mello da Silveira
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.

O mundo contemporâneo, caracterizado pela diversidade, instabilidade e fugacidade, atravessa o casal e a família
deixando visível uma multiplicidade de modelos, dentre eles os recasamentos. Embora este último se torne cada
vez mais comum, constato, ao atender na clínica casais recasados, os conflitos e impasses ocasionados no
relacionamento atual, pelo relacionamento pouco claro com a/o ex-companheira(o). Nestas circunstâncias, percebo
as desavenças e sofrimento no casal que me procura para terapia. O conceito de fronteiras de contato (Polster &
Polster, 2001) e as teorias de campo que dão sustentação para a Gestalt-terapia, principalmente com a sua
propriedade de “possível relação de pertinência” (Parlett, 1999), a qual afirma que nenhuma parte do campo pode
ser excluída nem considerada a mais importante e que tudo contribui para a organização do campo tal qual ele é,
fornece recursos para o trabalho terapêutico com aqueles parceiros amorosos que trazem esse tema, não
permitindo que eles se vejam como vítimas de interferências externas e sim como corresponsáveis. Embora tais
questões possam surgir com ex-parceiros (do sexo masculino) e também em relações homoafetivas, para fins
desta apresentação, proponho-me a refletir sobre o papel da ex-companheira nos relacionamentos heteroafetivos,
suas interferências e decorrências, denunciando a porosidade da fronteira conjugal. Para tanto, parto de exemplos
da minha prática clínica. Pretendo ainda discutir possíveis caminhos que contribuam para a clareza de limites,
propiciando relações conjugais construtivas e interações com a ex-companheira que sejam respeitosas, sinceras e
dentro dos limites do que for necessário, se assim o casal desejar.
133 - O CASAL E AS RELAÇÕES DE PARENTESCO POR AFINIDADE: OS SOGROS
Sinara Dantas Neves; Elaine Pedreira Rabinovich
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
As experiências com o parentesco por afinidade vivenciadas pelo casal nas famílias de origem podem esclarecer a
forma como as relações com o parentesco por afinidade se apresentam na vida conjugal atual? O presente estudo
analisa as repercussões advindas das experiências com o parentesco por afinidade que o casal vivenciou nas
famílias de origem na construção dessas relações na vida conjugal atual, com enfoque sobre os sogros. Consiste
num estudo qualitativo, com delineamento de estudo de casos múltiplos, a partir de uma abordagem fundamentada
na epistemologia sistêmica. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com três casais, de forma individual,
em uma amostra de conveniência, com os seguintes critérios de inclusão: estar entre 25 e 45 anos de idade; ser
de classe média; ser heterossexual; apresentar grau de instrução médio ou superior; encontrar-se em primeira
união conjugal; ter os dois representantes parentais vivos e possuir filhos. Os dados foram analisados inicialmente

isolados, caso a caso, a partir do que emergiu das falas, depois agrupados, a partir de aspectos incomuns obtidos
através do método comparativo constante. Os resultados obtidos remetem a aspectos recorrentes como: questão
da moradia e revisão de fronteiras; cônjuges como mediadores entre o parceiro e seu parentesco por afinidade;
sogros como avós; fortalecimento do “eu absoluto”. Estes resultados confirmam a transmissão intergeracional dos
padrões interacionais do casamento dos pais pelos casais investigados, aparecendo a tendência a uma repetição
por gênero, por pelo menos um dos cônjuges. Revelam-se, nesses processos de interações, a existência de um
jogo de interesse das famílias de origem, no papel de avós, como forma de manter o novo casal ligado a eles, que
merece ser cuidadosamente estudado.
134 - CONCEPÇÕES DE HOMENS DA CLASSE MÉDIA ACERCA DA FAMÍLIA E SEUS MEMBROS
Sinara Dantas Neves; Maria Angélica Vitoriano da Silva
Modalidade: Comunicação de Pesquisa

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este estudo é parte de um projeto maior intitulado “Concepções de jovens, adultos e idosos de Salvador sobre
família e seus componentes”. Objetivou-se investigar possíveis alterações intergeracionais sofridas na
representação dos papéis familiares na cidade de Salvador, Bahia. Trata-se de um estudo exploratório de natureza
qualitativa no qual, foram entrevistadas, em separado, três gerações de uma mesma família: um jovem do sexo
masculino, seu pai, e seu avô paterno. A análise foi realizada através da metodologia de estudo de caso. Os dados
revelaram uma tendência das três gerações sustentarem suas concepções acerca dos papéis desempenhados na
família baseados na formação recebida, nas experiências de vida e nos modelos com os quais conviveram,
revelando as diversas aproximações na forma de viver e pensar a família.
135 - PODEM VIR OS CASAMENTOS: DECIDI MORRER COM O NOME QUE NASCI
Sinara Dantas Neves
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este estudo constituiu-se a partir da experiência de uma pesquisadora do Grupo de pesquisa “Família,
(auto)biografia e poética”- UCSal/CNPq acerca da constituição do sobrenome no casamento e nos convida a
refletir sobre alguns temas de caráter subjetivo que envolvem os efeitos da mudança de nome dos cônjuges. A
partir de uma narrativa autobiográfica, com aporte teórico da abordagem sistêmica, a discussão transita as
dimensões do indivíduo e da legislação. Sendo o nome, portanto, uma forma de individualização do ser humano
mesmo após a morte, é o nome da pessoa, juntamente com outros atributos da personalidade, que a distingue das
demais, dentro da sociedade. Quando duas pessoas escolhem formar um casal, formam também um novo
sistema, estruturado a partir das experiências advindas de suas famílias de origem e de outras experiências
matrimoniais e de casal. Ao nascermos, recebemos dos nossos pais um nome, que carregamos por toda a vida, e
seus sobrenomes de família. Depois crescemos e descobrimos a condição de status desses sobrenomes. E, mais
tarde, percebemos a referência deles também na nossa vida profissional, em que somos associados a um
currículo; a uma formação. Mas se, nesse ínterim, ainda nos casamos, aí é que nos damos conta de que
“recebemos” uma família e que é comum, num casamento civil, utilizarmos o sobrenome da mesma para
socialmente demonstrar que agora fazemos parte dela. Antes, essa preocupação cabia somente à mulher, mas,

após o novo Código Civil (1988), passa a ser de ambos, a ponto de permitir que o marido também acrescente o
sobrenome da esposa ao dele, caso deseje, ou que qualquer um dos cônjuges tire o próprio sobrenome e assuma
por inteiro o do parceiro. Nessa perspectiva, o presente estudo está vinculado ao movimento biográfico,
valorizando o modo como as experiências informam a auto compreensão, a partir de uma narrativa sobre as
experiências matrimoniais da autora, relacionadas à alteração dos seus próprios sobrenomes com o advento do
casamento.
137 - O MAL ESTAR DO LAÇO SOCIAL E DO DESAMPARO: UM APELO À FUNÇÃO PATERNA.
Marcia Cristina T. Reina
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
No decorrer de nossa práxis, temos observado um aumento de demandas por atendimentos psicológicos cujos
sintomas refletem a ausência ou falha do pai enquanto operador da lei simbólica. O mundo contemporâneo tem
apontado diversas mudanças referentes às relações humanas. A sociedade denuncia a fragilidade da lei e,
constantemente revela o desamparo resultante do “enfraquecimento” da lei simbólica. Este trabalho aborda sobre a
importância da função paterna, o lugar do pai, tradicionalmente concebido como representante da lei simbólica.
Fundamental à estruturação do humano e à convivência social, a lei se apresenta como um modo de amparo
simbólico. Ineficiente na função de interdição e limite, a lei falha. Não mais interditado, o sujeito se vê sem
referências, desamparado. A teoria psicanalítica nos permite compreender como o pai enquanto função atua nesse
processo constitutivo da psique do sujeito. Procuramos descrever o pai e sua função de acordo com Freud e
Lacan, os principais teóricos da psicanálise como também a relação daquele com as diversas configurações de
desamparo do sujeito contemporâneo. Diante das reflexões e discussões deste trabalho podemos considerar a
importância da função paterna na estruturação psíquica do indivíduo, no estabelecimento dos laços sociais, como
também as ressonâncias dessa função no decorrer de toda a sua vida. A função paterna como referencial
simbólico é de grande relevância para o sujeito principalmente para o adolescente, subjetividade esta que mais
tem sofrido pela inoperância dessa função e que muitos traduzem essa falta e apelam para o seu exercício através
de atos de violência. O presente trabalho apresentará o resultado de uma pesquisa realizada com um grupo de
adolescente entre 12 e 18 anos sobre “o que é o pai?” O resultado em forma de gráfico mostrará os principais
significantes referentes à figura do pai presentes no seu imaginário e cujos significantes destacados remetem ao
pai simbólico, à função paterna. Esperamos que o presente trabalho possa contribuir para as discussões sobre o
sujeito, a família, o mundo contemporâneo e o mal-estar presente em cada um de nós. Enfim, para um olhar para o
indivíduo e para a sociedade como um todo e em constante relação.
138 - (IN)FIDELIDADE CONJUGAL: POR QUE TRAIMOS?
Maria Ines Catto; Nayana Maria Schuch Palmeiro
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
RESUMO
Com o presente trabalho pretende-se conhecer alguns aspectos relacionados à infidelidade conjugal. Trata-se de
uma pesquisa exploratória, na forma de um levantamento bibliográfico ampliado, acerca do tema. Foram

desenvolvidos os seguintes itens: Histórico e construção da relação conjugal; A vida conjugal na
contemporaneidade; Infidelidade conjugal. Procurou-se abordar a infidelidade conjugal para uma melhor
compreensão do que pode leva a isso. Por que, mesmo com a possibilidade de se divorciar, as pessoas preferem
levar continuar casadas, ao mesmo tempo em que pretendem manter casos amorosos clandestinos? O
relacionamento conjugal é estabelecido passo a passo, pois são duas pessoas oriundas de contextos diferentes.
Para a construção da conjugalidade são necessários sentimentos como amor, respeito, confiança, paixão e
amizade. A infidelidade excita as mais diversas emoções entre os parceiros que a experienciam. A insatisfação de
um dos cônjuges com relacionamentos e o fato de encontrarem em outros parceiros atributos que não eram
percebidos em seus companheiros, podem os levar a um novo envolvimento afetivo-sexual, gerando uma crise
conjugal. O relacionamento conjugal estabelece uma questão essencial da vida adulta tendo efeitos na saúde
mental, física e na vida profissional de homens e mulheres. A satisfação conjugal está relacionada à interferência
de diversos fatores, como: características de personalidade, atitudes e necessidades, valores, ciclo de vida
familiar, filhos, sexo, escolaridade, nível socioeconômico, nível cultural e trabalho. É mais fácil ter satisfação
conjugal quando há maior envolvimento emocional das pessoas, maior confiança e reciprocidade. Percebe-se na
contemporaneidade, que tem se procurado pelo prazer imediato sem muita preocupação da responsabilidade e do
compromisso e, uma quase que total isenção do sentimento de culpa, enfraquecendo o respeito a valores como a
fidelidade e a lealdade nas relações amorosas. A infidelidade excita as mais diversas emoções e respostas entre
os parceiros que a experienciam. A insatisfação de um dos cônjuges com seus relacionamentos e o fato de
encontrarem em outros parceiros atributos que não eram percebidos em seus companheiros, podem os levar a um
novo envolvimento afetivo-sexual. A traição é uma situação que atravessa a vida de muitos casais e famílias,
geralmente trazendo prejuízos e sofrimento para eles.

139 - O OLHAR DA FAMILIA PARA A ANCESTRALIDADE
Scheila Patricia Nascimento Gomes
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Resumo: Muitos nós e emaranhados podem estar relacionado com histórias e heranças da nossa ancestralidade.
De acordo com Freud todo o ser humano carrega consigo legados, pactos, heranças, padrões, repetições de
gerações passadas no inconsciente e em determinados momentos na vida esses emaranhados podem surgir e
causar conflitos, medo, paralisação e estagnação sem motivo aparente dentro do universo familiar atual. Olhar
para a ancestralidade possibilita a cura, libertação e entendimento desses emaranhados e promove a família um
fluxo de vida mais saudável e sem a continuação de padrões que podem ser destrutivos. Além destes benefícios,
olhar para a ancestralidade pode dar a família um novo olhar para as questões conflituosas e abrir as janelas para
as várias possibilidades de resoluções. Objetivo: Proporcionar aos participantes um encontro com suas heranças
ancestrais através do corpo e poder fechar padrões negativos que estão sendo repetitivos e fortalecer os legados
positivos para a uma continuação saudável e harmônica da família atual. Justificativa: Dar um olhar para as
heranças recebidas da ancestralidade (família de origem) pode proporcionar as famílias um norteamento que
identifica a raiz do conflito e facilitar o encontro de soluções que mais se adéqüem a realidade da família de hoje.
Sendo possível minimizar e até mesmo sanar o que está causando a família atual conflitos, angústias, dores e
sofrimentos emocionais. Tendo com resultado uma família liberta de pactos inconscientes para poder dar
continuidade a legados que combinem com a dinâmica atual da família e construírem suas próprias histórias.
Formato da apresentação: Dinâmica corporal em subgrupos com movimentos da Bioenergética e da Constelação
Sistêmica Familiar. Material a ser utilizado: ? Música e Som ? Data Show ? Papel, Lápis e lápis de cor Resultado
Esperado: Participantes mais conscientes de seu papel na família de hoje e nas construções das gerações
passadas. Podendo honrar e continuar apenas aquilo que contribua para um crescimento harmônico da família.

140 - VÉSPERA - PREPARANDO PARA CASAR
Daniela Miranda; Helena Cardoso; Joana Cardoso
Modalidade: Temas Livres

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O casamento decorre do amor entre duas pessoas, mas não pode contar apenas com isso para construir e
preservar essa nova convivência. Desde a cerimônia do casamento, até pequenas decisões do dia a dia, os casais
atravessam diversas dificuldades. São questões comuns a quase todo convívio (e portanto previsíveis), que não
significam uma crise conjugal, mas que merecem atenção. É preciso conversar, para se fazer os ajustes
necessários. Mas, acima de tudo, o ideal é prevenir, ao invés de esperar o problema se instaurar... A partir desta
necessidade de se trabalhar de forma preventiva, criamos o Véspera. Usamos nossa experiência clínica em
atendimento a casais para identificar dificuldades comuns no dia a dia de um casamento e antecipamos diálogos
fundamentais para essa nova forma de convivência. O Véspera é um trabalho pioneiro, elaborado para preparar os
casais para a vida a dois. São cinco encontros, com temas pré-definidos, em que trabalhamos com o casal
facilitando um diálogo sobre assuntos importantes, mas comumente negligenciados.
141 - A PRESENÇA DO TERCEIRO: UMA METÁFORA DO CASAL?
Sandra Fedullo Colombo
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
De janeiro de 2015 a janeiro de 2016 chegaram no meu consultório nove casais com uma situação em comum: a
presença de terceiros na relação amorosa. Sinal das configurações do século XXI? Fronteiras difusas dos
contratos amorosos? O chamado amor líquido de Bauman? Conversas entre duas individualidades? O espaço
entre o projeto e a realização amorosa? O desejo do absoluto e a possibilidade do relativo? O desejo, o romance e
o cotidiano? Quais as conversas possíveis? Quais os significados construídos a partir dessa vivência? Quais novos
contratos podem emergir? Em minha experiência clínica com casais acredito na possibilidade de visitarmos as
histórias individuais na presença do par para que, ao abrirmos juntos nossas mochilas, possamos assumir juntos a
autoria e o sentido da história daquela parceria amorosa. A escuta especial, a busca de significados, a fuga das
leis gerais, o olhar além do juízo de valor permitem abrir caminho para a construção de novas dimensões do
encontro com cuidado especial tanto ao pertencimento quanto à autonomia. A presença do terceiro passa a ser
uma parte da narração da história do casal, com toda a dor e a frustração do processo de desidealização. A
travessia desse luto pode abrir espaços para novos encontros dentro desse par ou permitir que os caminhos
individuais separados sejam autorizados sem que a história precise ser destruída.
142 - “A GAROTA DINAMARQUESA” – A PRIMEIRA MENINA APRISIONADA QUE SE LIBERTA, REFLEXÕES
SOBRE A CONDIÇÃO TRANSGÊNERE
Luiz Carlos Prado
Modalidade: Workshop

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Nesse workshop, o autor propõe-se a fazer reflexões sobre as vicissitudes da condição transgênere a partir da
obra-prima “A garota dinamarquesa”, história de Lilly, a primeira pessoa no mundo que enfrentou o desafio da
cirurgia de readequação corporal para tornar-se uma mulher. O tema será examinado utilizando-se uma edição
reduzida do filme, onde as diversas etapas do processo de libertação dessa menina aprisionada num corpo
masculino vão sendo gradualmente reveladas com extrema sensibilidade e beleza. Serão discutidas as vivências
individuais do pintor dinamarquês Eimar, gradualmente transformando-se em Lilly, e a incrível relação de amor
com sua esposa, que lhe faz companhia por toda a vida, ilustrando a atitude generosa e respeitosa de aceitação
que todas as pessoas transgêneres merecem receber.
143 - UTILIZANDO O CÍRCULO DA DISPUTA DOS PENSAMENTOS NO TRABALHO COM CASAIS
Luiz Carlos Prado
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Nessa participação, o autor pretende mostrar como pode ser útil o “Círculo da Disputa dos Pensamentos” no
trabalho com casais com problemas de comunicação. Sabemos como, nesses casais que buscam terapia, há
sempre uma grande quantidade de distorções cognitivas nos seus constantes conflitos. Essas distorções levam à
interpretações equivocadas daquilo que cada um expressa, ampliando-se sempre mais o distanciamento das
visões de cada um sobre o outro e a relação. A utilização do Círculo da Disputa dos Pensamentos, incluindo o uso
de alguns bonecos representativos dos diversos pensamentos que ajudam ou atrapalham, pode auxiliar muito os
parceiros do casal a melhor compreenderem um ao outro e poderem olhar as situações conflitivas de maneira mais
realista e equilibrada.
144 - OS MEDOS INFANTIS CRIANDO DIFICULDADES FAMILIARES
Adriana Selene Zanonato
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Essa participação para mesa redonda propõe uma discussão clínica das situações onde os medos das crianças ou
adolescentes criam sérios problemas para a família. A autora pretende ilustrar o tema com vinhetas de casos
clínicos e mostrar a utilização da história terapêutica “A derrota dos medos” como um recurso interessante para
ajudar essas famílias a enfrentar os medos que paralisam. Pais e filhos poderão utilizar esse instrumento em
conjunto, buscando esclarecer a natureza das dificuldades e, juntos, buscarem maneiras de enfrenta-las. O “Jogo
da Derrota dos Medos”, baseado na história terapêutica de mesmo nome, também pode ser um rico instrumento de
trabalho com essas crianças e suas famílias.
145 - FORMAÇÃO DA CONJUGALIDADE EM FAMÍLIAS ADOLESCENTES
Magda Guerato Garbo; Ceneide O. Cerveny

Modalidade: Workshop
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
As necessidades de encontrar-se e de ser reconhecida como pessoa passam pela ideia inconsciente de que o
papel de mãe é amplamente valorizado e desejado, e que a gravidez aparece como uma forma de mudar seu
próprio destino. A gravidez pode ser uma tentativa de resolução dos conflitos que assombram a adolescente em
situação de risco, e pode ser vista como a tão desejada emancipação, trazendo a possibilidade de fugir do núcleo
familiar de origem e constituir sua própria família. Lembrarmos que o processo de individuação ainda não foi
concluído, esses jovens não estão inseridos no mercado de trabalho, não desenvolveram independência
financeira, nem emocional. Desenvolver o papel de mãe e de pai, nessas condições, será muito difícil pois ainda
não possuem sabedoria e maturidade. Estas adolescentes passam por uma série de privações, materiais, afetivas,
de aceitação, percebo a necessidade do resgate da fé. A espiritualidade pode ser uma porta para o seu reencontro
com o sagrado, já que a maioria se encontra em crises religiosas, em alguns momentos rejeitam esse sagrado em
suas vidas, mas na gestação a espiritualidade é uma porta que ajuda na aceitação, auto-perdão e algumas
respostas as suas, dúvidas, inquietações e medos. O surgimento de um novo ser, em sua plena constituição, a
adolescente ainda não possuí plena consciência do ser, está caminhando em seu processo de descoberta e
evolução assim como o futuro pai. Vamos olhar a formação da conjugalidade, diante das diversas dificuldades que
acontecem durante o processo gestacional. Na gestação, corpo de mãe e feto coexistem e são codependentes,
nossas ações tem ressonância. Um campo tem uma memória própria, memória dos elementos da física da
química que estão fora e dentro do ser;”. Sonhar e ter perspectiva de vida futura com baixa auto-estima é muito
difícil. Descobrir suas potencialidades e capacidades, é o primeiro passo para a construção da auto-estima. no
estabelecimento da conjugalidade. Nossa visão estará focada na fase inicial da constituição do Ciclo Vital e nos
balizaremos nesta teoria Sistêmica para entendimento e analise.
146 - CO-CONSTRUINDO AÇÕES E RESPONSABILIDADE RELACIONAL EM UM GRUPO DE FAMÍLIA
Claudia Naglis; Marcella Naglis
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O trabalho tem como objetivo apresentar as práticas desenvolvidas em um espaço de conversação, construídas
em um Grupo de Família na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Francisco, localizada em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. Os encontros ocorreram uma vez por semana, caracterizando-se como um grupo aberto, no qual
as famílias são encaminhadas por meio da triagem realizada em um grupo de acolhimento da UBS. É importante
ressaltar que o motivo da demanda proporciona uma visibilidade aos processos conversacionais entre as famílias
que procuram o atendimento, trazendo queixas de situações que envolvem conflitos familiares, separação dos
pais, ausência paterna, comportamentos e dificuldade de aprendizagem da criança na escola. Desta forma, os
encontros realizados nesta comunidade possibilitaram a articulação das práticas narrativas e colaborativas, em
busca de uma construção de realidades alternativas como forças de ação e mudança social, no qual é trabalhado
com a responsabilidade relacional e participação social ativa dos integrantes, em busca de uma construção
individual e coletiva. As relações construídas no grupo favoreceram o engajamento da família, gerando novas
formas de se relacionar e contribuir assim para a produção da corresponsabilidade entre os participantes,
desenvolvendo o conceito de responsabilidade relacional como uma proposta que possibilite co-construir
coletivamente a realidade vivenciada por meio das queixas trazidas pelo grupo. Deste modo, quando as pessoas
se apropriam de sua história, elas se tornam responsáveis relacionalmente. Nesta lógica de produção de
conhecimento, a verdade não está em uma polaridade ou outra, mas nos processos interativos que se
estabelecem nas relações. Diante desta prática, foi possível promover novas formas de se relacionar e estar no
mundo, gerando sentidos e significados que possibilitaram novos discursos e re-autoria nas histórias das famílias

que se permitiram participar do processo.
147 - PERDAS AMBIGUAS NAS FAMILIAS
Mônica R. Mauro
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Proponho neste trabalho um debate sobre o tema PERDAS AMBIGUAS NA FAMILIA, onde busco falar do
sentimento de ambiguidade que segue as perdas vividas por casais e famílias e a importância do trabalho
terapêutico nesse contexto.
148 - ACOMODAÇÃO FAMILIAR E SUAS REPERCUSSÕES NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO
OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC): ESTUDO DE REVISÃO
Jacqueline Bahlis Fernandes; Débora Cassiane Finkler; Letícia Rosito Pinto Kruel
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) provoca repercussões importantes sobre o funcionamento familiar.
Comportamentos de acomodação, como modificações na rotina frente aos sintomas dos portadores do TOC, são
comuns, com ocorrência superior a 90% dos casos. A família age dessa forma buscando diminuir o sofrimento do
paciente, ou mesmo o tempo gasto com os rituais. O fenômeno da acomodação familiar (AF) está associado à pior
resposta aos tratamentos de primeira escolha para o TOC, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC) e
farmacoterapia. A partir da realização de uma revisão da literatura em bases de dados nacionais e internacionais,
além de consulta a obras de pesquisadores consagrados no estudo do TOC, apresentamos alguns dados acerca
da AF e sua repercussão sobre o tratamento. Este fenômeno está relacionado à gravidade dos sintomas do TOC e
há evidência da associação entre a AF e sintomas obsessivo-compulsivos de contaminação e limpeza. Não raro os
familiares apresentam sintomas relacionados ao TOC ou já apresentaram sintomas de ansiedade, o que pode
contribuir para a maior ocorrência da AF. Ela interfere no tratamento na medida em que a família age na contramão
do que é proposto com a exposição e prevenção de resposta (EPR), núcleo da TCC para TOC, e assim abrevia a
ansiedade e mantém crenças catastróficas acerca da não realização dos rituais. É necessário que ocorra um
processo de exposição à ansiedade sem realização de rituais, para gerar habituação, aprendizado e redução de
sintomas. Ao compreender como a AF ocorre e quais os comportamentos dos familiares que estão contribuindo na
manutenção dos sintomas, os terapeutas podem adequar estratégias de intervenção e psicoeducação. Oferecer
aos familiares instrução específica sobre a AF, realizar treino de habilidades para reduzir esses comportamentos e
prover sessões adicionais ao tratamento padrão de TCC contribuiu na diminuição dos índices de AF e na melhora
dos pacientes. Esta revisão e estudos recentes sobre a AF somam esforços para disseminar e ampliar o
conhecimento sobre esse fenômeno e sobre os benefícios da inclusão adequada da família no tratamento do TOC,
com vistas a possibilitar maiores ganhos no tratamento dos pacientes que sofrem com esse transtorno.

149 - ADOÇÃO E CRENÇAS DISFUNCIONAIS DE PAIS ADOTANTES: UM ESTUDO DE REVISÃO
Márcia C. Nunes Pinto; Letícia Rosito Pinto Kruel
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Embora a adoção seja uma prática bastante antiga, ainda hoje é um assunto envolto por mistérios, tabus e
preconceitos. Desde a antiguidade e em todas as civilizações sempre existiram mães que geraram e, por diversas
razões, não criaram seus filhos; e pessoas que desejam tornarem-se pais e não conseguem tê-los pela via
biológica, recorrendo à adoção (Weber, 2003). Moramos em um país em desenvolvimento, com milhares de
menores abandonados pelas famílias de origem, e a adoção seria uma das alternativas para estas crianças que
precisam de um lar para se desenvolver de forma mais saudável. Constatamos que muitas vezes, os pais adotivos
apresentam uma série de fantasias e crenças disfuncionais com relação a adoção e seus futuros filhos, gerando
inúmeros questionamentos sobre a forma como devem recebê-los e educá-los. O objetivo deste trabalho é fazer
uma revisão bibliográfica sobre o assunto, enfocando as crenças que os pais adotantes apresentam. Acreditamos
que o grande desafio dos pais adotivos é ajudar a criança a se sentir uma pessoa querida, valorizada e boa,
apesar de ela ter sofrido as consequências do abandono ou passado pela questão da rejeição e da doação em sua
família.
150 - O IMPACTO DA DESREGULAÇÃO EMOCIONAL NO RELACIONAMENTO DE CASAL: UM ESTUDO DE
REVISÃO.
Maria Cristina Manfro; Letícia Rosito Pinto Kruel
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O presente trabalho visa apontar a importância do entendimento das cognições nos relacionamentos além de uma
análise da desregulação emocional no casal, com ênfase nas emoções de raiva e ansiedade, não se detendo aos
fatores e as emoções relativas ao estresse. A desregulação emocional ínsita as brigas de casal que são
incrementadas pelos estilos problemáticos de enfrentamento e de resolução de conflitos, que criam hábitos
disfuncionais. Também é objetivo apontar estratégias funcionais de como lidar com as emoções, para que o casal
possa evitar a desqualificação e possa validar um ao outro bem como a relação. Além disso, este trabalho também
visa apontar a importância do entendimento das cognições nos relacionamentos além de uma análise da
desregulação emocional no casal, com ênfase nas emoções de raiva e ansiedade, não se detendo aos fatores e as
emoções relativas ao estresse. Por fim, a TCC, através da regulação emocional, da reestruturação cognitiva, da
resolução de problemas, auxilia os casais a terem estratégias mais saudáveis para lidar com as emoções que são
muitas vezes geradoras de situações de conflito e de sofrimento. Da mesma forma ajuda os casais a terem
relacionamentos mais adaptativos, através do entendimento e manejo de suas ansiedades e raivas, trocando a
exacerbação das emoções pela regulação destas, utilizando para isso várias técnicas. Lembrando como diz
Damásio (2005) que as emoções são marcadores somáticos, sendo assim, o corpo sofre, a mente sofre, a vida
sofre.

151 - O PROCESSO DE TRANSMISSÃO FAMILIAR TRANSGERACIONAL DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO:
POSSÍVEIS TRANSFORMAÇÕES DO PADRÃO FAMILIAR COM O USO DO GENOGRAMA
Marina Reis Botelho
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Os padrões de funcionamento do sistema familiar acompanham as transformações culturais e econômicas da
sociedade, isso significa que as relações estabelecidas são moldadas conforme as necessidades e demandas do
contexto, dando origem a diferentes formas de interação e configurações familiares. Partindo do pressuposto que a
instituição familiar está vulnerável a modificações, é possível trabalhar para que as crises vivenciadas em
momentos de estresse emocional sejam elaboradas promovendo a prevenção das mesmas em gerações
posteriores à atual e também possibilitando a essa mesma geração atual modos mais saudáveis de lidar com o
sofrimento. O adoecimento psíquico tem sido estudado por diversas áreas da saúde e os sintomas de ansiedade e
depressão tem contribuído para a busca por auxílio profissional no contexto clínico por muitos indivíduos. Os
transtornos de ansiedade e depressão são desencadeados em momentos de desgaste e crise vivenciados pelos
indivíduos. A ansiedade é uma reação normal do ser humano diante de situações que podem provocar medo,
dúvida ou expectativa. No entanto, quando esse sentimento persiste por longos períodos de tempo e passa a
interferir nas atividades do dia a dia, a ansiedade deixa de ser saudável e passa a ser motivo de preocupação. A
presença quase permanente de preocupação ou tensão, fadiga, irritabilidade, inquietação, dificuldade de
concentração, associação com dores de cabeça, náusea e até problemas gastrointestinais também estão na
relação dos sintomas. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a depressão é definida como um transtorno
mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos
de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Também há a sensação de cansaço e falta
de concentração. Segundo a OMS cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo são depressivas. Desse
modo, a utilização do genograma familiar pode contribuir na investigação do histórico de crises de ansiedade e
depressão que perpassam gerações e atualizam na família nuclear cujos indivíduos buscam o apoio de
profissionais da área da saúde, como a Psicologia e a Psiquiatria, assim como, a ajuda de serviços e áreas
vinculados às políticas públicas.
152 - INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
Celina Daspett, Maria Goreti S da Cruz, Ana Lucia de Moraes Horta, Isabel Aparecida Martins Ferreira
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Introdução: A família tem um papel imprescindível, no sentido de oferecer apoio ao adolescente. No entanto, nos
deparamos com núcleos familiares que apresentam dificuldades em lidar com esta fase do ciclo vital, onde os
papéis e funções parentais mostram-se confusas, inconsistentes e faltam regras e limites claros. A comunicação e
qualidade das relações em alguns casos são precárias, permeadas por violência intrafamiliar e negligência. Frente
ao tema em questão, observa-se que durante o processo de cumprimento de medidas socioeducativas, os
adolescentes necessitam significativamente da presença da família, no entanto esta instituição parece
sobrecarregada, desgastada e acaba por rechaçar o jovem que se encontra num momento de muitas incertezas e
tensões. Isso ocorre também com relação à instituição escolar e consequentemente com a inserção no mercado
de trabalho, que oferece resistência em incluir esses jovens no sistema laboral. Objetivo: Desenvolver intervenções
com adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco. Método: O projeto foi desenvolvido num

Centro de Atenção Psicossocial Infantil na região sul do município de São Paulo, com adolescentes com histórico
de uso de substâncias psicoativas, dificuldade na aprendizagem, conflito com a lei e em cumprimento de medidas
socioeducativas de semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Foram realizados
encontros semanais e em alguns casos quinzenais, com o grupo familiar, com duração em média de uma hora, no
período aproximado de oito meses. Utilizou-se instrumentos da Terapia Sistêmica. Resultados: As intervenções
foram realizadas nas dependências da instituição, com os adolescentes incluindo o sistema familiar, totalizando
aproximadamente 12 participantes (sendo três famílias). Em relação ao desempenho de cada participante, as
intervenções revelaram que as famílias estavam dispostas às mudanças no processo de ressocialização e
cumprimento de medida socioeducativa, com estratégias adequadas para resolução de problemas relacionadas a
socialização e redução de atos infracionais dos adolescentes. Conclusão: O desafio da intervenção do terapeuta
familiar neste contexto foi de constatar e compreender o fenômeno e propor ações com as famílias, para que
pudessem contribuir para com o adolescente em seu processo de ressocialização, favorecendo a melhoria do
convívio familiar e social.
153 - COMPARTILHANDO CONEXÕES POSITIVAS DE APRENDIZADO CLÍNICO.
Maria Helena E. S. Coelho
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Corpo do Resumo: Este estudo se propõe a compartilhar experiências e reflexões, a partir de intervenções
psicológicas dentro de nossa rotina diária de atendimentos clínicos. As famílias e casais que frequentam nosso
consultório, expõem, ao vivo e a cores as turbulências de nosso social mutante, ágil e surpreendente. Diante da
complexidade de nosso trabalho, fomos exigidos a nos descolarmos das teorias psicológicas convencionais, e
procurar discursos mais adequados a nossa prática, que pudessem trazer inspiração e vigor a nossas ações.
Imersos nesse contexto, passamos a explorar meta teorias alternativas propostas pelo Construcionismo Social em
Gergen , complementando com a Poética Social oferecida por Shotter, além de outros como: White & Epston,
Harlene Anderson, Grandesso, etc . Fazendo uma pequena retrospectiva de nosso trabalho com diversas famílias,
ao longo dos últimos cinco anos, podemos concluir que mudanças em nossa forma de enxergar, compreender e
interagir, trazidas pelos novos referenciais teóricos, garantiram um instrumento importante para nortear nossas
ações dentro do setting. Como desdobramento dessas mudanças, conseguimos construir conexões terapêuticas
de forma mais espontânea, respeitosa e ativa, passamos a incluir “algo além “ as nossas ligações, ficamos mais
próximos. Com esse ganho na qualidade de interação, foi possível identificar um número maior de recursos,
frequentemente negligenciados pelas famílias envolvidas, que permitiram minimizar ou mesmo dissolver os
problemas que as levaram a buscar auxílio psicológico. Para finalizar, gostaríamos de ressaltar a gratidão que
temos, a todos os profissionais, que de alguma forma, estimularam nossas transformações, por meio de conexões
positivas. Com esse espírito de reconhecimento, tentaremos inspirar colegas interessados no movimento
Construcionista, de forma simples e precisa.

154 - A IMPORTÂNCIA DOS VALORES FAMILIARES NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA DA PAZ: O
TRABALHO DO TERAPEUTA FAMILIAR
Mariana Filippini Cacciacarro; Rosa Maria Stefanini de Macedo; Flora Mattos Dourado de Mesquita
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.

A violência tem se tornado um grande problema no cenário mundial, representando uma constante ameaça ao
indivíduo, as famílias e à integridade pessoal.
Questionamo-nos acerca dos valores que guiam a sociedade contemporânea, pois nos preocupamos com o
crescimento do número de crianças e adolescentes envolvidos em situações violentas em vários e distintos
contextos.
Consideramos a família como um percursor na transmissão de valores apesar de a complexidade e a dinâmica da
vida contemporânea e suas constantes mudanças produzirem insegurança e desorientação parental ao longo dos
processos educativos de crianças e adolescentes, aumentando sua vulnerabilidade e o risco de se envolverem em
conflitos e situações violentas.
Propomos um workshop para trabalhar com terapeutas através de práticas colaborativas baseadas no
desenvolvimento de novas estratégias dialógicas em diferentes contextos relacionais.
Nossos objetivos é auxiliar terapeutas familiares a construir recursos criativos capazes de promover benefícios às
famílias assistidas no que se refere à orientação familiar quanto a aspectos relativos à transmissão de valores e ao
processo educacional de acordo com os princípios da Cultura da Paz, aprendendo a ser, a conviver respeitando as
diferenças e valorizando o diálogo como forma de resolução de conflitos.
Palavras-chave: violência, valores familiares, cultura da paz
155 - PROJETOS DE VIDA DE ADOLESCENTES QUANTO AOS RELACIONAMENTOS AFETIVOS
Helena da Silveira Riter; Letícia Lovato Dellazzana-Zanon; Lia Beatriz de Lucca Freitas
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Os relacionamentos afetivos constituem um importante aspecto da construção da identidade na adolescência e a
elaboração de projetos de vida é fundamental para a inserção do adolescente no mundo adulto. Assim, é
pertinente estudar como os adolescentes formulam seus projetos de vida no que diz respeito aos relacionamentos
afetivos. Os objetivos desta pesquisa foram: (a) investigar a existência de projetos de vida em relação a
relacionamentos afetivos em adolescentes de nível socioeconômico baixo e (b) examinar o conteúdo dos projetos
de vida sobre relacionamentos afetivos desses adolescentes. Entrevistaram-se seis adolescentes (quatro do sexo
feminino e dois do sexo masculino) de 14 a 16 anos de nível socioeconômico baixo. Todos os participantes
estavam cursando o Ensino Fundamental em escolas municipais de Porto Alegre – RS. Utilizou-se um
delineamento de estudo de caso coletivo. Foram utilizados os seguintes instrumentos: (a) Ficha de Dados
Biossociodemográficos; (b) Depoimento sobre Projetos de Vida; e (c) Entrevista Semiestruturada sobre Projetos de
Vida. Os resultados encontrados sugerem que os adolescentes possuem projetos de vida quanto aos
relacionamentos afetivos. Todavia, demonstram dificuldades para pensar sobre esses projetos. Além disso,
priorizam projetos ligados a outras áreas de interesse, como o trabalho e o estudo. Todos os participantes que
possuem projetos sobre relacionamentos afetivos no futuro mencionaram o casamento e a criação de filhos. Desta
forma, o casamento parece ser o modelo de relacionamento futuro desses adolescentes, embora atualmente
existam outras formas reconhecidas de relacionamento.
156 - DIREITO DE FAMÍLIA – ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR;
Karina Breitenbach Nassif Azen
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e

outros.
Objetivo: Oferecer conceitos do Direito de Família como filiação, poder familiar, guarda, pensão alimentícia e
alienação parental. Propiciar o debate através da apresentação parcial de um ou mais filmes relacionados com as
temáticas, bem como decisões judiciais recentes dos Tribunais Superiores. Justificativa: Cada vez mais a
resolução dos conflitos familiares que chegam ao Poder Judiciário demandam uma abordagem conjunto do Direito
com a Psicologia, bem como a Assistência Social. Por que se afirma isso? Porque as relações familiares são muito
dinâmicas, diversas, complexas e, assim, exigem um olhar interdisciplinar para orientar as hipóteses de soluções
dos conflitos. Além disso, como a lei não acompanha às mudanças sociais nas famílias, o Direito precisa se
socorrer de outras áreas afins para dirimir as novas demandas que batem a porta do Poder Judiciário e, assim,
bem acolher as novas formas de configurações familiares.
157 - A CONSTRUÇÃO DOS PAPÉIS PARENTAIS NAS CONFIGURAÇÕES DAS FAMÍLIAS
CONTEMPORÂNEAS: ESTUDO DE CASO
Mariane Santos Janczeski Bogo; Cibele Alves Chapadeiro
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A família pós-moderna pressupõe a união, de uma duração relativa, de dois sujeitos em busca de relações íntimas
e/ou de realização sexual. Os diferentes papéis que mulheres e homens estão assumindo sugerem uma nova
configuração para o exercício da parentalidade. Assim, compreendendo a natureza e a complexidade do processo
de construção que compõem a dinâmica familiar pós-moderna, verifica-se a importância de se estudar a relação
desta dinâmica com os comportamentos dos filhos. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo descrever
os eventos da família de origem, a dinâmica conjugal e parental e relacioná-las com os comportamentos
sintomáticos dos seus filhos. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, qualitativo, fundamentado no
referencial familiar-sistêmico. A amostra foi composta por uma família com dois filhos e seus pais. Foram coletados
os dados do prontuário de atendimento psicológico da família, realizado no Centro de Estudos e Pesquisa em
Psicologia Aplicada da UFTM. Os dados foram analisados através da Análise de Conteúdo, tendo sido
apreendidos os temas e propostas cinco categorias: 1) Dificuldades emocionais e comportamentais dos filhos; 2)
Práticas parentais; 3) Dinâmica da Relação Conjugal; 4) Família de origem e 5) Dinâmica Familiar. Na análise das
categorias, observou-se que a relação conjugal se caracterizou pela instabilidade da presença paterna, pelo não
comprometimento com esposa e filhos, tanto nas questões afetivas como nas financeiras. Situações de tensão
conjugal, como a separação de casa do casal e seus constantes conflitos, foram concomitantes ao início dos
sintomas dos filhos como: atraso para a escola, birras, auto-dano, baixa auto-estima, dependência materna,
insônia, entre outros. A figura paterna era vista como inadequada e negativa tanto pela mãe, quanto pelas
crianças. Observou-se a relação entre eventos da família de origem, os conflitos conjugais, as práticas parentais e
as dificuldades emocionais e/ou comportamentais dos filhos, constituindo uma situação de triangulação, em que os
sintomas das crianças denunciam o conflito subjacente na relação conjugal e as questões não resolvidas com a
família de origem.
158 - NOVOS MODELOS SOCIAIS: A INTERFACE DO DINHEIRO NO RELACIONAMENTO CONJUGAL E
PARENTAL
Cleide Guimarães
Modalidade: Mesa-Redonda

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Esta mesa propõe o diálogo reflexivo sobre a vida em sociedade na pós modernidade onde o consumo se conecta
com prazer a curto prazo e se reflete nas relações interpessoais. Consequente, a educação pautada em
comportamentos compensatórios de muitos pais para com os filhos possibilitam o crescimento de população e
núcleos familiares desestruturados financeiramente. Acreditamos que a pós modernidade reflete, muitas vezes, um
cenário em que pais buscam compensar a ausência através de gastos com presentes, consumismo indevidos,
atendendo as múltiplas ofertas do mercado, promovendo assim uma cultura de facilidades e sem conscientização
da importância de uma educação financeira desde cedo. Fundamentando esta leitura serão apresentado dois
trabalhos de pesquisa em mestrado, com interface da Psicologia Econômica com a Psicologia Clínica.
Considerando que os resultados mostraram que em relação aos casais as questões de gênero se fizeram
presentes, por outro lado nas famílias, a educação financeira, ao mesmo tempo que os pais não tem a intenção de
educar os filhos em relação ao assunto, eles (filhos), os tomam como referência no assunto, o que mostra quão
importante é dar relevância ao tema já na infância, cuidando para a construção de uma sólida educação financeira.
Já nos casais jovens, observou-se que há influência dos modelos de valores, crenças, usos, costumes sobre
dinheiro das famílias de origens no processo de construção do compromisso financeiro dos jovens casais. Essa
tarefa que ocorre na fase de aquisição do ciclo vital variou tanto pela escolha de ambos em administrar de forma
conjunta o dinheiro para o lar e pela importância da autonomia individual de uso do dinheiro. Para as mulheres os
desafios pertinentes a essa etapa da vida aponta para mudanças e desafios implicados nas questões de gênero.
As autoras reiteram a importância de se trazer para a prática clínica o estudo do tema dinheiro tendo como base a
Psicologia Econômica, com grandes possibilidades de entendimento da família e das relações humanas como um
todo.
159 - RODA DE TERAPIA COMUNITÁRIA
Marli Olina de Souza
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) nasceu em 1987 do encontro entre o “saber acadêmico” e o saber
“construído pela experiência de vida na superação dos desafios do cotidiano” para responder às demandas do
Centro de Direitos Humanos da Comunidade do Pirambú, a maior favela do Estado do Ceará, Brasil. A promoção
desse encontro foi uma iniciativa do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Ceará (UFC), sob a coordenação do psiquiatra, teólogo e antropólogo, Prof. Dr. Adalberto
Barreto e do advogado Airton Barreto.
A TCI se propõe a suscitar uma dinâmica que possibilite a partilha de experiências e a criação de uma rede de
apoio aos que sofrem. A TCI centra seu foco no acolhimento coletivo do sofrimento das pessoas. É um grupo
terapêutico, pois acolhe de forma calorosa as dores da alma. Ela é uma ação cidadã que transcende classes
sociais, credos e partidos políticos.
A TCI se constitui como um espaço de encontros interpessoais e/ou intercomunitários, com foco na valorização
das histórias de vida dos seus participantes, no resgate da identidade, na restauração da autoestima e,
principalmente, no alargamento do rol de possibilidades de resolução dos problemas, com base nas competências.
A TCI apresenta três características básicas: Primeira: A discussão e a realização de um trabalho de promoção da
saúde mental, procurando engajar todos os elementos culturais e sociais ativos da comunidade: agentes de saúde,

educadores, artistas populares, curandeiros, entre outros. Segunda: A ênfase no trabalho de grupo, promovendo a
formação de grupos de mulheres, jovens, pessoas de terceira idade etc, para que, juntos, busquem soluções aos
problemas cotidianos e possam funcionar como escudo protetor para os mais frágeis, sendo instrumentos de
agregação social. Terceira: A criação gradual da consciência social, para que os indivíduos tomem consciência da
origem e das implicações sociais da miséria e do sofrimento humano e, sobretudo, para que descubram suas
potencialidades terapêuticas transformadoras.
Na TCI, acontecem trocas e aprendizados uns com os outros, o grupo existe como uma configuração única,
formada por inúmeras partes indissociáveis e que o todo será sempre maior do que a soma das partes.

160 - TRABALHANDO COM A ÁRVORE DA VIDA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: UMA PRÁTICA
NARRATIVA COLETIVA PARA PROMOVER DIÁLOGO E PERTENCIMENTO
Marilene Grandesso; Lígia Pimenta
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A Árvore da Vida é uma prática narrativa coletiva desenvolvida pela psicóloga africana Ncazelo Ncube em 2016.
Originalmente foi concebida como uma metodologia para trabalhar com crianças que haviam passado por
situações traumáticas, de abandono, perdas e violência em comunidades vulneráveis. Essa prática narrativa é
realizada em quatro fases: A árvore da Vida; A floresta da vida; As tempestades da Vida e a Celebração Durante
todos esses anos, esta prática vem sendo utilizada em diferentes contextos e diversas populações, não apenas
com crianças em vulnerabilidade. Dentre outras possibilidades, esta prática apresenta-se como uma possibilidade
para abrir espaços de conversações sobre histórias vividas, tradições, aprendizagens, crenças, relacionamentos
interpessoais, sonhos, valores e projetos de vida, diante de uma audiência apreciativa, conectando histórias do
passado com perspectivas de futuros desejados e preferidos. Partindo de uma reconexão com a experiência vivida
convida o participante a relatar histórias significativas diante de uma audiência acolhedora e apreciativa. Assim,
favorece a organização da experiência vivida numa linha de histórias preferidas e um sentido de si mesmo(a) como
competente para a ação, agente de transformação, autor(a) de sua vida. Nesta apresentação pretendemos
compartilhar o trabalho que desenvolvemos com os dois primeiros estágios – Construindo a Árvore da vida e A
floresta da vida, num contexto organizacional. Nossa ênfase será colocada na possibilidade de trabalhar
colaborativamente com os participantes nos seus contextos de trabalho, promovendo tanto a pessoa, como o seu
departamento e a organização como um todo. No trabalho que realizamos observamos o fortalecimento de
vínculos, o sentido de pertencimento tanto ao departamento que cada pessoa pertence e um sentido de identidade
coletiva referente ao pertencimento à organização. A experiência que vamos compartilhar refere-se a um trabalho
realizado numa instituição governamental em que realizamos três etapas: A Árvore da Vida individual, a Árvore do
Departamento e a Árvore da Organização. Assim, o diferencial desse trabalho consiste no uso de um desenho
proposto originalmente para a pessoa, estendido para o departamento e a organização como um todo.
161 - COMO FALAR PARA SEU FILHO OUVIR?
Adriana Pereira Rosa Silva; Ana Lúcia da Costa Rafael
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A dificuldade na comunicação entre pais e filhos é uma temática emergente em nossos consultórios e nas escolas.

Muitos pais se queixam do fato de não se sentirem ouvidos ou compreendidos, desta forma não conseguem
expressar seus sentimentos, desejos e garantir a autoridade perante os filhos. Como um pedido de ajuda e a
necessidade de aprimorar nossa reflexão sobre o tema nasceu o desejo de criar um espaço dialógico onde pais e
educadores reflitam, ressignifiquem experiências e descubram possibilidades de uma comunicação mais saudável
e transformadora. Apoiando-nos na concepção da terapia pós-moderna elaboramos o workshop, cuja proposta é
fazer, através das perguntas reflexivas, um convite aos pais e educadores olharem suas histórias, seus padrões,
valores e mitos familiares, desconstruindo histórias problemáticas, identificando direções e desenvolvendo histórias
alternativas. Também temos como objetivo sistematizar as informações sobre as características e os desafios de
cada fase do desenvolvimento, tornando um espaço especial para aprendizagens necessárias em relação a cada
etapa. A proposta do workshop é contribuir com os profissionais que trabalham com famílias e pais presentes no
congresso, instrumentalizando-os para que possam multiplicar o desejo de criar encontros que favoreçam o
diálogo, a reflexão e a troca de experiências.
162 - COMO APLICAR ABORDAGENS INTEGRADAS PARA COCONSTRUIR OS MÚLTIPLOS OLHARES
TERAPÊUTICOS.
Andreza Maria Neves Manfredini
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O objetivo deste workshop será o de desenvolver habilidades aos terapeutas ou profissionais em que trabalham
com famílias em diferentes contextos por meio de integração e aplicação prática das abordagens Intergeracional,
Narrativa e Colaborativa para coconstruir recursos de fortalecimento emocional junto aos clientes. Vivenciamos
cotidianamente nos atendimentos às as famílias, o desafio de quebrar paradigmas para colaborar com
transformações relacionais, sendo as escolhas, tarefas que exigem novos esforços e mudança de posturas. Ao
gerar uma comunidade de aprendizagem, a partir das diferentes teorias, dos fundamentos filosóficos,
epistemológicos e das reflexões, há mais espaços para conversações acerca dos dilemas que surgem no trabalho
com famílias em um ambiente de pluralidade e respeito. A integração das abordagens faz parte da trajetória
profissional sistêmica para conhecer as ideias e as teorias modernas e pós-modernas utilizadas em conversações
que fazem a diferença: a Narrativa - baseada em White, Epston e seguidores, trabalha com o indivíduo mostrando
que o problema está num contexto, num conjunto de situações que envolvem o “si mesmo”, a família e o social
dele.), a Colaborativa - baseada em Anderson, Goolishian e seguidores, trabalha numa epistemologia em que os
conhecimentos do terapeuta e do cliente se aliam e se ajustam; o cliente traz o conteúdo de suas experiências de
vida e o terapeuta traz o conhecimento na área do processo, mediando as narrações de histórias), a
Intergeracional - baseada em Cerveny, Bowen e seguidores, trabalha em um processo de diferenciação e
individuação que promove o perceber-se, o perceber a própria família e o trabalho com o outro e sua família de
origem, articulando o olhar entre o micro e o macrossistema que envolve o histórico-social dessas famílias. O
formato da apresentação do workshop será com a apresentação das abordagens supramencionadas por meio de
exercícios práticos e reflexivos. Utilizando os seguintes materiais: papéis e canetinhas coloridos e o Datashow.
163 - AUTOESTIMA E A ESCOLHA DO CÔNJUGE
Ana Carolina Pereira de Sousa
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.

Este artigo objetivou conhecer e discutir estudos sobre autoconceito, autoestima e a relação das mesmas com a
Escolha do Cônjuge. Foi utilizada uma metodologia qualitativa, por meio de uma pesquisa bibliográfica,
fundamentada nos estudos de Virgínia Satir (1993), Simone Gonçalves de Assis (2004), Joviana Quintes Avanci
(2004), Iara L. Camaratta Anton (2012) e Lúcia Moysés (2012). A revisão sistemática desses trabalhos,
fundamentados na abordagem sistêmica, baseou-se nos descritores autoconceito/autoestima, sendo selecionada
para análise sua constituição e sua possível influência no momento da escolha do cônjuge. Em nossa cultura é
muito valorizada a busca pelo parceiro romântico, chegando até a parecer louvável estar em um relacionamento
afetivo-sexual. Através das poesias, músicas, filmes, a ideia que fica implícita e algumas vezes explícita é que a
felicidade está destinada a quem conseguir encontrar sua “alma gêmea” ou se preferirem a “outra metade da sua
laranja”. Nota-se que há uma idealização sobre o amor romântico, e isto fica visível em um conto clássico –
Cinderela – onde a bela donzela fica a esperar seu príncipe encantado chegar em seu lindo cavalo branco e salvála do seu próprio tormento. A partir deste encontro idealizado do amor romântico pela maioria das pessoas
fazemos alguns questionamentos, tais como: e se este encontro não acontecer? O indivíduo estará predestinado à
infelicidade? E mais, se procura-se a “outra metade da sua laranja”, quer dizer que a pessoa não é inteira, é só
uma metade? O outro então é responsável pela felicidade do parceiro? A pessoa busca alguém para amá-la e
fazê-la feliz, e se este outro não existir ela não se sentirá amada e nem feliz? E o amor próprio, este não é o
primordial? No caso da pessoa não se sentir inteira, amada por si mesma, então precisa do outro não apenas por
gostar dele, mas também, por precisar deste mesmo outro para sentir-se um ser? Será que o indivíduo deseja com
intensidade o outro porque sua autoestima não é suficiente para fazê-lo sentir-se pessoa? A pesquisa possibilitou
verificar a partir do referencial teórico que há íntima relação entre a autoestima e a escolha do cônjuge. Palavraschave: Autoconceito, autoestima, cônjuge, abordagem sistêmica.
164 - “AS IMPLICAÇÕES DO PENSAMENTO SISTÊMICO NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS ASSOCIADAS ÀS
ESCOLAS”.
Andreia Moreira dos Anjos; Maria José Lima
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A partir da percepção de que a adesão ao chamado Pensamento Sistêmico Novo Paradigmático tem gerado para
a Psicologia a ampliação de suas ações para diferentes contextos, este worshop tem o objetivo de criar espaço
reflexivo a respeito das ações que vêm sendo desenvolvidas no contexto escolar por profissionais que atuam
baseados nos pressupostos inerentes a este pensamento. As autoras possuem um percurso profissional que
abrange o estudo e a prática sistêmica na clínica de família e na escola de diferentes formas, considerando suas
conexões, e propõem o diálogo com colegas com percurso semelhante. O convite é para pensarmos esse lugar
em construção, partindo de distinções entre a demanda tradicional construída pelas escolas e da escuta de novas
demandas na contemporaneidade, que a nosso ver, ganham lugar nas abordagens reflexivas/colaborativas
associadas às epistemologias Construtivista e Construcionista. Acreditamos que ao refletirmos sobre este novo
lugar em construção no contexto escolar, podemos colaborar para o avanço e legitimação deste lugar. Como
material de estímulo para as reflexões pretendemos usar depoimentos de profissionais – psicólogos, membros das
equipes técnicas das instituições, educadores – que estudam ou já estudaram conosco o Pensamento Sistêmico e
suas implicações, através do instituto do qual fazemos parte, o Em Prosa. Assim como contribuições teóricas
derivadas das epistemologias Construtivista e Construcionista Social. Para este fim necessitaremos de um data
show para apresentação de depoimentos.

165 - MONOPARENTALIDADE FEMININA NA CLÍNICA: RELACIONAMENTO DO PAI COM OS FILHOS E
ENTRE OS EX-COMPANHEIROS
Tiago Fernandes Oliveira; Simone Dill Azeredo Bolze; Denise Franco Duque
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A monoparentalidade feminina se caracteriza pela convivência da mãe e seus filho(a)s, na qual aquela se
responsabiliza pelo domicílio, educação dos filhos e provimento das condições emocionais e materiais para o
desenvolvimento familiar. Fenômeno crescente no Brasil, a monoparentalidade feminina pode implicar à mulher
algumas dificuldades em decorrência da sobrecarga de funções e atividades, principalmente quando a família não
possui uma rede de apoio fortalecida e/ou quando a figura paterna não está afetiva e financeiramente presente
para dividir as tarefas de cuidado. Mulheres podem ter de abdicar dos cuidados com a própria feminilidade, com a
saúde e sexualidade, em virtude da sobrevivência familiar. A literatura científica, no entanto, ainda carece de
maiores estudos sobre engajamento paterno em famílias divorciadas. No sentido de preencher uma parte dessas
lacunas, essa pesquisa teve o objetivo de caracterizar como o pai se relaciona com os filhos e com a excompanheira em quatro famílias monoparentais chefiadas por mulheres atendidas em uma instituição formadora
de terapeutas sistêmicos no estado de Santa Catarina. O método se caracterizou pelo uso da estratégia de análise
documental de relatos de casos. Os resultados deste estudo apontaram que o pai ou era ausente ou praticava
violência com os filhos e que as relações entre os genitores foram marcadas ou pela falta de contato entre eles ou
pelas violências conjugais. Ademais, em duas das famílias a ausência paterna era compensada pelo pagamento
de pensão alimentícia, além de que, nas famílias em que havia histórico de violências, a ajuda financeira estava
condicionada à retomada do lar conjugal. Esses fatores, associados à pobreza e ao isolamento social, faziam com
que as mulheres chegassem à terapia familiar em situação de desespero por não conseguirem lidar sozinhas com
todas as demandas necessárias para a criação e educação dos filhos, os quais, inseridos em um sistema
disfuncional, chegavam ao processo terapêutico como os pacientes identificados. Esse estudo aponta para a
contribuição da terapia familiar sistêmica com essas famílias, no sentido de fomento de narrativas positivas sobre a
identidade dos membros, da desnaturalização da violência, do reconhecimento de recursos da fratria e do
refortalecimento da mãe.
166 - O SUPORTE QUE FAZ A DIFERENÇA: A INFLUÊNCIA DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO DE
CARREIRA DOS FILHOS
Tiago Fernandes Oliveira; Marúcia Patta Bardagi; Milena Carolina Fiorini
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A proposta da presente comunicação é apresentar reflexões acerca da influência parental no desenvolvimento de
carreira dos filhos. Para atingir tal objetivo, realizou-se levantamento de estudos nacionais e internacionais das
últimas duas décadas sobre essa temática. As pesquisas têm sido unânimes em apresentar a importância dos pais
no desenvolvimento de carreira dos filhos, principalmente durante a infância e adolescência, quando o impacto das
normas, crenças e mitos familiares exercem influência significativa sobre eles. Os resultados das pesquisas têm
identificado também que elementos estruturais e processuais da família impactam significativamente no
desenvolvimento de carreira dos jovens. Os aspectos estruturais se referem ao nível de educação e à profissão
dos pais, às condições socioeconômicas da família, entre outros. Filhos de pais que possuem alta escolaridade,
profissões de prestígio social e condições financeiras favoráveis costumam ter acesso a uma boa formação escolar

e a experiências culturais enriquecedoras para seu capital social e cultural, favorecendo o desenvolvimento de
carreira. Já os aspectos processuais da família, considerados os mais relevantes ao desenvolvimento de carreira,
caracterizam-se pelas formas como os pais se relacionam, a qualidade do relacionamento intrafamiliar, as
aspirações e expectativas parentais e os níveis de apoio e suporte para o desenvolvimento de carreira dos filhos.
Partindo dessa concepção, mesmo em famílias cujos membros possuam escolaridade e renda baixas, os pais
podem auxiliar na construção e planejamento de carreira dos filhos por meio do encorajamento, da valorização dos
estudos e do envolvimento nas atividades escolares e de trabalho. De maneira geral, as ações dos pais envolvem
atividades mais práticas e objetivas, como apoiar financeiramente ou dialogar com os filhos sobre escolhas e
possibilidades laborais, como também mais subjetivas, como a aprovação da escolha profissional, a existência de
dilemas profissionais dos próprios pais e os sonhos e projetos que anseiam para os filhos. Por fim, o levantamento
bibliográfico indicou que em famílias nas quais a relação entre pais e filhos é funcional, o apoio parental contribui
para os sentimentos de autonomia e viabiliza que as escolhas profissionais dos filhos sejam feitas com níveis
melhores de planejamento e segurança.
167 - ASPECTOS DE RESILIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE EM FAMÍLIAS MONOPARENTAIS FEMININAS
ATENDIDAS EM UM INSTITUTO DE FORMAÇÃO SISTÊMICA
Tiago Fernandes Oliveira; Simone Dill Azeredo Bolze; Denise Franco Duque
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
As famílias monoparentais femininas, nas quais a mãe e os filho(as) vivem juntos, são um fenômeno crescente no
Brasil, observado por meio dos últimos dados censitários. Essa configuração, por si só, não implica que a família
tenha facilidades ou dificuldades nas tarefas do ciclo vital. Ainda que as múltiplas tarefas possam sobrecarregar a
mulher, como ter de trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, de si e da casa, outros fatores podem refortalecer sua
identidade de mãe e de mulher, como a capacidade de cuidar sozinha do lar e de ter o controle sobre as finanças
familiares. A superação das diversas adversidades e crises enfrentadas pelos membros da família é chamada de
resiliência familiar. Já quando há elementos negativos ou indesejados que oferecem riscos à convivência familiar,
podemos afirmar que a família está em vulnerabilidade. A falta de participação paterna no cuidado dos filhos é um
exemplo de fator de vulnerabilidade a ser superado pelas famílias monoparentais femininas, principalmente
quando a ausência afetiva é somada à financeira, aumentando a vulnerabilidade, sobretudo em famílias
financeiramente hipossuficientes. Levando em consideração a reflexão anterior, a presente pesquisa objetivou
levantar os fatores de resiliência e de vulnerabilidade presentes em quatro famílias monoparentais chefiadas por
mulheres atendidas em um instituto de formação de terapeutas sistêmicos em Santa Catarina. A estratégia
metodológica utilizada para a coleta de dados foi a análise documental de relatos de casos. Os resultados deste
estudo apontaram os seguintes elementos de vulnerabilidade presentes parcialmente ou em todas as famílias:
dificuldades das mães em colocar limites nos filhos, violência intra-familiar (no passado e presente), isolamento
social, ausência afetiva e presencial da figura paterna, omissão financeira paterna, situações de negligência
materna, e transtornos de humor e ideação suicida maternos. Como fatores de resiliência familiar podem ser
citados a forte ligação da fratria, o protagonismo das mães em aceitar ajuda por meio dos encaminhamentos à
terapia familiar ou pela busca espontânea, condições financeiras favoráveis, reconhecimento dos aspectos
positivos dos filhos, e início de vinculação à rede de apoio social, como a escola e os serviços de assistência social
e de saúde.
168 - O PAPEL DA TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISSURA
LABIOPALATINA (CERLAP): UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR
Débora S. de Oliveira; Guilherme V. Meira; Nicole S. Fagundes; Nicolle Catanio

Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A fissura labiopalatina é uma malformação congênita craniofacial que atinge 1:650 dos nascidos vivos no Brasil. Os
portadores dessa fissura sofrem impactos biopsicossociais como dificuldades na mastigação, sucção, fonação,
deglutição, audição, respiração e desarmonia facial, resultando em alterações emocionais como insegurança,
isolamento social, timidez, baixa autoestima, retraimento e discriminação. Assim, constata-se a necessidade de
realizar um trabalho multidisciplinar, englobando diferentes profissionais, o paciente fissurado e sua família. O
objetivo deste trabalho é o de discutir o papel da terapia familiar sistêmica em um Centro de Reabilitação em
Fissura Labiopalatina. São realizados atendimentos individuais, de família e de casal, semanal, quinzenal ou
mensal, de acordo com a disponibilidade do paciente e sua família. Além de atividades como avaliação de
demanda (triagem de pacientes que estão entrando no serviço; avaliação realizada em conjunto com a Ortodontia),
acompanhamento psicológico na cadeira do dentista auxiliando na relação equipe-paciente-família, grupo
multifamiliar e acompanhamento pré e pós cirurgia ortognática até acompanhamento escolar e encaminhamentos
para outros profissionais. As intervenções são baseadas no modelo Integrativo da Terapia Familiar Sistêmica.
Percebe-se que o trabalho do psicólogo sistêmico auxilia no vínculo entre equipe, paciente fissurado e família,
propiciando uma compreensão mais complexa dos sintomas subjacentes e o ambiente envolvido. Também foi
possível trabalhar questões referentes ao ciclo vital experienciado pelas famílias, às demandas da fissura
labiopalatina e seus desafios encontrados na comunicação entre os diferentes subsistemas familiares. Nos
atendimentos realizados nesse Centro de Reabilitação, também se observou a necessidade de um trabalho
aproximado com a escola, bem como com os demais profissionais que acompanham o paciente fissurado e sua
família (dentista, ortodentista, psiquiatra, neurologista, fonoaudiologista, dentre outros) para auxiliar no processo de
adaptação e de ajustamento às dificuldades inerentes à fissura. Contata-se, assim, a importância de um psicólogo
com entendimento sistêmico auxiliando no enfrentamento das dificuldades pelas quais o paciente fissurado e sua
família vivencia nos diferentes estágios do ciclo vital. O oferecimento de um olhar complexo, sistêmico e integral,
não somente ao paciente fissurado, mas também a sua família e à equipe que o acompanha, contribui para um
bom desenvolvimento emocional, para uma maior espontaneidade e para uma maior capacidade de diferenciação
do self.
169 - ESTRUTURA FAMILIAR E PARENTALIDADE: RELATO DE CASO DE UM CASAL EM TERAPIA DE
ABORDAGEM SISTÊMICA
Débora S. de Oliveira; Tatiana Raquel Stürmer; Angela Helena Marin
Modalidade: Mesa-Redonda

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A família contemporânea vem sofrendo inúmeras modificações, as quais se relacionam com as mudanças da
sociedade. As ações de cada membro familiar são conduzidas por características específicas do sistema que
mudam diante das necessidades e preocupações externas. A estrutura familiar e a parentalidade são conceitos
fundamentais que estão relacionados ao funcionamento de uma família e às suas transformações. Sendo assim, o
presente estudo teve como objetivo compreender a relação entre a estrutura familiar e o exercício da
parentalidade. Foi realizado um atendimento psicoterápico de um casal com idade entre 35 e 40 anos e com dois
filhos pequenos, durante o período de março a dezembro de 2015 em uma Instituição de ensino de formação de
terapeutas de casal e família na cidade de Porto Alegre/RS. Os atendimentos aconteciam quinzenalmente e
quando possível duas vezes na mesma semana, tendo em vista os horários impostos pelo trabalho de um dos
cônjuges. Por meio da análise de conteúdo qualitativa dos registros dos atendimentos psicológicos se observaram

dificuldades relacionadas à família de origem, às finanças, à rotina familiar e às habilidades pessoais para
resolução de conflitos conjugais e parentais. Acredita-se que o trabalho visando o estabelecimento de hierarquias e
de fronteiras auxiliou o casal a repensar sua estrutura familiar, o que beneficiou o exercício da parentalidade e
propiciou a modificação de padrões de funcionamento considerados disfuncionais. Durante o período de
atendimento observou-se que mesmo que o casal ainda precise desenvolver maior capacidade de negociação e de
complementaridade, evitando situações de violência física e emocional entre eles e para com os filhos,
conquistaram importantes mudanças. O entendimento da complexidade da relação entre a parentalidade e a
estrutura familiar nos aponta a necessidade de ampliação de pesquisas enfocando essa inter-relação. Palavraschave: Estrutura familiar, Parentalidade, Terapia de casal
170 - COMPREENSÃO DE DOR EM CRIANÇAS COM CÂNCER E SUAS FAMÍLIAS NA PERSPECTIVA
BIOECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER
Hilze Benigno de Oliveira Moura Siqueira; Ana Carolina Castanho; Talita de Cássia Raminelli da Silva;
Simone Saltareli; Rodrigo Ramon Gomez; Karina Paitach de Oliveira; Fátima Aparecida Emm Faleiros
Sousa
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster

Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Família é fundamental no desenvolvimento, especialmente frente à enfermidade como câncer, que exige cuidados
e possibilidades de manejo de dor. Compreender tal fenômeno torna-se imprescindível devido escassez de
literatura científica nesse domínio. Para tal, com o propósito de compreender a dor na perspectiva da criança
doente e do cuidador foi realizado estudo, no período de 2009 à 2012. Participaram 55 crianças entre 5-11anos e
seus respectivos cuidadores (mãe, pai, irmão, avós), cuja coleta foi feita por meio de entrevistas semi-estruturadas,
fundamentadas por pressupostos teórico-metodológicos de Bronfenbrenner, integrando núcleos contextuais
(Pessoa, Processo, Contexto e Tempo). Núcleo “Pessoa” incluíram-se características intrínsecas da criança como
demanda (idade, sexo, grupo por religião), recurso (experiências passadas, habilidades relacionadas aos recursos
cognitivos e emocionais) e força (aspectos de motivação e perseverança). Resultados mostraram idade média de 8
anos, prevalência de sexo feminino (29) e religião católica (34). Enfatizaram experiências passadas sobre
internação/procedimentos, uso de recursos cognitivos para memorizar, conceituar e relacionar detalhes de
localização álgica, intensidade e manejo detalhado da doença, além da força motivacional requerida pela fé. No
“Processo”, as interações da criança com a família tiveram reciprocidade de percepções, sentimentos e uso
simbólico sobre dor. Relatos mais próximos ao da criança foram os da mãe, características da bidirecionalidade de
Bronfenbrenner, relação onde um afeta o outro. No “Contexto”, houve apreensão álgica entrelaçadas aos
ambientes microssistema (problemas no lar, p.ex. separação dos pais, uso de drogas), mesossistema (em
decorrência das limitações vivências nos ambientes hospitalar e escolar), exossistema (desdobramentos dos
papéis do familiar cuidador e da necessidade de trabalho dos pais) e macrossistema (mudanças e a influência das
regras instituicionais e as renuncias feitas pela família). “Tempo” e dor mediados pelo passado, presente e futuro
(diagnóstico-manejo-esperança/desesperança-prognóstico da doença). Assim, as crianças apontaram para
natureza sensitiva/concreta dessa fase pueril, sem desconsiderar recursos psicossociocognitivos, mostraram a
importância para compreender dor, integrando idade, vínculos, experiências, tempo, influências pessoais e
contextos desenvolvimentais. Ainda possibilita o pensar na mãe, elo profundo de amor que mais se aproxima da
real dor descrita pela criança, capaz de facilitar o processo de manejo.

171 - RECURSOS FACILITADORES PARA A PRÁTICA EM MEDIAÇÃO FAMILIAR
Maria Gabriela M. Leifert; Adriana Scoz da Cunha Lima; Roberto Ricardi Costard
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este trabalho apresenta produção de conhecimento de um grupo interdisciplinar que tem como característica uma
inquietude na forma como os modelos de conhecimento são passados e qual a práxis que eles favorecem. O
trabalho parte dos estudos em Mediação de família a partir, de indagações, reflexões e necessidades do grupo.
Para tanto, o grupo traça um paralelo entre as questões relevantes encontradas na prática e os estudos de alguns
autores escolhidos. O nosso referencial teórico é o construcionismo social. Há também, o apoio nos estudos de
alguns autores, tais como: Gergen (2010): Anderson (2011), Watslawiski (2007), e outros. O objetivo do trabalho é
a discussão de algumas questões que se tornam relevantes para o grupo no momento da produção e transmissão
do conhecimento. Qual a coerência que notamos em nossa visão de mundo e nossa prática ao mediar relações?
Como incentivar o estudante a relativizar seus conhecimentos e colocá-los a serviço do não saber? Como cuidar
da complexidade deste estudo que trata das relações humanas em conflito? A ilustração deste trabalho se dará
através da apresentação de trechos de filmes que tem como intuito levantar questionamentos sobre a forma como
compreendemos a realidade e as implicações que isto tem na nossa prática ao mediar pessoas. O grupo assume o
posicionamento de que é necessário aprimorar os estudos e incentivar locais de reflexão sobre a prática do mediar
a fim de fomentar uma práxis responsável e conectada com nossas necessidades sociais. Palavras chaves:
Mediação de Conflito, Família, Construcionismo Social

172 - PASSANDO DA POSIÇÃO ADVERSÁRIA PARA A COLABORATIVA: INTEGRANDO O MINDFULNESS
COMO MAIS UM INSTRUMENTO NO TRABALHO COM CASAIS E FAMÍLIAS
José Ovidio Copstein Waldemar
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
As Famílias e Casais chegam para tratamento com as pessoas normalmente entrincheirados em posições
adversárias polarizadas. Uma das principais dificuldades iniciais dos Terapeutas é motiva-los para flexibilizarem e
colaborarem com o plano terapêutico. O Mindfulness é uma abordagem derivada das tradições meditativas que
nos últimos 10 anos têm contribuído de forma importante, como técnica baseada em evidências, para a promoção
da Saúde e no tratamento de diversas formas de Transtornos Psiquiátricos. Neste workshop apresentamos suas
aplicações aos Casais e Famílias. O Workshop apresenta a teoria do Mindfulness e seus achados teóricos mais
relevantes, mas a ênfase está no aprendizado prático das técnicas individuais e grupais que, somadas às
tradicionais, trazem benefícios tanto para os terapeutas quanto seus pacientes.

173 - OS CUIDADOS PARENTAIS E A EMPATIA COM A CRIANÇA
Nicéias Tereza Leonel
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho propõe uma reflexão sobre a relevância de como cuidadores, os pais serem empáticos frente às
dificuldades e necessidades da criança. O estudo foi essencialmente motivado por situações vivenciadas pela
autora, na prática clinica. Através de pesquisa bibliográfica, foi revisto o processo de invenção da infância, com o
objetivo de trazer à compreensão de como e em que época a criança passou a existir como um ser histórico e de
direitos. A existência da infância, reconhecida como diferenciada, se deu entre os séculos XVI e XVIII, nos retratos
de família em que a criança aparece fazendo parte do mundo familiar. A visão que se tinha, até então, da criança,
se modificou, consolidando como etapa específica da vida, passando a ser considerada como um ser carente de
cuidados especiais. Em seu âmago, este trabalho tem ênfase na importância do cuidar da criança sob o olhar
empático do cuidador, frente à dificuldade do mesmo em se colocar no lugar da criança. Tem o objetivo de
contribuir para a compreensão de como se processa essa dificuldade e através da reinterpretação dos fatos,
fomentar o cuidado de forma adequada, funcional e empática. Essa reflexão sobre a importância do cuidador se
conectar de forma empática com o mundo da criança contribui não apenas para a promoção de um cuidado
adequado e funcional, mas também para a compreensão do quanto a ausência dessa prática pode dificultar a
interação entre a díade cuidador/criança, trazendo grandes possibilidades de prejuízo para o desenvolvimento
biológico, psicológico e social da criança. Não perceber a criança e/em seu mundo é caminho para a construção de
um processo interacional deficitário, com grande dificuldade de formação de vinculo.

174 - ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
NA ADOLESCÊNCIA: INTERVENÇÃO COM ADOLESCENTES E FAMÍLIAS
Flávia Caroline Santos Cardoso Pereira
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este trabalho perpassa sobre relato de experiência de atuação como psicóloga responsável pelo atendimento de
adolescentes e suas famílias realizado em uma comunidade terapêutica no ano de 2014 a 2015, localizada no
interior do Paraná, onde se realiza tratamento a dependência de substâncias psicoativas a adolescente de 12 a 18
anos. A modalidade de tratamento inclui 9 meses, sendo destes 6 meses de internação em comunidade
terapêutica e 3 meses de reinserção social. Os familiares realizam visitas mensais e recebem acompanhamento
pela equipe de tratamento, no período de reinserção social além das visitas dos familiares os adolescente fazem
visitas as suas famílias por um período de 7 dias e retornam posteriormente a comunidade. No momento de
atuação como psicóloga nesta instituição foi realizado atendimento em grupo e psicoterapia individual aos
adolescentes, sendo que a psicoterapia era algo proposto no tratamento e de livre adesão. Foi realizado
atendimentos as famílias dos adolescentes em sessões programadas junto aos adolescentes, as mesmas se
mostram aspecto primordial durante o tratamento. Mensalmente no dia de visitas além do atendimento familiar
conjuntamente com o adolescente, ocorria atendimento as famílias na modalidade de Grupos Multifamiliares (GM),
o enfoque foi sobre olhar sistêmico buscando o empoderamento das famílias, ampliação de conhecimento,
ampliação da comunicação, busca de competências e envolvimento no processo de tratamento, sendo assim as
famílias podem ser participantes ativos e do controle sobre suas vidas e encontrando novas possibilidades para a

problemática vivenciadas. Conforme Narvaz (2010) atualmente está abordagem é utilizada como recurso em vários
trabalhos com famílias, apresentando ótimos resultados em contextos sociais diversos. A partir dessa experiência
prática compreende-se que a drogadição na adolescência é objeto de grande complexidade pois se caracteriza
pela ressonância em múltiplos contextos, dentro da perspectiva adotada pela compreensão sistêmica ficou
evidenciado nas experiências em atendimento que a drogadição tem uma forte ação mobilizadora na rede social e
familiar do adolescente, por isso se justifica a intervenção neste campos afim de obtenção de alcance de um real
tratamento com enfoque contextualizado na relação. REFERÊNCIAS NARVAZ, M. G. Grupos Multifamiliares:
história e conceitos. Contextos Clínicos, vol. 3, n.1, Janeiro- Junho. 2010. CARTER, B; MCGOLDRICK, M. As
mudanças do ciclo de vida familiar. Porto Alegre: Artmed, 1995. LOSACCO, S. O jovem e o contexto familiar. In:
ACOSTA, A. R.; VITALE, M. A. F. Família: redes, laços e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2010. MACEDO,
R.M.S. A família do ponto de vista psicológico: lugar seguro para crescer? Cad. Pesq., São Paulo, N.91, p.62-8,
Nov.1993.
175 - “O QUE SE DIZ E O QUE SE FAZ”: OS SIGNIFICADOS DO CASAMENTO, RELACIONAMENTOS
AMOROSOS E INFIDELIDADE PARA JOVENS ADULTOS SOLTEIROS
Rachel Lilienfeld Aragão; Ida Kublikowski
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Nos últimos 60 anos modificaram-se as formas de pensar o mundo e as relações sociais. Em meio à ambiguidade
gerada pela relativização dos valores, os relacionamentos amorosos acompanharam essa mudança e se
desdobraram em múltiplas possibilidades, tornando-se mais líquidos e fluidos. Nesse contexto o presente trabalho
foi desenvolvido a partir de uma visão sistêmica e teve por objetivo compreender os significados atribuídos ao
casamento, relacionamentos amorosos e à infidelidade por jovens adultos solteiros, na intersecção entre o fluxo
horizontal e o fluxo vertical, ou seja de uma perspectiva atual e intergeracional no ciclo vital da família. Para tal, foi
desenhada uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio se entrevistas semi-estruturadas e genogramas.
Foram entrevistados dois homens e duas mulheres, com idade entre 25 e 34 anos, representantes da assim
denominada Geração Y, com grau universitário completo ou em curso. Os resultados indicaram que o casamento,
assim como as uniões estáveis, são vistos como escolha e não obrigação. Os relacionamentos amorosos estão
pautados na parceria e igualdade, regidos pela concepção de relacionamento puro, igualitário, que propõe a
satisfação mútua e a possibilidade de rompimento quando tais condições não são atendidas. A infidelidade se
apresenta com significados tradicionais e emergem questões de gênero, dado que à leveza masculina, que permite
um rompimento fácil, se contrapõe a insegurança feminina frente à ambiguidade que pode ser observada nos
diferentes significados atribuídos ao compromisso. Ao considerarmos a intersecção entre os fluxos horizontal e
vertical, tornou-se patente que esses representantes da Geração Y se desenvolvem nas novas organizações
familiares e concebem as relações de intimidade a partir dos horizontes culturais, que oferecem a ideia dos
relacionamentos puros, e as crenças e valores apropriados de suas famílias de origem em um processo pelo qual
as relações se afiguram não tão líquidas quanto deveriam parecer nem tão puras como imaginadas.
176 - “E VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE!” - O MITO DO AMOR CONJUGAL
Maria Regina Castanho França
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e

outros.
Este trabalho pretende oferecer aos participantes uma vivência sobre o vinculo amoroso, seus conflitos e o
processo de terapia de casal; serão explorados diferentes componentes do vínculo conjugal, tais como os fatores
individuais determinantes na escolha do parceiro, as influencias da família de origem, a dinâmica conjugal atual, e
algumas possibilidades de intervenção.
177 - ANÁLISE DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA) PARA
A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.
Flávia Caroline Santos Cardoso Pereira; Elizabeth Piemonte Constantino
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O Plano Individual de atendimento (PIA) é um instrumento que visa o planejamento, registro e gestão das
atividades a serem desenvolvidas com o adolescente em cumprimento de medida socioeducativas aplicado pelos
envolvidos na execução da medida. O objetivo principal do PIA é a personalização do atendimento, sendo utilizada
para construção de metas e compromissos junto ao adolescente e sua família, que são estabelecidas no decorrer
da medida e adequação às necessidades do adolescente e sua família e como ponto central da estruturação da
execução da medida socioeducativa. O objetivo de pesquisa é analisar o processo de construção do PIA nas
medidas de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA), bem como o significado e
sentido que os profissionais atribuem ao mesmo. Trata-se de um estudo que está sendo utilizado uma metodologia
qualitativa, utilizamos como instrumento para a coleta de dados a entrevista semiestruturada, a observação
participante e análise documental. A pesquisa está sendo realizada em um Programa de Efetivação de Medidas
Socioeducativas no Paraná, onde se realiza o acompanhamento das medidas socioeducativas de Prestação de
Serviço a Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA). Os participantes da pesquisa são dois profissionais que
compõe a equipe multidisciplinar e que são responsáveis pela elaboração e acompanhamento do PIA dos
adolescentes, sendo de duas áreas distintas: Serviço Social e Psicologia. A análise dos dados está em fase de
finalização e com resultados parciais. Com as observações dos processos de construção do PIA, observamos que
o mesmo apresenta a possibilidade de garantir um espaço de encontro e desenvolvimento onde os profissionais
faz a mediação desse processo junto com o adolescente e família , outro aspecto evidenciados pelos profissionais
é que o PIA tem a função de compreender o adolescente e a família e proporcionar a individualidade no
acompanhamento da medida, e que isso somente é alcançado incluindo a participação do adolescente e da
família. Outro aspecto é a possibilidade de verificar quais áreas precisam ser atendidos e acompanhados, sendo
necessário uma articulação de diversas políticas públicas para que se concretizem. REFERÊNCIAS BOCK, A. M.
B. Adolescência como construção social: estudo sobre livros destinados a pais e educadores. Revista semestral da
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), v. 11, n. 1, 2007, p. 63-76. BOCK, A. M. B;
GONÇALVES, M. G. M. Subjetividade e a dimensão subjetiva dos fatos. IN: GONZALEZ REY, F. L. (Org.).
Subjetividade, complexidade e pesquisa em psicologia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. BRASIL. Lei
n. 8.069 de 13 de junho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL . Lei n. 12.594
de 18 de Janeiro de 2012 que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
CONSTANTINO, E. P. (Org.). Percursos da pesquisa qualitativa em psicologia. São Paulo: Arte & Ciência, 2007. ------------------. (Org.).Psicologia, Estado & Políticas Públicas. FCL-Assis/SP, UNESP/ Publicações, 2010. ------------------. PEREZ, D. K. ; SILVA, C. M. R. O psicólogo nas políticas públicas sociais: reflexões sobre as práticas Psi. In:
CONSTANTINO, E. P. (Org.).Psicologia, Estado & Políticas Públicas. FCL-Assis/SP, UNESP/ Publicações, 2010.
GONÇALVES, M. G. M. Psicologia, subjetividade e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2010. VERONESE, J. R.
P.; LIMA, F. S. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase): breves considerações. Revista
Brasileira Adolescência e Conflitualidade. São Paulo, v. 1, n.1, p. 29-46, 2009.

178 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E APONTAMENTOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA
FAMILIA E ADOLESCENTE NO PROCESSO SOCIOEDUCATIVO
Flávia Caroline Santos Cardoso Pereira
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Está pesquisa constitui-se na possibilidade de uma contribuição reflexiva sobre as medidas socioeducativas e a
participação e envolvimento da família, sendo que através de uma revisão bibliográfica foi possível propor algumas
considerações sobre o tema. Ao falarmos a respeito do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas
e participação da família, é preciso considerar todo ao histórico das políticas públicas para este público, e também
visualizarmos dois pontos importantes: a adolescência com enfoque na relação e considerada em seu
desenvolvimento biopsicossocial. O histórico das políticas públicas para a criança e adolescente, bem como a
política pública destinada ao adolescente em conflito com a lei teve grandes avanços na legislação e também
conceituais, porém ainda não totalmente aplicadas em sua integra. Sendo necessário ser vista a adolescência e o
cumprimento das medidas, dentro de um enfoque contextualizado, considerando a transformação social e também
de características próprias desta fase de desenvolvimento, bem como o ciclo vital familiar, para que as práticas não
tenham intervenção isolada e sim abrangendo todo o sistema, como apresentado pela visão novo paradigmática e
sistêmica. Está visão verá sempre o objeto em um contexto, onde apresentam sistemas complexos, onde não pode
ser adotado um olhar linear sobre as interações, nem ser atribuído um conceito de culpabilização a família. A
família foi colocada em destaque na Constituição e na formulação do ECA, ambos reconhecem a importância e
responsabilizam para participação da proteção integral dos jovens, porém existem poucas políticas públicas
formadas para inclusão da mesma, apresentando assim uma contradição do que está previsto e apresentado nas
leis, existindo a necessidade de diagnostico freqüentes do sistema socioeducativo para assim buscarmos avanços
necessários nesta área.Destacando que é preciso de um novo olhar e propostas capazes de revelar
singularidades, vicissitudes, vulnerabilidades e fortalezas inerentes e subjetividades dos adolescentes e de suas
famílias. Defendemos, assim, que há a necessidade de estudos sobre a atuação e possibilidades junto às famílias,
além de avançar em termos de pesquisa que busque conhecer as dificuldades concretas dessas famílias, suas
necessidades, seus objetivos de vida, seus recursos e suas qualidades e/ou recursos necessários para a
resolução de conflitos.

179 - RELAÇÕES FAMILIARES E COMUNICAÇÃO COM FILHOS ADOLESCENTES NUM UNIVERSO
PERMEADO POR REDES ONLINE, POSSIBILIDADES E RESTRIÇÕES.
Adriana Pereira Rosa Silva
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
As mudanças ocorridas na sociedade brasileira num movimento acelerado entre o séculos XIX e XX transformaram
consideravelmente as configurações familiares. Em decorrência disso, muitos pesquisadores, de diferentes áreas
do conhecimento, voltaram seus olhares para a análise e compreensão desse processo, destacando que a
configuração familiar e suas funções são tecidas em contextos históricos e sociais distintos. Junto a todas essas
transformações, outro fenômeno bastante complexo que também desencadeou significativas mudanças na
sociedade, sendo assim nos sistemas que a compõem, foi a crescente evolução da tecnologia, o surgimento da

internet e das redes online, derrubando fronteiras e distâncias no universo virtual. Atualmente, com apenas vinte
anos completos que a Internet chegou ao Brasil, já conquistou importante espaço na rotina familiar especialmente
dos adolescentes já denominados como “GERAÇÃO REDE” ou “NATIVOS DIGITAIS”. Basta olhar à nossa volta
para constatar que são eles os frequentes usuários de diferentes redes. Estudos apontam a importância dessa
nova forma de comunicação para superar as barreiras culturais e globais, assim, a internet consiste num precioso
recurso para os meios de comunicação na contemporaneidade, transformando o dia-a-dia nos lares e nos
ambientes de trabalho. Diante dessas mudanças que constroem novas formas de vida, este trabalho visa
compreender, como tem se dado, as relações entre pais e filhos adolescentes neste novo contexto, como as
formas de vida em família têm favorecido ou restringido a comunicação, propõe reflexões sobre essa nova geração
denominada Nativos Digitais e define quais os fatores que trouxeram e trazem importantes ganhos e destaca as
perdas que não podem ser ignoradas ou negligenciadas nos aspectos relacionais, sociais e afetivos dentro do
núcleo familiar.

180 - CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR: FERRAMENTA DE USO DO TERAPEUTA DE FAMÍLIA NA
CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS EFETIVOS ENTRE ESCOLA X ALUNOS X FAMÍLIA
Scheila Patricia Nascimento Gomes
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Apresentação O vivencia escolar transcende a área pedagógica. É o lugar onde se é criado os mais diversos tipos
de relações, sentimentos e sensações, com pessoas de histórias e culturas diferentes. Muitos conflitos surgem e
as comunicações quase sempre são ineficazes gerando mecanismos individuais e coletivos de defesa e abertura.
Os conflitos e os ruídos na comunicação podem gerar rupturas nas relações entre a Escola – Aluno – Família.
Visando evitar essas rupturas, que muitas vezes são muito dolorosas para todos, torna necessária a figura do
Terapeuta de Família para mediar e gerenciar de forma, mas efetiva as situações conflituosas dentro das escolas.
O terapeuta de família tem como função auxiliar nas relações familiares para que elas possam ser harmoniosas e
saudáveis. Essa mesma função deve ser utilizada dentro da escola, pois muitas vezes a escola se torna um
membro da família (família extensa). Abordagem Sistêmica Fenomenológica, A Constelação Sistêmica Familiar é
uma poderosa ferramenta de uso que tem como maior objetivo diagnosticar a raiz do problema e viabilizar
múltiplos olhares de resolução. Descrição da pratica realizada Utilização de dinâmicas da Constelação Sistêmica
familiar com foco nas questões conflitantes. Reflexões O Uso da Constelação Sistêmica nas escolas
proporcionam: assertividade na implantação de ações que visem melhorias no desempenho educacional e
relacional, diminuição de conflitos e estresse, melhor fluxo na comunicação, fortalecimento de laços e vínculos
entre escola, família e alunos e harmonia no clima educacional. Resultados Como resultado tem-se: conflitos
resolvidos com ações eficazes; aumento no nível de aprendizado dos alunos; o clima organizacional harmônico e
saudável diminui o nível de violência e estresse, os pais conseguem ter uma visão de mais parceria com a escola e
acabam contribuindo para que os filhos tenham resultados positivos. Considerações Finais Percebo que utilizar da
Constelação Sistêmica Familiar como ferramenta do Terapeuta de Família nas escolas viabiliza uma nova forma
de conduzir o processo de educação na Escola trazendo assim resultados mais consistentes e duradouros
Equipamentos necessários: • Data show • Som
181 - INTERVENÇÃO SISTÊMICA MULTIFAMILIAR NA ESCOLA: UMA POSSIBILIDADE PARA FAMÍLIAS DE
ADOLESCENTES COM BAIXO DESEMPENHO ESCOLAR
Magda Pozzobon; Angela Helena Marin
Modalidade: Comunicação de Pesquisa

Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente estudo, de abordagem mista e longitudinal, teve como objetivo avaliar uma intervenção no sistema
familiar de alunos adolescentes com baixo desempenho escolar matriculados em escolas da rede municipal de
ensino fundamental de São Leopoldo/RS. Participaram sete famílias que responderam ao Inventário de Percepção
de Suporte Familiar - IPSF (Baptista, 2009) e a uma Entrevista Semiestruturada para pais e para adolescentes
(fundamentada em Baptista, 2009 e adaptada de Moreira & Sigolo, 2009) a fim de verificar as eventuais diferenças
pré e pós-intervenção, considerando também os dados do desempenho escolar, avaliado por meio das notas e
parecer descritivo dos professores. A intervenção, no modelo multifamiliar, ocorreu em quatro encontros de uma
hora e meia de duração, com frequência quinzenal, utilizando-se recursos expressivos para abordar os seguintes
conteúdos: comunicação, expressões verbais e não verbais de afetividade, formulação de regras e limites claros,
expressão adequada de sentimentos negativos em relação à família, especialmente a raiva, e incentivo à
autonomia entre os membros do sistema (Baptista, 2009). Análises estatísticas quantitativas, utilizando-se o teste
Wilcoxon, não revelaram diferenças significativas quanto à percepção do suporte familiar no pré e pós-teste entre
os pais e os adolescentes, mas indicou o maior comprometimento dos adolescentes nos estudos e melhora no seu
rendimento escolar, especialmente nas disciplinas de matemática, ciências e religião. A análise de conteúdo
qualitativa apontou melhora no diálogo entre pais e filhos, maior união familiar e a aquisição de novos
comportamentos, especialmente relacionados com horários, regras, limites e lazer. Em conjunto, os dados revelam
a importância de desenvolver intervenções no sistema familiar para auxiliar os pais a compreenderem a
necessidade de sua participação no processo de ensino-aprendizagem de seus filhos, além de colaborarem para
maior aproximação entre o sistema familiar e escolar, possibilitando a construção de espaços para reflexão sobre
práticas educativas em ambos os contextos e colaborando para amenizar as eventuais dificuldades de
comunicação entre eles. O modelo multifamiliar mostrou-se uma opção adequada para esta meta, uma vez que
atende a uma demanda crescente, como é o caso da incidência de dificuldades escolares.
182 - INTEGRANDO TEORIAS E TÉCNICAS: RECURSOS EXPRESSIVOS NA ABORDAGEM SISTÊMICA
Magda Pozzobon; Angela Helena Marin
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente relato de experiência descreve uma intervenção sistêmica multifamiliar utilizando recursos expressivos
como instrumentos para facilitar a interação e expressão de famílias de alunos adolescentes com histórico de baixo
desempenho escolar de uma escola pública da rede de ensino fundamental de São Leopoldo/RS. Visando reforçar
o suporte familiar destas famílias, as atividades desenvolvidas foram baseadas no conceito de suporte familiar
(Baptista, 2009) que considera três dimensões: afetivo-consistente (comunicação e afeto), adaptação familiar
(expressão da raiva) e autonomia. Os instrumentos mediadores utilizados nesta intervenção foram os seguintes
recursos expressivos: desenho, conto, escrita criativa, sucata, argila e música. Participaram sete famílias, com
diferentes configurações familiares, cujos filhos adolescentes apresentavam baixo desempenho escolar,
constatado em seu histórico escolar, com conceitos abaixo da média, recorrente há pelo menos um semestre, e
confirmado por meio de parecer descritivo dos professores. Os resultados foram coletados a partir da observação
das filmagens, fotografias, gravação das entrevistas e depoimentos espontâneos dos participantes pré e pósintervenção. Constatou-se qualitativamente que a utilização de recursos expressivos gerou um ambiente lúdico e
descontraído, facilitou a expressão de emoções, promoveu insight e propiciou o aparecimento de novos
comportamentos na dinâmica familiar, como maior aproximação entre os membros do sistema, partilha das
atividades no lar, elogios, brincadeiras e maior valorização da família.

183 - A INCAPACIDADE E A FAMÍLIA: A BUSCA DE COMPETÊNCIA FAMILIAR: LIDANDO COM OS
ADOLESCENTES
Martha Villar do Valle e Lúcia Maria Ferrara de Carvalho Barbosa
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
RESUMO: O adolescente é um ser que intriga e muitas vezes preocupa. Winnicot propunha que uma das grandes
tarefas da adolescência seria buscar a independência emocional dos pais, processo este marcado por momentos
alternados entre uma independência rebelde e uma dependência regressiva. O adolescente sente-se
sistematicamente incompreendido e num estado de insatisfação quase que permanente. Há grande defasagem
entre a maturação sexual e a maturidade afetiva e relacional. É o momento dos questionamentos sobre si mesmo,
sobre seu papel na vida e sobre suas crenças. Testam o tempo todo agressivamente os valores paternos e
maternos em busca de firmeza parental através de diálogo e construção de novas regras de convivência no social.
Questões como drogas, liberdade sexual, ampliação das redes sociais através da internet são motivos de conflitos
e dificuldades inevitáveis que terão que ser enfrentadas. Na busca de autonomia o adolescente pode parecer
prescindir dos cuidados familiares que deveriam ser redobrados em termos de apoio e limites. Propomos a terapia
familiar como o espaço de reflexão e construção de diálogo entre pais e filhos. Palavras-chave. Crise- Pais e
Adolescentes.
184 - DAR COMPETÊNCIA A PAIS DE ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS DIVORCIADAS E RECONSTITUÍDAS
Martha Villar do Valle; Lúcia Maria Ferrara de Carvalho Barbosa
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
RESUMO:
Diferente do século passado as famílias enfrentam hoje não só suas próprias crises, mas também as mudanças
constantes no cenário sócio cultural e na sua própria estrutura que apresenta diversas possibilidades de
configuração.
Constituir uma família não é mais o extremo objetivo da existência, entretanto viver a dois continua a ser o modo
de vida predominante. Os casais se fazem e desfazem cada vez mais facilmente e cada vez mais cedo. Dentro
deste novo contexto onde existem situações muito diferentes de décadas passadas o tipo de vínculo estabelecido
entre pais e filhos é um importante fator de resiliência no enfrentamento dessas transições familiares. Quanto
maior a capacidade dos pais separados ou não, de persistirem e continuarem os cuidados parentais, tanto melhor.
A necessidade de mudar as regras e limites para melhor convivência com a confusão, ansiedade e inquietação dos
filhos, não é uma tarefa simples para os pais. As oscilações dos adolescentes precisam encontrar persistência e
continuidade e na maioria das vezes são os pais que precisam de ajuda para suportar essa fase.
Atender essas famílias implica em construir um novo contexto de reflexão e comunicação num clima de esperança
e na retomada do seu crescimento.

185 - "CAMINHANDO E CANTANDO..." CICLO VITAL E CANCIONEIRO POPULAR BRASILEIRO COMO
EXPRESSÃO SÓCIO-AFETIVO-CULTURAL DAS NARRATIVAS DA VIDA
Adriana Aguilar Mendes Lodi; Ercília Maria de Araújo Gonçalves
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.

O trabalho tem como proposta compartilhar experiências, através da modalidade de OFICINA TERAPÊUTICA
(Atividades Práticas) relativas ao tema citado. As histórias da vida contadas por seus protagonistas, compreendem
narrativas repletas de significados, atravessadas pela arte popular, como a poesia e a dramaturgia, motivadas pela
"voz do povo" que diz: quem canta os males espanta. O trabalho consiste na sinopse de uma jornada terapêutica sarau/musical - realizada na cidade de Divinópolis/MG (2 edições - 2014/2015) oferecida à comunidade científica e
leiga. O roteiro é baseado no esquema teórico do Ciclo de Vida da Família, estudado por pesquisadores da
Terapia Familiar (Mc Godrick e outros) "declamado" e "cantado" pelo repertório da MPB e poesia do cotidiano, na
voz de artistas locais e participação especial da poetisa divinopolitana Adélia Prado, além de dramaturgos. Somase a tais conteúdos a inspiração no modelo de trabalho proposto por Adalberto Barreto, em sua metodologia com
Terapias Comunitárias. Propomos a ideia de que as "narrativas da vida" se configuram cronologicamente,
perfazendo etapas previsíveis, que em geral evoluem para desdobramentos diversos. As vivências evolutivas dos
indivíduos/sistemas produzem experiências emocionais de extensões variadas, podendo atingir intensos graus de
dramaticidade. Utilizando os conceitos da Teoria Narrativista (Michel White e outros), pensamos nas “histórias
dominantes” narradas pelos indivíduos e em como o compartilhamento sócio-cultural dessas narrativas,
historicamente se traduz em arte (em sua função terapêutica/catártica),mais especificamente na arte musical, a
qual distinguimos, epistemologicamente, como expressão da construção de acordos intersubjetivos - (3º
pressuposto do novo paradigma da ciência – “intersubjetividade como condição de construção do conhecimento do
mundo” – Esteves Vasconcellos, 2005, pg 83). Assim, propomos WORKSHOP com práticas vivenciais que
valorizem conversações em torno do tema música/poesia (como formas peculiares de expressão das narrativas
compartilhadas na cultura brasileira). Em tal contexto, os participantes compartilharão suas “histórias dominantes”
sobre sua trajetória evolutiva e poderão, num espaço de co-construção, produzirem “histórias alternativas”
provocadoras de mudanças qualitativas.
186 - RETRAMATIZANDO RELAÇÕES AFETIVAS E SEXUAIS.
Denise Miranda de Figueiredo; Marina Simas de Lima
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Objetivo: Ampliar os recursos dos profissionais que trabalham com famílias e casais. Justificativa: Esse trabalho
visa o fortalecimento de profissionais que atuam diretamente com casais e famílias que se encontram em situações
complexas e de alta vulnerabilidade.

187 - A MORTE INESPERADA DE UM MEMBRO DA EQUIPE TERAPÊUTICA: O LUTO DA FAMÍLIA E DA
EQUIPE - AS CONVERSAS E OS RITUAIS.
Berenice Fialho Moreira
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
As Equipes que trabalham com a Formação de Terapeutas e com os Atendimentos de Famílias podem viver
tensões, conflitos, perdas que repercutem em todos os sistemas de relações envolvidos. Muitas vezes são
situações inesperadas. O objetivo deste trabalho é conversar sobre a ocorrência da morte repentina de um
membro da dupla terapêutica e suas repercussões na Equipe e na Família. Este fato ocorreu no atendimento a
uma Família no Laboratório da Prática Clínica do CEFAI. Abordaremos os sentimentos gerados, as ressonâncias,
os recursos utilizados para lidar com a notícia e a elaboração do luto da Equipe Terapêutica e da Família, e suas
repercussões.
188 - UM PSICOTERAPEUTA SISTÊMICO E SUA ATUAÇÃO DENTRO DE UMA UNIDADE DE TRATAMENTO
INTENSIVO
Luciane Beltrami; Noemy Appel Dehnhardt
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O enfrentamento em situações de risco, morte e luto são as principais demandas recebidas pelo psicólogo da
saúde que atua nas unidades de tratamento intensivo, setores, estes, inseridos nos hospitais. Devido a essas
unidades receberem pacientes críticos, a internação nelas é permeada por muitos mitos e angústias. Assim, o
objetivo deste estudo é refletir sobre o papel do psicólogo em relação aos familiares/cuidadores, afim de,
oportunizar um melhor relacionamento da tríade paciente-família-equipe. Além de relatos desta experiência, na
revisão de literatura, buscou-se referências bibliográficas e artigos científicos a respeito do tema, priorizando o
referencial sistêmico, focando em questões relacionadas à importância do trabalho com a rede social, em diversos
níveis, bem como nos aspectos referentes às reações familiares diante da morte. Palavras-chave: hospitalização,
família, sofrimento, vínculo, rede social, morte.
189 - SOBREVIVENDO À INFIDELIDADE: RECONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO CONJUGAL DEPOIS DO CASO
Luciane Beltrami; Noemy Appel Dehnhardt
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente estudo busca compreender a questão da infidelidade conjugal e a possibilidade da reconstrução da
relação após o descobrimento do caso extraconjugal. Sob o ponto de vista teórico, buscou-se artigos nos sites
scielo e lilacs, assim como livros e revistas da área, com enfoque na psicologia sistêmica. Sob o ponto de vista
prático o objetivo é apresentar uma proposta de plano terapêutico para o casal que busca sobreviver à infidelidade
que será demonstrada através de um caso clínico. O estudo evidenciou que a infidelidade impactua a todos,

envolvendo questões individuais, conjugais e familiares, mas que existe a possibilidade de um resgate.
190 - ENRIQUECENDO O REPERTÓRIO DA “CAIXA DE FERRAMENTAS”DO TERAPEUTA
Berenice Fialho; Elisa Motta; Florinda Esther Mizrahi Albu; Maria Cecília Veluk Dias Baptista; Norma
Emiliano
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Os terapeutas tem recursos que fazem parte da sistemática de seu atendimento, como: o genograma ou a planta
da casa; outros que são criados conforme a circunstância e as questões que estão sendo discutidas; outros que
fazem parte do repertório do profissional e que são considerados particularmente úteis em determinados contextos.
Compartilhar algumas das ferramentas que utilizamos, com seus objetivos contextualizados, enriquecerá o
repertório do terapeuta familiar, na sua prática clínica diária. Portanto, o objetivo consiste em compartilhar recursos
terapêuticos na clínica com casais e famílias, sendo o formato grupo de até no máximo 30 pessoas.
191 - A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO ANTERIOR À CONJUGALIDADE:
CONSIDERAÇÕES DO VIÉS SISTÊMICO
Andressa Laís de Quadros
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho se propõe a discorrer sobre a importância do processo humano de individuação anterior à
conjugalidade baseando-se em entendimentos sistêmicos. Objetiva compreender o desenvolvimento do processo
de individuação, a influência que esse tem sobre a vida conjugal em união estável e fatores desse que instalam e
beneficiam esta relação. Essa compreensão se deu a partir de uma perspectiva qualitativa, com coleta e análise de
dados bibliográficos e posterior análise crítica. Através da exploração da literatura, pode-se perceber que
diferenciar-se da família de origem frequentemente exige treinamento e engajamento pessoal para reestruturar
padrões de relacionamento que foram perpetuados por conta do medo de romper o sentimento de pertencimento
familiar. Ademais, constatou-se a implicação direta que a forma de se relacionar ensinada pelos cuidadores tem
sobre a conjugalidade vivida pelos filhos. Concluiu-se que o investimento em privacidade, flexibilidade,
comunicação, comprometimento e autonomia tende a gerar relações mais funcionais.
192 - "A CLÍNICA PSICOLÓGICA COMO AÇÃO SOCIAL"
Maria José Lima
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este estudo, fruto da minha tese de doutorado, ao vislumbrar uma clínica psicológica em transformação, volta-se
para os Institutos contemporâneos cujas práticas e produções teóricas, apoiadas nas contribuições do Pensamento
Sistêmico Novo Paradigmático, concebem o social enquanto ação transformadora. Busca, ao identificar suas

estratégias e ferramentas, compreender as concepções e articulações do social e da clínica implicadas em suas
ações, assim como sua compreensão do compromisso social da Psicologia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
com abordagem interpretativa, realizada por meio de uma pesquisa de campo e da estratégia de triangulação. Os
participantes convidados são três Institutos, em atuação há pelo menos duas décadas, dos quais, para
aproximação e análise, foram selecionadas três fontes: documental, mediante seus Estatutos Sociais; depoimentos
de profissionais atuantes, com o auxílio de entrevistas; e reflexões de suas práticas via produções em forma de
textos publicados. Para a análise interpretativa dos dados foram construídos memos e categorizações dos
conteúdos apresentados em 13 quadros, cuja discussão foi realizada no diálogo com reflexões de autores que
abordam o Pensamento Sistêmico Novo-paradigmático, a Clínica Psicológica e as ações profissionais em
situações de vulnerabilidade social. A análise final aponta para o potencial do encontro da Psicologia com o
Pensamento Sistêmico, como favorecedor, por suas implicações, tanto de um movimento de busca por ampliação
e extensão das ações da Clínica Psicológica, como de incremento de sua vocação transdisciplinar. Observa-se um
reposicionamento do psicólogo, o qual, na prática dos institutos participantes, ao assumir uma postura reflexiva,
em uma nova concepção da ação clínica, ajuda a romper com a possível alienação da Psicologia com relação às
questões sociais, gerando comprometimentos e posicionamentos perante questões ligadas à justiça, à
desigualdade e ao desenvolvimento social. A concepção do social que emerge desta atuação contempla a
intersubjetividade, dando voz à interconstituição do social com o individual, favorecendo a construção de uma
clínica que carrega em si a ação transformadora, com forte potencial multiplicador. A Responsabilidade Social,
como implicação de suas adesões, é concebida como Responsabilidade Relacional, com evidentes consequências
inclusivas, concretizadas em constantes cuidados com a efetiva inclusão de todos. Revelou-se neste estudo uma
Clínica Psicológica contemporânea em transformação, ampliada e mais efetiva em suas intenções de colaboração
com a sociedade.
193 - AS DIFICULDADES ATUAIS NO VÍNCULO CONJUGAL NA ATUALIDADE: COMO TRABALHÁ-LAS COM
O SOCIODRAMA FAMILIAR SISTÊMICO /CONSTRUCIONISTA
Maria Rita D’Angelo Seixas
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Objetivo: Demonstrar por meio de role plaing e vivências como trabalhar com as técnicas de ação que facilitam a
compreensão e transformação de dificuldades vinculares. Justificativa: O amor conjugal em nosso momento
histórico atual reúne todas as condições para que os relacionamentos sejam muito melhores do que antigamente.
Não é o que acontece. Podemos analisar mais detalhadamente as circunstâncias internas e externas ao vínculo,
para entendermos o que ocorre, não sem antes esclarecer o que compreendemos por vínculo conjugal e sua
natureza. Vemos cada vez mais vínculos conjugais que se desfazem ao primeiro sopro. Como compreendemos
vínculo conjugal e sua natureza? Dentro do pensamento sociodramático sistêmico complexo, o vínculo conjugal é
uma ligação recíproca, dinâmica e duradoura entre duas pessoas, que tem como especificidade o vínculo sexual e
implica trocas em todos os níveis, com movimentos de aproximação e afastamentos. O vínculo está sempre
situado em determinado momento e contextualização sociocultural. Desde a Revolução Industrial, o casamento
sofreu modificações importantes no seu projeto de relação, em decorrência da alteração das relações de gênero,
de trabalho e das crises mundiais que se sucederam. A insegurança profissional é generalizada, o que leva os
indivíduos a se isolarem, a viverem alienados e a se tornarem profundamente individualistas. Buscam, no laço
conjugal, um “oásis”, onde possam se realizar como pessoa e construir um projeto de vida. Estes mesmos casais,
porém, estão contaminados pelos valores atuais. Os cônjuges, diz Bauman, são marcados por desejos
conflitantes: ao mesmo tempo em que buscam no casamento segurança e laços estreitos, são tomados por forte
desconfiança e medo de perda, que gera constante dificuldade de entrega, tornando os vínculos frágeis e gerando
o que ele chama de “amor líquido”. Também o relativismo, que nos ensina a respeitar as diferenças, quando aceito

sem restrições, pode levar a um total abandono dos valores universais. O Sociodrama Familiar por meio de suas
técnicas de concretização, torna mais fácil a compreensão pelo casal do que está ocorrendo e a percepção de uma
possível transformação.
194 - A FAMÍLIA NOS CUIDADOS PRIMÁRIOS EM SAÚDE: EXPERIÊNCIAS E PESQUISA
Miriam Schenker; Claudia Szobot; Olga Falceto
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
São poucos os profissionais de saúde, entre eles o terapeuta de família, atuantes na prevenção primária à saúde
de pessoas, famílias e comunidades, que trabalham com pesquisa e fazem publicações sobre sua prática. O
objetivo da mesa redonda é apresentar estudos que trouxeram à luz e conferiram legitimidade científica a temas
básicos na atenção primária à saúde de famílias, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade social.
Miriam Schenker apresentará uma pesquisa recente organizada pela FIOCRUZ, realizada em sete cidades do
país, que identificou crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional, e seus familiares em
situação de vulnerabilidade social, vítimas diretas ou indiretas do uso do crack, bem como o mapeamento das
formas de atenção existentes nas redes de promoção, proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
.Claudia Szobot apresentará uma revisão da literatura estudando as evidencias sobre a adequação e os resultados
da abordagem psicoterápica familiar em famílias com adolescentes usuários de álcool e drogas. .Olga Falceto
apresentará resultados da pesquisa longitudinal de famílias na Vila Jardim em Porto Alegre feita em parceria entre
o Serviço de Medicina de Família e Comunidade do Grupo Hospitalar Conceição, Departamento de Psiquiatria da
Faculdade de Medicina da UFRGS, Instituto da Família e Universidade de Nebraska-Lincoln, que parecem
demonstrar a necessidade de desenvolver a área de epidemiologia relacional. Por exemplo, um problema como
depressão demonstra estar mais associado com a qualidade da relação conjugal do que com episódios anteriores
de depressão.
195 - PROJETO CONVERSANDO COM FAMÍLIAS
Mara Lúcia Rossato; Natália Rossato Crasoves
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O Projeto Conversando com famílias é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do
Sul que iniciou em 2002 e tem por objetivo abrir um espaço de promoção de saúde, estimulando o diálogo e a
troca de experiências e informações entre profissionais, estudantes e a comunidade em geral. O trabalho constituise em conversar sobre o desafio de viver em família, abordando temas do cotidiano. Esta é uma atividade que
proporciona a interlocução Universidade/Comunidade, abrindo espaço de reflexão, esclarecimento e diálogo a
partir de questões familiares relatadas pelos presentes. Oferece suporte técnico frente a estas questões, a partir de
uma visão interdisciplinar com foco nos aspectos saudáveis do desenvolvimento humano e do ciclo vital familiar.
Além disso, constitui-se numa maneira de se viabilizar estratégias de atuação de estudantes e profissionais da
Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS, no sentido de oferecer atenção preventiva e promoção de saúde.
Acontece na forma de encontros mensais com oficinas e dinâmicas de grupo, aberto a participação de qualquer
pessoa interessada. Os encontros podem acontecer tanto dentro do espaço da Universidade como fora dela, na
comunidade, escolas ou diferentes instituições. Pretende-se com isso contribuir para a rede de políticas de saúde
que visam a atenção integral dos sujeitos. São tratados temas que dizem respeito a todo ciclo de vida familiar e o
contexto social numa perspectiva de prevenção.

196 - FAMÍLIAS INTERCULTURAIS: RITUAIS E LEGADOS
Carolina Tavares da Silva Louback; Rosane Mantilla de Souza
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Muitas famílias migrantes possuem duas ou mais culturas representadas dentro delas, onde os cônjuges são de
nacionalidades distintas, língua materna distinta e famílias de origem pertencentes a diferentes países. Um dos
desafios destas famílias é o de lidar com as diferenças interculturais e os rituais familiares vêm contribuir para a
organização da vida familiar, fornecendo estabilidade ao seu funcionamento em épocas de transição ou stress. Os
rituais evocam as tradições familiares, possibilitando a transmissão dos valores, hábitos e formas de estar de
geração a geração, possuindo significado simbólico e afetivo que contribui para o bem-estar psicológico de todo o
sistema familiar. O objetivo de nossa pesquisa foi contribuir para o entendimento dos processos implicados na
formação de casais e famílias interculturais, empregando o método de análise documental utilizando-se como
material o conteúdo dos posts de 10 blogs de brasileiras casadas com estrangeiros e domiciliadas fora do Brasil.
Na nossa pesquisa pudemos observar que os casais interculturais estudados empenham-se em desenvolver um
novo caminho que englobe ambas as culturas, por meio da realização da cerimônia de casamento nos dois países,
da valorização da culinária de ambas as culturas, da transmissão das duas línguas maternas aos filhos, bem como
da junção dos rituais comemorativos das duas culturas. Na família intercultural existe a responsabilidade por parte
dos pais de falarem do país de origem, da família que ficou em outro país, do processo de imigração, para que os
filhos nascidos no país de adoção possam considerar e serem considerados membros daquele grupo familiar e,
também, consigam mais facilmente circular entre as duas culturas, sentindo-se enraizados e em segurança, e
possam viver seu duplo pertencimento. Em nossa pesquisa, a transmissão transgeracional da própria cultura aos
filhos é da responsabilidade única das mulheres brasileiras que migraram, que é percebido no zelo em relação à
transmissão da língua portuguesa, nas histórias infantis contadas, na alegria de ver o filho ter acesso a brinquedos
que fazem parte da infância brasileira, e nas viagens realizadas ao Brasil, que possibilitam um convívio direto com
a família ampliada e a cultura.
197 - INVESTIGANDO RELAÇÕES ENTRE A PARTICIPAÇÃO NA TERAPIA SOCIOCOMUNITÁRIA, ESTILO
DE COPING RELIGIOSO/ESPIRITUAL E QUALIDADE DE VIDA.
Fatima Cristina Costa Fontes
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Esta pesquisa de doutorado em Psicologia na USP, teve como objetivo geral investigar as relações entre a Terapia
Sociocomunitária, estilos de coping religioso/espiritual e qualidade de vida. A Terapia Sociocomunitária é uma
intervenção psicossocial desenvolvida pela pesquisadora que utiliza a metodologia psicodramática de Moreno, a
Técnica de Construção de Imagens (TCI) de Rojas-Bermudez e alguns elementos do enquadre terapêutico da
Terapia Comunitária de Barreto. As referências teóricas e conceituais da pesquisa foram o Psicodrama (Moreno),
os estudos de Coping Religioso e de Estilos de Coping de Pargament e a proposta de bem-estar psicológico de
Ryff e Keyes. O desenho metodológico da pesquisa, ancorado na Metodologia Multidimensional de Morin e
desenvolvido no formato de Estudo de Casos, de Yin, foi composto por oito participantes da Terapia
Sociocomunitária; todas eram mulheres, com idade variando de 40 a 66 anos, que se declararam
predominantemente evangélicas batistas. Como instrumentos metodológicos, foram utilizados questionário geral

sobre dados sociodemográficos e vida religiosa dos participantes e entrevista de profundidade. Os resultados,
obtidos a partir da Análise dos Sentidos de Aguiar e Ozella e explicitados através dos núcleos de significação,
atestaram a relação entre a participação na Terapia Sociocomunitária e o incremento no uso do estilo de coping
religioso colaborativo, bem como também evidenciaram-se mudanças no padrão religioso dos participantes, que
apontaram para uma maior intimidade e liberdade com Deus e com as práticas religiosas. Verificou-se também
uma melhor qualificação de vida dos participantes, expressa através dos seguintes elementos do bem-estar
psicológico: a autoaceitação, o crescimento pessoal, o propósito de vida e o relacionamento positivo com outras
pessoas. Conclui-se que esta pesquisa colabora para a produção de conhecimento tanto no campo da Psicologia
da Religião quanto no campo das psicoterapias e dos estudos de qualidade de vida, mas propõe que, devido à sua
restrita circunscrição, outros estudos devam ser realizados, ampliando assim os resultados aqui verificados no que
se refere a um número maior de participantes, que sejam de ambos os sexos, com pessoas de outras adesões
religiosas, a partir de outras abordagens interventivas e através de outros caminhos metodológicos, incluindo os
estudos quantiqualitativos.
199 - TERAPIA SOCIOCOMUNITÁRIA: INSTRUMENTO TERAPÊUTICO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Fatima Cristina Costa Fontes
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este workshop visa apresentar a intervenção psicossocial desenvolvida pela autora que é psicodramatista e
terapeuta familiar, que ela intitulou de Terapia Sociocomunitária e que nasceu dentro do Serviço de Apoio
Psicológico da Igreja Batista da Liberdade, no bairro da Bela Vista, na cidade de São Paulo. A Terapia
Sociocomunitária é uma intervenção psicossocial grupal que inclui multifamílias e que se propõe a ser um
instrumento de transformação social e que utiliza a metodologia psicodramática de Moreno, a Técnica de
Construção de Imagens (TCI) de Rojas-Bermudez e alguns elementos do enquadre terapêutico da Terapia
Comunitária de Barreto. Neste workshop serão apresentados os fundamentos teóricos e metodológicos da
intervenção, assim como seu diferencial no tocante a outras abordagens terapêuticas grupais. Também será
realizada, de forma mais condensada, devido ao tempo da atividade, a vivência grupal de uma sessão de Terapia
Sociocomunitária.
200 - RAIZES E ASAS: FAMILIA UM SISTEMA CORPORIFICADO
Erica Cavour
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A família humana é fundada em uma realidade que acumula aspectos biológicos, emocionais, sociais e culturais.
Ao nascermos herdamos um corpo e um nome que serão nossos veículos na jornada de individuação até a morte.
Neste trabalho a Psicologia Formativa de Staley Keleman, autor de " Anatomia Emocional", vem mostrar como o
legado familiar é transmitido em uma interação somático-emocional e registrado em nosso corpo que sente,
lembra, pensa, imagina se vincula e se expressa.

201 - PACIENTE ONCOLÓGICO E DINÂMICA FAMILIAR: DESAFIOS PARA UMA ABORDAGEM
TERAPÊUTICA SISTÊMICA.
Nelse Tainah S. Alves; Camille Isabella; Ana Márcia Tenório de Souza Cavalcanti.
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente trabalho discute a dinâmica familiar do paciente oncológico. Através de uma compreensão sistêmica do
núcleo familiar, proveniente da Teoria Geral dos Sistemas, compreendemos que, as mudanças decorrentes do
diagnóstico de câncer não se restringem apenas ao doente, mas abrangem sua relação com a família. A família
funciona como um sistema vivo, onde tudo o que acontece a um de seus membros repercute sobre os demais. Ao
abordar este tema, é fundamental o entendimento a respeito de como a família reage ao adoecer de um membro.
O estudo dessas circunstâncias enfrentadas pelo doente e família, possibilitou-nos a percepção da importância de
uma rede de apoio e de profissionais com uma visão diferenciada, que possam auxiliar a família na superação da
crise, bem como na reconstrução do equilíbrio emocional. A intervenção do terapeuta familiar se realizada de
maneira isolada pode mostrar-se insuficiente comparada à intervenção acompanhada por um processo de
comunicação com os demais profissionais da equipe de saúde. Nesta perspectiva, o atendimento às demandas
dos pacientes em situação de crise podem ser viabilizadas. Muitos pacientes, no atravessar de seus dramas, são
encontrados dispersos de si e invadidos por sentimentos que, muitas vezes, o impedem de relacionar-se com a
situação. Intervenções adequadas, acompanhadas do suporte terapêutico na atenção ao paciente e sua família,
ajudam o paciente a olhar para o problema e procurar solucioná-lo. Mantendo-se unidos e apoiando-se
mutuamente, por meio de suas emoções, o paciente e família enfrentam melhor a situação de adoecimento. Poder
compartilhar emoções com outros membros da família traz alívio aos sofrimentos e culpas, possibilitando vivenciar
situações inéditas. Percebemos dentro desta realidade, a importância de uma orientação adequada, feita por
profissionais que tenham uma visão ampla para realizar intervenções que valorizem o paciente em todas as suas
instancia.

202 - VISÃO SISTÊMICA DO ENFERMEIRO NA FAMÍLIA DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
Isabella Joyce Silva de Almeida; Bruna de Souza Buarque; Ana Márcia Tenório de Souza Cavalcanti; Sérgio
Andrade; Helena Cássia.
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A paralisia cerebral é uma lesão que acomete o cérebro ainda em desenvolvimento podendo causar alterações
musculoesqueléticas na criança.1 O diagnóstico gera uma repercussão na dinâmica familiar por se tratar de um
filho que irá necessitar de cuidados especiais.2 A demanda de cuidados pode causar sobrecarga física e
emocional, sendo essencial o suporte multiprofissional para a qualidade de vida dessas famílias.3, 4 Nesta
perspectiva, a terapia familiar surge como recurso fundamental para essas famílias, dado que dialoga com outros
saberes e auxilia na adaptação à nova organização de cuidados, e foca no sistema familiar, no qual todos os
membros exercem influência e são coresponsáveis.5 A terapia familiar tem profissionais vindos de variadas áreas.
A multiplicidade das práticas estabelecidas é sua característica principal.6 De acordo com a Estratégia de Saúde
da Família, o profissional de saúde deve realizar uma assistência integral, tendo a família como foco principal do

cuidado.7, 8 Por isso, entender como as famílias são assistidas pelos diferentes profissionais é importante na
contribuição do reestabelecimento do equilíbrio familiar. Neste contexto, o profissional enfermeiro integra a equipe
de saúde, tendo posicionamento favorável na criação de vínculo com as famílias e, consequentemente,
colaboração com a visão do contexto familiar.9 Sendo assim, buscou-se analisar produções científicas que
norteiam como o enfermeiro pode atuar para promover saúde às famílias de crianças com paralisia cerebral. Tratase de uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados: LILACS, SCOPUS, CINAHL, BDENF e CUIDEN.
Utilizando os descritores “Paralisia Cerebral”, “Promoção da Saúde” e “Enfermagem”. Com recorte temporal de dez
anos. Foi avaliado 3512 escritos e selecionados 13 artigos para o estudo. Após leitura dos artigos na íntegra, foram
identificados 8 alvos de intervenções que o profissional pode dirigir sua conduta na promoção da saúde da família,
sendo eles: 1) Comunicação; 2) Sono; 3) Família; 4) Assentos/ cadeira de rodas; 5) Legislação; 6) Escolas
especiais; 7) Cultura; 8) Autocuidado. Infere-se que as ações de promoção da saúde familiar, podem ser
sintetizadas em uma articulação multiprofissional e multisetorial; o cuidado sistêmico integrado à família; o
conhecimento básico acerca de leis; e a prática da educação em saúde empoderadora.
203 - A TRAIÇÃO COMO MEIO DE MANTER, RECONSTRUIR OU TERMINAR UMA RELAÇÃO
Edimar Otavio Batista da Costa
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O traidor mais famoso da história foi Judas Iscariotes, que entrega Jesus Cristo aos soldados romanos. O preço da
traição são 30 moedas de prata e o beijo foi o sinal e símbolo daquilo que determinaria a morte de Jesus. Mais
tarde enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal em 1789, Tiradentes criava um levante contra a Coroa
Portuguesa pelas altas taxas cobradas. Tiradentes foi então traído na capitania de Minas Gerais por Joaquim
Silvério, que mais tarde recebe posses e nomeações por ter traído o companheiro. Na atualidade, a expressão “Foi
fazer a unha, né Fabiola?” viralizou nas redes sociais, depois da publicação de um vídeo do marido que flagra sua
esposa no motel com seu melhor amigo. Enquanto nas redes sociais publicar e se expor, gera polêmica de uns e
indignação de outros, a justiça vem se desdobrando em criar novas formas de ver as leis e assim resolve-las. Nas
situações acima existem inicialmente uma grande proximidade do traído e do traidor e a recompensa financeira
como prêmio. Hoje em dia ainda existem as velhas formas de traição com uma nova roupagem e formas cruéis de
divulgação. Discutiremos aqui as várias formas de traição e o desenrolar de cada caso. Pela minha experiência
clínica, os casais estão buscando a Terapia para resolver esses impasses de forma bastante diferentes. Horas
usando a traição para manter a relação através de brigas e discussões, criando assim impasses perigosos na
relação com filhos e família extensa. Em alguns momentos a traição que não existiu, serve como pano de fundo na
discussão do casal. Em algumas experiências a traição aparece como forma de reconstruir a relação quase
acabada e a Terapia para discutir aquilo que não tem mais, tentando reacender o amor esquecido. E em outros
casos a traição como forma de se certificar sobre o seu desinteresse no parceiro e assim conseguir encontrar
meios de se justificar efetivando assim a separação. Ou ainda manter um “amante” como forma de realização
pessoal daquilo que não se tem no casamento e manter vivo o sonho de tempos passados com algum amor
proibido.

204 - A TEIA DOS FALSOS DIAGNÓSTICOS
Nicole Gonçalves
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A teia dos falsos diagnósticos - estudo de caso de famílias que receberam diagnósticos errados de autismo.
Resumo: O objetivo desse estudo de caso é demonstrar que o erro de diagnóstico de autismo em uma criança
pode trazer forte impacto à família. O presente estudo leva a uma reflexão sobre o prejuízo de que a criança seja
"engessada" nesse falso diagnóstico paralisando suas ações e de sua família também, impedindo o
desenvolvimento saudável das relações familiares. A metodologia usada é a exposição dos atendimentos clínicos
de duas famílias que retratam o ocorrido e que buscavam recursos para em primeira instância afastar
completamente o diagnóstico de autismo de suas vidas e em segundo plano seu fortalecimento, afim de
empoderarem-se de suas competências. Essas famílias comprovaram os erros diagnósticos e tiveram de lidar com
feridas emocionais causadas por esses diagnósticos errados, onde perdeu-se o lado humano na avaliação e
houveram generalizações nas avaliações diagnósticas. Os autores que referenciaram esse estudo foram
particularmente Moisés Groisman, Carl Gustav Jung e Carminne Saccu. Ao finalizar a análise dos casos
apresentados, compreende-se que muitos prejuízos são causados pelo diagnóstico apressado, onde o lado
humano e particular de cada indivíduo é descartado e o paciente é "encaixado" em pressupostos já formulados a
respeito de uma patologia. Além disso, os profissionais, influenciados por diagnósticos dados anteriormente, ao
invés de questionarem, deixam-se influenciar e não buscam mais pesquisar a história do paciente, e já o aceitam
como alguém doente, o que reforça o diagnóstico errado. A família que não possui informação a respeito acredita
que de fato existe uma patologia, visto que mais de um profissional reforça o diagnóstico e fecha-se uma teia na
qual dificilmente uma criança consegue sair, a menos que faça um trabalho psicoterapêutico profundo incluindo o
atendimento a família. Nesse sentido, a terapia familiar pode auxiliar no processo de identificação do falso
diagnóstico e das consequências do erro em suas vidas.
205 - A INTERNET NA TERAPIA E NA FORMAÇÃO DE TERAPEUTAS: EXPERIÊNCIAS
Luisa Falceto de Barros
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A internet traz diferentes possibilidades de realização de processos terapêuticos e de formação. É possível formar
terapeutas assim? Será este contexto terapêutico? O que é válido? O que é permitido? Proponho um espaço para
dialogarmos sobre este tema - que já vivenciamos, mas que ainda gera polêmica, mobiliza conceitos e
preconceitos - a partir de minha experiência como terapeuta virtual e professora na Formação em Terapia Familiar
e Intervenções Sistêmicas - Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar / Escola de Terapia Familiar del Hospital
de Sant Pau / Instituto da Família de Porto Alegre.
206 - EMDR E PROCESSAMENTO DOS TRAUMAS TRANSGERACIONAIS NO DESEMPENHO DO PAPEL
PARENTAL.
Ana Lúcia Gomes Castello

Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O presente trabalho tem como objetivo mostrar o reprocessamento do processo da transmissão transgeracional de
traumas no desempenho do papel parental, com pais de uma Clínica Pediátrica em São Paulo. Evidenciar os
aspectos de dificuldades no exercício do papel parental por estes pais, mitos, regras, valores, segredos e
triangulações da vida familiar em que viveu nas suas famílias de origem e que tipos de repetição exercem hoje no
desempenho do papel de pais diante de seus filhos. Propiciar a desconstrução dos conceitos aprendidos em suas
famílias de origem e a reconstrução de uma forma atualizada de comportamento que seja referência para lidar com
as dificuldades na educação. Foram utilizados no trabalho os seguintes instrumentos: Protocolo de Processamento
do Papel Parental (Repetições Intergeracionais Disfuncionais) Sessões individuais de EMDR com os pais. Foram
trabalhados 142 pais, com faixa etária de 28 a 59 anos, entre agosto de 2008 a junho de 2015, sendo submetidos
a 20 sessões de EMDR cada, totalizando o número de 2.840 sessões. Foram realizadas 20 sessões com cada pai,
onde foram trabalhados aspectos relacionados as situações traumáticas que viveram em suas famílias de origem
para possibilitar o reprocessamento destas experiências e torna-los pais mais funcionais dentro do processo de
educar seus filhos. Este trabalho tem procurado mostrar que existe uma possibilidade de fazer um
reprocessamento com os pais das experiências traumáticas que pais tiveram em suas famílias de origem por meio
de sessões de EMDR, a partir do interesse dos mesmos em modificar a relação pai/filho que eventualmente
encontra-se desgastada, e construir formas mais adaptativas de exercer o papel parental. O trabalho com EMDR
dentro do contexto de trabalhar as experiências de educar filhos reprocessando as experiências transgeracionais,
depois das 20 sessões realizadas, os pais demonstraram um melhor desempenho no papel parental, saindo de um
modelo de autoritarismo e permissividade, processando os comportamentos que os levavam a ter comportamentos
disfuncionais na relação pai/filho e interagindo de maneira favorável a um bom relacionamento.

207 - EMDR E PROCESSAMENTO DE TRAUMAS NO TRATAMENTO DE FAMÍLIA COM CRIANÇA
DEFICIENTE.
Ana Lúcia Gomes Castello
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
A deficiência física congênita pode afetar várias áreas do desenvolvimento emocional da criança e ainda
ressaltamos o panorama biopsicossocial sempre determinante para a saúde mental dos pacientes portadores da
mesma e na abordagem psicológica de seus pais e familiares. O presente trabalho tem como objetivo mostrar o
processo de terapêutico de uma criança com deficiência e avaliar os recursos psicológicos dos pais e da criança
deficiente. Para tanto, foi trabalhada uma criança de 8 anos, por dois anos, do sexo masculino. Neste trabalho
foram enfatizados os aspectos de vida de criança que foram inseridos no dia a dia de sua vida, seus medos, suas
expectativas e suas negações; e adentrar a realidade destes pais, cujas alegrias, medos, culpas, e expectativas
oscilavam a cada momento de desconforto do filho. A motivação para que este trabalho fosse realizado veio da
vontade dos pais de ajudar esta criança enfrentar estes desafios e ultrapassar os limites da deficiência após
intervenções lúdicas e com sessões de EMDR. Para isto foram realizadas sessões de EMDR com os pais para
processamento das experiências traumáticas vivenciadas durante a vida com o filho deficiente. Realizadas 24
sessões de EMDR com a criança, onde foram trabalhados aspectos relacionados a deficiência física, bulling
vivenciados, rejeição de amigos, agressividade não controlada. Realizadas 12 sessões de EMDR com os pais
separadamente para trabalhar a situação de ter um filho deficiente. Realizadas 6 sessões de Terapia Familiar

Sistêmica para trabalhar as dificuldades nos diversos aspectos da convivência dos integrantes da família e suas
dificuldades com situações sociais; O trabalho com EMDR dentro do contexto de tratamento de uma família com
uma criança com deficiência física pode obter bons resultados para o tratamento dos traumas, medos e
inseguranças dos pais e da criança e pode ajudá-los a alcançar uma forma mais segura e adaptativa para o
desenvolvimento emocional da criança, dos pais e, consequentemente, da família. A criança tornou-se campeã de
natação e eles modificaram a forma de interação com as pessoas, vivendo mais tranquilos e felizes.
208 - EMDR E PROCESSAMENTO DE TEPT NA FAMÍLIA PELA PERDA TRÁGICA DOS GENITORES EM
ACIDENTE AÉREO.
Ana Lúcia Gomes Castello
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O estresse pós-traumático (TEPT) é um transtorno comum que pode desenvolver sintomas crônicos, e pode gerar
um comprometimento funcional importante, no funcionamento profissional, marital social, afetando tanto os
pacientes quanto os membros da sua família. O presente trabalho tem como objetivo mostrar o processo
terapêutico de uma família de 4 irmãos (23 anos, 17 anos, gêmeos de 9 anos) que passaram por um trauma de
perder pai e mãe num acidente aéreo, onde a irmã mais velha desenvolveu estresse pós-traumático e vieram para
terapia para tratar a família. No processo foram realizadas 16 sessões com a família, 8 sessões individuais de
EMDR com a irmã mais velha, 8 sessões de EMDR com a irmã de 17 anos e 8 sessões de EMDR com cada um
dos gêmeos de 9 anos. Neste trabalho foram enfatizados os aspectos de vida de filhos órfãos que ficaram sem
nenhuma orientação depois que os pais morreram, inclusive passando por diversas situações difíceis de pessoas
da própria família querendo enganá-los e roubar parte dos bens que os pais deixaram. A motivação para que este
trabalho fosse realizado veio da angustia da irmã mais velha que foi encaminhada por meio da Assistente Social da
Empresa que ela estagiava e a disposição de ajudar esta família a superar a trágica perda dos pais e dar
continuidade a vida ajudando-se uns aos outros. As sessões de EMDR realizadas com a irmã velha, no momento o
pilar da família, foram importantes para a superação dos sintomas do TEPT e ajudaram a garota se fortalecer para
desempenhar o papel de chefe da família a partir daquele momento. O trabalho com EMDR dentro do contexto de
tratamento de uma família que passou por uma situação de vida traumática pode obter bons resultados para o
tratamento dos sintomas dos traumas, medos e inseguranças dos filhos que ficaram sozinhos e pôde ajudá-los a
superar os fantasmas de que não poderiam sobreviver sem os pais e puderam alcançar uma forma mais segura e
adaptativa para a maturação emocional, e, consequentemente, desenvolvimento funcional da família.

209 - UMA DISCUSSÃO INTEGRATIVA A PARTIR DE PESQUISA SOBRE QUALIDADE DE VIDA DOS
SOBREVIVENTES À TRAGÉDIA DE SANTA MARIA
Janice Cristina Soares; Luciane Beltrami; Thamiris Aires Bolzan; Noemy Appel Dehnhardt
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O presente estudo tem o objetivo de analisar os dados de qualidade de vida e espirométricos em adultos jovens
que estiveram presentes no incêndio na Boate Kiss – Santa Maria / RS, relacionando os resultados com a teoria
sistêmica. Na pesquisa foram avaliados os exames de espirometria e a qualidade de vida de 11 jovens, através do
questionário de qualidade de vida SF-36. Os jovens tinham entre 20 e 28 anos de idade. A amostra foi dividida em
dois grupos, onde o Grupo 1 foi composto por indivíduos que estiveram internados por menos de 15 dias e o Grupo

2 foi composto por indivíduos que estiveram internados por mais de 15 dias. Nos resultados dos exames de
espirometria os jovens obtiveram valores dentro da normalidade, não apresentando distúrbios obstrutivos nem
restritivos, ou seja, não apresentaram distúrbios ventilatórios durante a pesquisa. No questionário de qualidade de
vida SF-36, os jovens do Grupo 1 apresentaram menor escore nos domínios Estado Geral de Saúde e Limitação
por Aspectos Emocionais, e no Grupo 2 apresentaram menor escore nos domínios Estado Geral de Saúde e
Aspectos Sociais, o que leva ao entendimento de que o nível de resiliência de cada um corresponde ao grau de
experiências, expectativas individuais e rede social pessoal. Contudo, o presente estudo revela que os jovens que
estiveram presentes no incêndio da Boate Kiss e fizeram parte da amostra, revelaram uma qualidade de vida
regular, com menor escore no quesito emocional e, apesar de o Grupo 2 ter mais tempo de internação hospitalar,
apresentou escores mais altos nas pontuações do questionário SF-36. Mediante este resultado, observa-se que as
estratégias de enfrentamento adotadas para superar as adversidades, como coerência, coragem, fé, apoio familiar
e comunicação clara, refletem níveis diferenciados de qualidade de vida entre os participantes da amostra.
210 - A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA NA FASE ADOLESCENTE DO CICLO VITAL E A NECESSIDADE DE
NOVAS REGRAS
Adriana Leonidas de Oliveira; Sofia Gláucia Gonçalves Dedini; Denise Terezinha Rebessi Carrillo; Vera
Lúcia Lopes Monteiro
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O objetivo deste artigo foi compreender como o sistema familiar se adapta para a criação de novas regras frente às
transformações decorrentes da fase adolescente. O método utilizado foi quantitativo, numa amostra de 40
formulários padronizados, aplicados em indivíduos com mais de 21 anos de idade, residentes no Vale do Paraíba e
que representaram suas famílias na fase adolescente do Ciclo Vital, caracterizada por famílias com tempo de união
de 11 a 20 anos e/ou filhos na mesma faixa etária. Para a coleta de dados foi realizada pesquisa de campo com
um único encontro com cada participante. A amostra pesquisada compõe um estudo sobre o Ciclo Vital da Família
Paulistana e do Vale do Paraíba, o qual está pesquisando a estrutura e dinâmica das famílias em diferentes fases
do Ciclo Vital. O formulário utilizado foi construído para a pesquisa Ciclo Vital da Família Paulista (CERVENY et al.,
1997), sendo reformulado para esta nova pesquisa, com o objetivo de revisitar às famílias estudadas e verificar
possíveis mudanças em suas configurações e dinâmicas familiares. Foram analisadas seis questões de cada
formulário aplicado referentes à fase adolescente do ciclo vital. Os resultados apontaram um maior número de
respostas relacionadas à necessidade de criação de novas regras na fase adolescente. Verificamos que as
respostas destas questões estão diretamente relacionadas e confirmam os dados da literatura consultada.
Percebemos a necessidade da família de rever conceitos construídos ao longo da Fase de Aquisição, fato que
pode estar relacionado à transformação da vida contemporânea, como por exemplo, o fácil acesso às redes sociais
que exigem maior flexibilidade para discutir assuntos que em gerações passadas não eram discutidos. Concluímos
que a adolescência é o momento do jovem se deparar com situações que o fazem questionar os valores adquiridos
na família. Estes questionamentos e as transformações biopsicossociais que fazem parte do seu desenvolvimento
parecem mostrar que o modelo seguido já não é mais tão adequado às demandas destas famílias na fase
adolescente, e para o bom funcionamento do sistema familiar é necessário rever conceitos, flexibilidade para
reformular papéis parentais e buscar novas regras, mais adaptadas à nova fase.

211 - FAMÍLIA RONDONOPOLITANA: SOB A LENTE MASCULINA.
Anaclara Miranda Rodrigues; Ceneide Maria Oliveira de Cerveny
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A proposta deste trabalho foi ampliar o conhecimento sobre o ciclo vital da família para a realidade da população
que vive na região de Rondonópolis – MT, a partir do olhar masculino. Baseando-nos em uma teoria sistêmica,
concebemos a família como um sistema próprio, em constante movimento entre o influenciar e o ser influenciada
pelo contexto em que está inserida. Assim, trata-se de uma pesquisa descritiva, com objetivo de caracterizar a
visão do ciclo vital da família rondonopolitana a partir das lentes dos homens, descrevendo a estrutura, dinâmica e
valores familiares. Para tanto realizamos uma aplicação de formulários sobre O Ciclo Vital da Família, face a face
com 32 homens de classe média, entre 25 e 60 anos, residentes em Rondonópolis. Após a coleta de dados,
realizamos a tabulação de dados no software Excel, utilizando como critério de análise a frequência das respostas
obtidas. A pesquisa revelou uma característica forte da família rondonopolitana atual que, apesar da
contemporaneidade, ainda está fixada sobre preceitos da tradição familiar. Observamos que a família
rondonopolitana avalia a qualidade da relação entre os membros de forma bastante satisfatória e que a
preocupação com o estudo e o futuro dos filhos continua sendo o maior desafio da família. Notamos que as
diferenças de gênero se faz importante na caracterização da família rondonopolitana.
212 - VALORIZANDO A CONJUGALIDADE E A LIBIDO – UMA EXPERIÊNCIA PARA TRABALHAR O DESEJO
SEXUAL COM CASAIS
Barbara Juliana Ahlert Schneider
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este resumo apresenta a experiência da realização de Workshop para Casais com o objetivo trabalhar a
Conjugalidade e a Sexualidade e sua interferência no Desejo Sexual do Casal. As premissas teóricas que
fundamentaram o trabalho estão ligadas ao Tratamento dos Transtornos do Desejo Sexual da Dra. Sandra Leiblum
(2012). Na etiologia dos Transtornos do Desejo Sexual encontramos entre outros fatores, a falta de sintonia com o
parceiro, a baixa auto-estima, o sentimento de menos valia, os quadros depressivos, a ansiedade e a insegurança
diante da atividade sexual, conflitos, insultos, perdas no relacionamento e incompetência ou disfunção sexual do
parceiro são fatores diretamente relacionados à baixa libido. De modo evidente, o desejo sexual masculino e
feminino diminui com o tempo. Os homens podem buscar uma vida sexual masturbatória ou de fantasia ativa, mas
há também os homens com baixo desejo de longa duração e generalizado. As mulheres companheiras ou casadas
com esses homens não são apenas frustradas e irritadas, elas com frequência se sentem pouco atraentes e mal
amadas, pois não conseguem compreender por que seus parceiros estão evitando intimidade sexual e muitas
vezes física com elas. Muitas dessas mulheres também se sentem frustradas em seu desejo de engravidar e iniciar
uma família. Nestes Workshops trabalhei alguns dos fatores que interferem na etiologia do Transtorno do Desejo
Sexual de maneira alegre, descontraída, valorizando o encontro, a aproximação, o compartilhamento de
sentimentos, o contato físico através da dança, a troca de experiências entre o casal, a sua capacidade pela busca
do encontro e afeto, compreensão do perfil masculino e feminino com relação aos papéis que cada um ocupa na

sociedade e na relação. O trabalho representa uma forma de trabalhar e valorizar a Conjugalidade e sua
interferência no Desejo Sexual Feminino e Masculino – isto é, no Casal que comparece ao Workshop. Os casais
participantes, relataram satisfação e realização por conseguirem investir tempo na relação, no encontro e na
Conjugalidade, refletindo direta ou indiretamente na Libido do casal, valorizando o fortalecimento do vínculo.
213 - VALORIZANDO A CONJUGALIDADE E A LIBIDO – UMA EXPERIÊNCIA PARA TRABALHAR O DESEJO
SEXUAL COM CASAIS
Barbara Juliana Ahlert Schneider
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este resumo apresenta a experiência da realização de Workshop para Casais com o objetivo trabalhar a
Conjugalidade e a Sexualidade e sua interferência no Desejo Sexual do Casal. As premissas teóricas que
fundamentaram o trabalho estão ligadas ao Tratamento dos Transtornos do Desejo Sexual da Dra. Sandra Leiblum
(2012). Na etiologia dos Transtornos do Desejo Sexual encontramos entre outros fatores, a falta de sintonia com o
parceiro, a baixa auto-estima, o sentimento de menos valia, os quadros depressivos, a ansiedade e a insegurança
diante da atividade sexual, conflitos, insultos, perdas no relacionamento e incompetência ou disfunção sexual do
parceiro são fatores diretamente relacionados à baixa libido. De modo evidente, o desejo sexual masculino e
feminino diminui com o tempo. Os homens podem buscar uma vida sexual masturbatória ou de fantasia ativa, mas
há também os homens com baixo desejo de longa duração e generalizado. As mulheres companheiras ou casadas
com esses homens não são apenas frustradas e irritadas, elas com frequência se sentem pouco atraentes e mal
amadas, pois não conseguem compreender por que seus parceiros estão evitando intimidade sexual e muitas
vezes física com elas. Muitas dessas mulheres também se sentem frustradas em seu desejo de engravidar e iniciar
uma família. Nestes Workshops trabalhei alguns dos fatores que interferem na etiologia do Transtorno do Desejo
Sexual de maneira alegre, descontraída, valorizando o encontro, a aproximação, o compartilhamento de
sentimentos, o contato físico através da dança, a troca de experiências entre o casal, a sua capacidade pela busca
do encontro e afeto, compreensão do perfil masculino e feminino com relação aos papéis que cada um ocupa na
sociedade e na relação. O trabalho representa uma forma de trabalhar e valorizar a Conjugalidade e sua
interferência no Desejo Sexual Feminino e Masculino – isto é, no Casal que comparece ao Workshop. Os casais
participantes, relataram satisfação e realização por conseguirem investir tempo na relação, no encontro e na
Conjugalidade, refletindo direta ou indiretamente na Libido do casal, valorizando o fortalecimento do vínculo.
214 - VALORIZANDO A CONJUGALIDADE E A LIBIDO – UMA EXPERIÊNCIA PARA TRABALHAR O DESEJO
SEXUAL COM CASAIS
Barbara Juliana Ahlert Schneider
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este resumo apresenta a experiência da realização de Workshop para Casais com o objetivo trabalhar a
Conjugalidade e a Sexualidade e sua interferência no Desejo Sexual do Casal.
As premissas teóricas que fundamentaram o trabalho estão ligadas ao Tratamento dos Transtornos do Desejo
Sexual da Dra. Sandra Leiblum (2012).

Na etiologia dos Transtornos do Desejo Sexual encontramos entre outros fatores, a falta de sintonia com o
parceiro, a baixa auto-estima, o sentimento de menos valia, os quadros depressivos, a ansiedade e a insegurança
diante da atividade sexual, conflitos, insultos, perdas no relacionamento e incompetência ou disfunção sexual do
parceiro são fatores diretamente relacionados à baixa libido. De modo evidente, o desejo sexual masculino e
feminino diminui com o tempo. Os homens podem buscar uma vida sexual masturbatória ou de fantasia ativa, mas
há também os homens com baixo desejo de longa duração e generalizado. As mulheres companheiras ou casadas
com esses homens não são apenas frustradas e irritadas, elas com frequência se sentem pouco atraentes e mal
amadas, pois não conseguem compreender por que seus parceiros estão evitando intimidade sexual e muitas
vezes física com elas. Muitas dessas mulheres também se sentem frustradas em seu desejo de engravidar e iniciar
uma família. Nestes Workshops trabalhei alguns dos fatores que interferem na etiologia do Transtorno do Desejo
Sexual de maneira alegre, descontraída, valorizando o encontro, a aproximação, o compartilhamento de
sentimentos, o contato físico através da dança, a troca de experiências entre o casal, a sua capacidade pela busca
do encontro e afeto, compreensão do perfil masculino e feminino com relação aos papéis que cada um ocupa na
sociedade e na relação.
O trabalho representa uma forma de trabalhar e valorizar a Conjugalidade e sua interferência no Desejo Sexual
Feminino e Masculino – isto é, no Casal que comparece ao Workshop. Os casais participantes, relataram
satisfação e realização por conseguirem investir tempo na relação, no encontro e na Conjugalidade, refletindo
direta ou indiretamente na Libido do casal, valorizando o fortalecimento do vínculo.
215 - HOJE É DIA DE VISITA "ÍNTIMA"!
Leda Fleury; Rosa M.S. Macedo
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado, em desenvolvimento, e pretende fazer uma reflexão sobre a
prática da “visita íntima” para as presas do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo. O direito à visita íntima,
que permite 2 horas de intimidade atrás das grades, passou a vigorar nas cadeias masculinas desde que foi
instituído em1987; na feminina, contudo, só em 2001. Relatório Nacional e pesquisas apontam diferenças na
prática da lei, justificadas por: questões de gênero – os maridos não são solidários, não ficam com as crianças e
não fazem esforços em conservar o relacionamento, não visitando suas mulheres. Há um maior envolvimento entre
as próprias presas. Estima-se que quase metade das mulheres presas “é” ou “está” homossexual, fato aceito e
facilitado pela própria administração da penitenciária. E o próprio constrangimento que o procedimento acarreta.
“Fica uma guarda na porta; todo mundo sabe que você está transando; e tem a campainha que toca, avisando que
o tempo acabou”. Apesar dessas dificuldades, muitas presas engravidam após a visita íntima. O objetivo deste
trabalho é compreender, a partir do depoimento de uma mulher em situação de encarceramento, os motivos que a
levaram a aceitar a gravidez e refletir sobre as consequências da maternidade na prisão. Foi feita uma entrevista
com uma mãe presa, que estava com seu bebe de 2 meses em que admite que ficou grávida porque quis. A partir
de sua narrativa, alguns aspectos foram levantados, em especial a questão de fortalecimento do vínculo com seu
marido e a intenção de dar um presente ao marido: “uma menina”, após 3 meninos. Considerações finais: esse
relato sugere a necessidade de haver formas de conscientizar as mulheres em situação de encarceramento, das
consequências que sofrerá a criança nascida nessa situação de vulnerabilidade, e de desenvolver junto ao poder
público, alternativas para que a visita íntima seja um momento de intimidade afetiva, com sexo seguro consensual.

216 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E PSICOLOGIA: CONSTRUINDO PONTES E RESGATANDO DIÁLOGOS
Larissa Líbio; Fabiana Marion Spengler
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Num cenário de constante judicialização da vida, abre-se espaço para o reconhecimento dos conflitos e de
ferramentas que possibilitem falar sobre eles. A mediação se apresenta como um meio adequado para o
tratamento dos conflitos, especialmente daqueles que se relacionam às disputas no âmbito familiar. O papel da
psicologia neste contexto é fundamental, visto que possibilita um olhar sistêmico acerca da problemática
considerando as diversas facetas que a compõe. O conflito assume visibilidade sendo reconhecido como elemento
inerente às relações. Os participantes são estimulados a resgatar e construir pontes de diálogo, inserindo-se em
um processo de responsabilização. Com o objetivo de promover a prática da Mediação e atender gratuitamente a
comunidade local, o projeto de extensão da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), intitulado “A crise da
jurisdição e a cultura da paz: a mediação como meio democrático, autônomo e consensuado de tratar dos
conflitos”, se concretiza como uma alternativa para o tratamento dos conflitos, sedimentada no diálogo e
protagonismo dos mediandos. O projeto possui caráter interdisciplinar, composto por professores e alunos dos
cursos de graduação e pós-graduação em Direito e Psicologia da universidade. As principais demandas se
relacionam a conflitos familiares, como divórcio, disputa de guarda e regulamentação de visitas. Neste espaço, o
diálogo se apresenta como principal instrumento para viabilizar o resgate de relações por vezes desgastadas pelos
conflitos. Quanto aos resultados, em 2015 foram marcadas 55 sessões de mediação. Destas, 31 foram realizadas
e 04 remarcadas. Foram atendidas 98 pessoas e 307 sofreram influências dos resultados das mediações. Obtevese um percentual de 89,2% de acordos celebrados. Vale ressaltar que, entre 2009 e 2013 o projeto de extensão
fora desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, através de mediações judiciais. Neste período
foram realizadas 705 mediações, em que aproximadamente 1.600 pessoas foram atendidas e 2.300 foram
atingidas pelos resultados das mediações. Contabiliza-se cerca de 60% de acordos no período supracitado. Com
base nos resultados apresentados, verifica-se que o projeto de extensão atinge seu objetivo pacificador ao
promover espaços de escuta e fala que fomentam a autonomia dos participantes e o tratamento adequado dos
conflitos.
217 - MÉTODO TATADRAMA: PROCESSOS MIGRATÓRIOS NAS RELAÇÕES FAMILIARES
Elisete Leite Garcia
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Diante do grande fluxo de pessoas à procura de um mundo melhor, o objetivo deste WorkShop é refletir sobre as
condições desumanas que os imigrantes enfrentam. Além disso, traçar um paralelo entre passagens fronteiriças
que sempre vivenciamos em nosso cotidiano, pois também há um imigrante em nós e nossa família, seja qual for o
mar em que estejamos navegando temos lições que precisam ser reaprendidas a cada momento da vida na
relação face a face com a família. Justificativa* Para esta proposta utilizaremos como aquecimento inespecífico
uma instalação com bonecos de pano do Método Tatadrama. A instalação representa a diversidade: num bote em
alto-mar todos se encontram vindos de vários países com culturas e línguas diferentes, várias famílias em
processos migratórios, juntos e misturados, em direção a algum país desconhecido. Dentro da alma de cada um há
a vontade de buscar novas formas de viver e reconstruir suas vida e relações familiares. Nesse bote, as pessoas
comprimidas umas às outras têm um objetivo em comum: começar de novo outra vida. Utilizaremos também nesta
estratégia, Jornal Vivo a fim de visualizar onde seriam acolhidos, como seres humanos, os sobreviventes do bote

perdido em alto-mar, havendo para eles uma ínfima luz no fim desse túnel. Através das quatro questões do
sociodrama mundial (propostas em 2015), propiciaremos aos participantes a reflexão sobre como é deixar sua
terra natal, e os Processos Migratórios nas Relações familiares, como acolher um imigrante quando este chega à
sua comunidade, a atitude de reconhecer o imigrante que existe em si e em sua família e o que se está disposto a
fazer, em sua relação familiar e social, com os imigrantes que chegarem depois dele.
219 - A CASA DENTRO DA CASA: O QUARTO DO ADOLESCENTE E AS RELAÇÕES FAMILIARES NA
CONTEMPORANEIDADE
Marilza de Lima Friche; Márcia Stengel
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O tema dessa pesquisa é os modos de vida dos adolescentes contemporâneos, tendo como objeto de estudo seus
quartos. Tem como objetivo compreender o sentido do quarto para adolescentes e quais são as repercussões nas
relações familiares contemporâneas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sendo realizadas cinco entrevistas em
profundidade semiestruturadas, com adolescentes de camadas médias, com idade entre 14 e 18 anos. Os dados
foram analisados sob a perspectiva da análise de conteúdo. Os adolescentes protagonizam constantes conflitos
familiares e vários são os temas que enredam tais desavenças, sendo o quarto um deles. Nele, o adolescente se
refugia, foge do controle dos pais, estabelece sua rede de relacionamentos, se diverte e encontra uma maneira de
transgredir o proibido. Os pais, segundo os adolescentes, demonstram incômodo quanto às bagunças do quarto, o
que gera conflitos. Os adolescentes ressaltam que nos quartos eles se distanciam de seus pais, possibilitando a
diferenciação do par parental, exercício fundamental rumo à vida adulta. Para os pais, esse espaço torna-se fonte
de preocupação e dificuldade para a relação com seus filhos. Eles se ressentem pelo distanciamento de seus filhos
e se preocupam com a falta de controle de suas vidas. A adolescência também é vivenciada pela família. Os
adolescentes passam quase todo o tempo no quarto, onde fazem de tudo, estudam, conversam com os amigos,
utilizam a internet, assistem televisão, comem e dormem, o que caracteriza o quarto contemporâneo como espaço
multifuncional. O sentido do quarto para os entrevistados é de proteção, onde eles se sentem seguros, resguardam
sua individualidade, o que lhes possibilita o autoconhecimento e um certo grau de independência. Para eles, seus
quartos têm grande importância em suas vidas, não só pelo tempo que passam nele, mas também pelas
possibilidades de satisfação de suas necessidades individuais inerentes a essa fase da vida e pela privacidade que
o ambiente proporciona. Assim, o quarto favorece ao adolescente o afastamento e a diferenciação de seus pais,
demarca as diferenças geracionais, possibilita o exercício da autonomia, exercendo forte influência na formação da
identidade e na produção da subjetividade do adolescente contemporâneo.
220 - CONJUGALIDADE, REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE RELACIONAMENTO
Vitor Barros Rego; André Rangel Fernandes; Ana Maria Ferreira; Daiana Helena Lemos Freitas da Silva;
Glauber Rocha Dos Santos; Marina de Oliveira Mello Teixeira; Monique Mondêgo de Sousa
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A problemática central deste estudo se concentra na construção dos relacionamentos na contemporaneidade
tendo em vista as redes sociais e os aplicativos de paquera. Como se dá essa conjugalidade na atualidade de
relacionamentos mais propensos a superficialidade? Esta pesquisa objetiva analisar os comportamentos adotados

por pessoas em redes sociais e aplicativos de paquera (em relacionamento ou não). Criou-se um instrumento
composto por 67 itens baseados em levantamentos na literatura, bem como em entrevistas informais sobre
usuários de aplicativos de paquera e de redes sociais. Os itens foram medidos por uma escala do tipo Likert de
concordância de 5 pontos, onde 1 significa “discordo totalmente” e 5, “concordo totalmente”. A idade média da
amostra de 192 sujeitos residentes em Brasília foi de 25,76 anos, sendo o mínimo 18 e o máximo 60 anos de
idade. 64,6% da amostra foi do sexo feminino e 35,4% do sexo masculino. Não houve ocorrência de transgênero.
82,8% afirmou ser heterossexual, 7,8% homossexual e 6,3% bissexual. Quanto ao status de relacionamento,
44,3% são solteiros, 18,8% casado, 10,4% poliamorista, 1% em relacionamento aberto. Sobre o comportamento
aferido na amostra, observou-se que: 32% dos participantes já desejaram outra pessoa fora do relacionamento;
29,5% relata ter tido relacionamentos frustrados no passado e o cuidado ao(à) parceiro(a) é prioridade na relação
para 34% dos sujeitos; 40% dos sujeitos relataram utilizar aplicativos; 26% relatam ter tido conflitos na relação por
causa de redes sociais; 38% não utiliza os aplicativos para suprir necessidades afetivas e 35,1% não utiliza para
suprir desejos sexuais; 44%, acredita que é possível ter um relacionamento sério com alguém que conheceu no
aplicativo. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, os resultados permitem levantar questionamentos
sobre a cultura da virtualidade nos relacionamentos. Afinal, qual seria o real objetivo dos aplicativos de
relacionamento, haja vista que 41,5% dos respondentes relataram não servir para suprirem necessidades afetivas
e/ou sexuais (conforme propõem os criadores)? As próximas etapas da pesquisa consistem na aplicação do
instrumento para todo o país, bem como uma segunda etapa com metodologia qualitativa.
221 - RECIPROCIDADE DE PERCEPÇÃP ENTRE PAIS E FILHOS: UMA PERSPECTIVA DA VINCULAÇÃO EM
GRUPOS
Rosa M. Moura da Silva, Tatiane Rodrigues de Mattos, Vera Lúcia Invernizzi Ana Carolina Ferreira
Castanho, Fátima Aparecida Emm Faleiros Sousa
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A família tem um papel singular na vida do indivíduo, é por meio dela que o mesmo é inserido na sociedade,
apresentando a cultura, a moral e o presente no contexto em que estão inseridos, sendo nela que o indivíduo tem
suas primeiras experiências emocionais e afetivas. O propósito deste estudo foi compreender os vínculos
familiares, as relações afetivas e as funções dos pais de adolescentes que cometeram ou estavam vulneráveis a
cometerem atos infracionais, compreendendo adolescente aqueles indivíduos cujas idades, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, variam de 12 a 18 anos. No decorrer da dinâmica de grupos foram elaborados o
vínculo, a percepção dos pais frente à temática da vulnerabilidade em que os filhos se encontravam, o manejo da
dor da família referente à situação de vulnerabilidade do filho, o fortalecimento da autoimagem e da parentalidade
e o fortalecimento das funções da rede social, enquanto sistêmica familiar. Foram realizados 25 encontros, nos
quais estiveram presentes 10 genitores (pais e mães), com duração de uma hora, em Núcleo de Atendimento
Integrado, no primeiro semestre e em Clínica de Psicologia Aplicada, no segundo semestre de 2015, na cidade de
Ribeirão Preto. O grupo foi conduzido por três alunas do último ano de graduação em psicologia da Universidade
Paulista - UNIP. O referencial teórico utilizado foi a epistemologia sistêmica. No final dos grupos foi relatado pelos
genitores o fortalecimento da relação entre pais e filhos, a ampliação da visão dos pais frente à temática de
envolvimento dos filhos em relação às drogas, à criminalidade, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos e
a importância destes filhos estarem inseridos nas redes sociais como a escola, as atividades esportivas, o trabalho
e a religião.
222 - TRANSEXUALIDADE - ASPECTOS CLÍNICOS, SOCIAIS, ÉTICOS E LEGAIS, PARA INDIVÍDUOS E SEUS
FAMILIARES
Cláudia Corrêa Garcia de Garcia

Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A disforia de gênero – Tansexualidade, possui importantes repercussões na vida das pessoas, acompanhado de
prejuízos nos diversos aspectos da vida do indivíduo, como nas relações sociais, profissionais, entre outros. A
relevância do tema levou o Ministério da Saúde incluir, em suas portarias, a necessidade de atendimento
multidisciplinar aos indivíduos diagnosticados com disforia de gênero, incluindo psiquiatras, psicólogos, assistentes
sociais, endocrinologistas, ginecologistas, mastologistas, urologistas, enfermeiros, fonoaudiólogos e equipe de
bioética. A disforia de gênero diagnosticada em qualquer fase do desenvolvimento, infância, adolescência ou
adultez, necessita de intervenções e cuidados que variam de acordo com as demandas específicas de cada fase.
Este trabalho propõe discutir os aspectos, citados acima, oportunizando um maior conhecimento dos profissionais
da saúde, quando deparados com tal situação.
223 - CONJUGALIDADE E PARENTALIDADE: DESAFIOS DOS CASAIS EM TEMPOS PÓS-MODERNOS
Maria Elizabete Castilho Kako Rodriguez
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Baseada em nossa experiência de mais de 20 anos como Psicoterapeuta de Família, estudiosas do pensamento
sistêmico e treinadas em desenvolvimento de diálogos criativos e transformadores em diferentes contextos;
propomos um workshop que condense nossos estudos mais recentes no Instituto Em Prosa em São José dos
Campos, que é a família na contemporaneidade. Pretendemos, a partir de exemplos extraídos das práticas clínicas
com casais, refletir sobre a delicadeza da convivência entre as demandas da parentalidade e da conjugalidade.
Sistemas que coexistem na formação e na manutenção da família orquestradas pelo casal através das etapas do
ciclo vital. Apoiadas no pensamento Sistêmico Novo Paradigmático, desenvolveremos o tema que se revela tão de
acordo com as exigências sentidas pelos terapeutas, acerca das demandas culturais da posmodernidade, que
atravessam a prática destes, requerendo um pensar complexo e disposto a construir as possibilidades do sistema
terapêutico.
224 - CONSTRUÇÕES E DESCONSTRUÇÕES SOBRE A INFIDELIDADE.
Vanusa Gondim
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Baseada em nossa experiência como Psicoterapeutas de Família, estudiosas do pensamento sistêmico e treinadas
em desenvolvimento de diálogos criativos e transformadores em diferentes contextos; propomos um workshop que
condense nossos estudos mais recentes no Instituto Em Prosa em São José dos Campos, que é a família e as
relações na contemporaneidade. Pretendemos, a partir de exemplos extraídos da prática clínica com casais, de
filmes exibidos no mercado cinematográfico e de alguns trechos de textos de pensadores das relações familiares
contemporâneas; propor reflexões sobre a infidelidade que ampliem as formas de compreender e de lidar com tal
ocorrência na clínica com casais. No campo da Terapia de Casais quando o foco é a infidelidade, o tema dá lugar

a emergência de questões de gênero no casal, diferentes implicações para o terapeuta homem ou mulher e
opiniões diferentes de acordo com as etapas do ciclo vital em que estão os componentes do sistema terapêutico.
Questões que, reunidas na reflexão podem oferecer uma percepção ampliada sobre o tema e melhor
instrumentalizar a clínica do público participante.
225 - ALIENAÇÃO PARENTAL
Meliz Hrosz
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Após o término de relacionamentos amorosos, quando existem filhos menores frutos destes relacionamentos
desfeitos, muitos pais não conseguem viabilizar e estabelecer uma saudável e equilibrada convivência com os
filhos, e tem início as desavenças e a disputa pela guarda e convivência com os filhos, disputa esta que se torna
mais acirrada e violenta, quando se misturam e se confundem com as frustrações, rancores, animosidades e dores
existentes entre os pais ou decorrentes do relacionamento findo. Muitos pais, inconformados com o término do
relacionamento, passam a manipular os filhos fazendo campanha de desqualificação da conduta dos pais,
dificultando o convívio e o contato da criança com o outro pai ou mãe e demais familiares, omitindo do outro
informações pessoais importantes sobre o menor, inclusive informações escolares, médicas, sociais e alteração de
endereço sem comunicação ou autorização prévia, dentre outras práticas, como a implantação de “falsas
memórias” negativas quanto ao outro, com o objetivo de ter o filho para si e afastar o filho do outro pai ou mãe e
também sua família, agindo de tal forma para penalizar o outro, iniciando-se pois, a prática de Alienação Parental.
A Alienação Parental pode ser praticada pelos pais ou qualquer pessoa que tenha a criança ou o adolescente sob
sua autoridade e que interfiram na sua formação psicológica. Mais comumente o alienador é um dos pais, que,
devido a situações de ruptura do relacionamento amoroso, nem sempre consegue concretizar a separação
emocional e continua vivenciando os sentimentos de desilusão sofridos no relacionamento, realizando uma
programação parental do filho e utilizando-o como instrumento para atingir o ex-cônjuge ou ex-companheiro. O
objetivo do alienador é afastar o menor do outro genitor, romper os laços afetivos e vínculos com o outro e muitas
vezes com sua família, utilizando o filho como instrumento de vingança contra o outro genitor. A criança ou
adolescente vítima de alienação demonstra geralmente um apego excessivo a um dos pais, desprezando o outro
sem justificativa aparente e apresentando forte temor e ansiedade em relação a isso. As consequências à saúde
física e mental das crianças e adolescentes vítimas de alienação parental são infinitas, dentre elas os distúrbios de
alimentação, dificuldade de concentração, timidez excessiva, indecisão exacerbada, drogadição e outra formas de
fuga de uma realidade angustiante com a qual dificilmente conseguem lidar. Em 2010, foi sancionada a Lei de
Alienação Parental que prevê diversas penalidades para o alienador, prevê ainda que, havendo indícios de
alienação parental, deve ser instaurado um procedimento judicial que terá tramitação prioritária, devendo ser
realizada perícia psicológica e biopsicossocial. O trabalho da equipe multidisciplinar no Judiciário, composta por
psicólogos e assistentes sociais, é fundamental para que se possa apurar a prática da alienação, vez que envolve
relações afetivas e sociais intensas ligadas à pessoa e à organização e funcionamento familiar, após o estudo é
elaborado um Laudo que é imprescindível para formar a convicção do Juiz. MELIZ HROSZ– Advogada
Especializada em Direito de Família – Terapeuta de Familia e Casais – formada pelo Instituto Sistemas Humanos –
SP
226 - A DOR DO EXISTIR E A RELIGIÃO NA PERSPECTIVA DA SISTÊMICA FAMILIAR CATÓLICA
Simone Saltareli; Talita de Cássia Raminelli-da-Silva; Ana Carolina Ferreira Castanho; Rodrigo Ramon
Falconi-Gomez; Orlando Carlos Gomes Colhado; Fátima Aparecida Emm Faleiros-Sousa
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster

Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O objetivo do presente estudo foi caracterizar a compreensão de líderes e de afiliados da religião católica acerca
da dor do existir, por meio do Instrumento de Avaliação de Conteúdos Religiosos (IACOR), compreendendo a
religião numa perspectiva sistêmica familiar (semântica) e rede social que exerce a função de apoio cognitivo e
emocional, além da regulação social. Participaram 80 católicos, sendo a coleta de dados realizada por meio de
entrevista semiestruturada e escala elaborada com base na literatura internacional e na nossa experiência. Foi
realizada análise de conteúdo e calculou-se a média aritmética e desvio-padrão. Da entrevista emergiram as
categorias: tempo de afiliação, início da prática religiosa e mudanças de afiliação, responsabilidade pelos atos e
relação com a morte, descrição de Deus, consciência da existência de experiências profundas, possibilidade de
recompensa, aumento da fé na proximidade com a morte, religião como tentativa de explicar as limitações
humanas, relação entre religião e ciência e a religião do passado e do presente em relação à ciência. Na escala,
os itens de maior atribuição foram: eu acredito que a natureza deveria ser respeitada (9,96±0,19); eu acredito que
todos os seres vivos merecem respeito (9,70±0,67); fazer a vida valer a pena (9,70±0,78); minha vida é um
processo de transformação (9,63±1,04) e eu respeito a diversidade de pessoas (9,56±0,91). Perceberam-se
associações existentes entre a opinião dos participantes e os constructos religiosos, o que demonstra a força dos
modelos sociais e a implicação da relevância da rede social em movimento sistêmico de autoregulação,
evidenciando a necessidade de abordagem do fenômeno religioso como parte do ser humano e potencial recurso
para manejo e modulação da dor do existir.
227 - SUICÍDIO! ONDE ESTAVAM OS SINAIS? A EXPERIÊNCIA DIÁRIA DE UMA MÃE NA BUSCA DE
RESPOSTAS E EXPLICAÇÃO PARA PERDA DA FILHA
Edimar Otavio Batista da Costa
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O suicídio pode ser visto de várias maneiras. Pela pessoa que comete e que com certeza vai na contra mão
daquilo que há de mais emergente na nossa sociedade que é o progresso e a produtividade. Pela família que fica
sem respostas e que precisa viver a cada dia o luto pela ausência e a dor de não entender a escolha de um
indivíduo que optou por tirar sua própria vida. Estabelecemos assim um paradoxo na psicologia, que precisa lidar
com a dor e sofrimento e ao mesmo tempo minimizar os efeitos da ausência, tentando encontrar uma resposta
para tal ato. Sabemos que o suicídio não é resultado de um ato repentino e impulsivo e sim de um plano que foi
premeditado e aos poucos desenvolvido e colocado em prática. Em particular nesse caso apresentado focamos na
difícil tarefa e constatação de uma mãe que só consegue identificar os detalhes e cada passo silencioso da filha
rumo a sua própria morte após o suicídio. A riqueza de detalhes e minúcias que só fez sentido quando a morte foi
estabelecida, torna ainda mais difícil a aceitação e a busca constante de respostas: Onde foi que eu errei? Como
não pude ver nenhum sinal antes? A partir da psicanálise, o ato suicida é visto em parte, como um evento onde a
pulsão de morte prevalece em relação à pulsão de vida, existindo uma luta constante entre a vida e a morte, onde
a última acaba prevalecendo. Porém, mesmo assim só conseguimos criar teorias e minimizar algo que não se tem
respostas. Diminuir a culpa, raiva e todo sentimento de impotência frente ao ato suicida, se torna uma tarefa diária
e constante na busca de minimizar a depressão, evitar o suicídio dessa mãe, que num momento de profunda
tristeza simplesmente não quis mais acordar, chegando também quase há óbito. O trabalho multiprofissional e as
ações diárias fizeram toda diferença no desenvolvimento e ressignificações dessa mãe que foi atrás de buscar um
novo significado para sua vida sem a filha, passando a se ver como nunca antes se viu, pelo olhar da própria filha.

228 - AS ATITUDES DOS HOMENS DA CIDADE DE CACHOEIRA (BA) SOBRE O PAPEL SOCIAL DA
MULHER CONTEMPORÂNEA
Jurandi Santos Macahdo
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
As transformações sociais das últimas décadas modificaram também a forma de homens e mulheres se
relacionarem e a constituição e modelos de família existentes. O mundo ocidental se abriu para uma nova forma de
pensar marcada por sua ênfase em valores femininos tais como cooperação, resolução de problemas em equipe,
intuição e relacionamentos em lugar da violência (SINGER, 1990). Com a valorização do papel da mulher na
sociedade moderna, as mudanças de atitude das mulheres trouxe uma nova configuração social que arrola em
transformações na postura dos homens. Afinal, diante dessa nova mulher, o homem precisou rever suas atitudes e
comportamentos. Com esta concepção, o presente estudo objetivou analisar as atitudes dos homens sobre o papel
social da mulher contemporânea. A pesquisa foi realizada com 51 homens na cidade de Cachoeira – BA, que
foram submetidos à aplicação do questionário. A maioria dos entrevistados era casado (72,5 %) e tinha filhos
(90,2%). Os resultados apontaram que a maioria dos homens acredita que as mulheres devem ser obedientes a
eles (62,7 %); que precisam servir completamente ao marido (76,47%); precisa cuidar da casa (68,52%) e que
devem ter o mesmo direito dos homens (54,9%). Em relação ao homem, a pesquisa ainda apontou que não
sentem medo de depender financeiramente da minha esposa (39,22%); mas muitos não gostariam que ela tivesse
o salário melhor do que o dele (21,57%). Com esses resultados, conclui-se que o homem ainda tem, muitas
concepções fortemente enraizadas em relação a mulher, mas aos poucos, está modificando sua visão em relação
ao papel da mulher contemporânea.

229 - FATORES QUE INTERFEREM NO DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL DA FAMÍLIA CRISTÃ NA
HIPERMODERNIDADE*
Jurandi Santos Macahdo
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Hoje em dia, as redes sociais, a televisão, os jogos eletrônicos, a agitação da vida têm ocupado cada vez mais o
espaço da comunhão relacional. O culto particular e familiar, que outrora era dedicado para louvar a Deus, estudar
a Bíblia e orar, estão cada vez mais escassos no meio cristão. Não se tem tempo para nada. “Muitas famílias estão
algemadas por este sistema materialista, quebrando o primeiro mandamento, amando mais o dinheiro do que as
coisas de Deus.” (RENOVATO, 2008, p. 41-42). “Para se conquistar aquilo que todos têm ou que está na moda,
muitos não medem esforços e cancelam os valores éticos: ter acima do ser ou ter para ser.” (BARTH, 2007, p. 94).
E como afirmou Renovato (2008), seu deus é o trabalho, o dinheiro, o prazer, o sucesso, a fama, o poder. Diante
de toda essa situação conturbada, poderia estar a família, sofrendo algum tipo de influência degradante? Será que
não estamos vivendo numa nova era em que não só a modernidade, como também a pós-modernidade já se
encontrem no passado? Se a família estiver sendo de algum modo afetada, e se estivermos vivendo sob as
características opressivas de um novo tempo, quais seriam os procedimentos mais adequados a fim de se
preservar a integridade do ciclo familiar? – Estas são as questões que se intenciona considerar em nesse trabalho.
Desse modo, é abordado o conceito de família, bem como a influência que a hipermodernidade tem tido sobre a

mesma. Em seguida, são apresentadas orientações sobre como vencer ou amenizar os efeitos da modernidade
sobre os indivíduos e grupos familiares, concluindo com os ganhos e diretrizes que essa pesquisa proporcionou.
230 - PARA ENFRENTAR A VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Edson Takeyama Miyahara
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Este trabalho foi desenvolvido junto à equipe técnica do Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência do Butantã. Esta unidade é fruto do convênio entre o Centro de Referência às Vítimas da
Violência do Instituto Sedes Sapientiae e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), órgão
da Prefeitura Municipal de São Paulo. O serviço tem como objetivo oferecer assistência através de um atendimento
psicossocial a crianças e adolescentes em situação de violência doméstica. O atendimento pode se estender à sua
família, incluindo o agressor, quando possível e necessário. Minha função nesta unidade é a de supervisor clínico
institucional e neste papel coordenei o presente projeto. O ponto de partida foi a discussão de uma problemática
frequente no cotidiano de trabalho desta equipe, qual seja, o papel dominante que os homens costumam ter na
determinação das atribuições e funções que as mulheres podem ter no âmbito familiar. O caráter coercitivo e
consequentemente opressivo destas situações há tempos chama a atenção destes profissionais. Esta situação
problema motivou a equipe a fazer um projeto de estudo acerca dos mecanismos que regem a atual divisão de
papeis sociais entre homens e mulheres e daqueles que dão sustentação ao domínio do homem sobre a mulher.
Os seguintes textos foram estudados em forma de leitura crítica e conjunta. - Re-criando a (categoria) mulher? De
Adriana Piscitelli, - O tráfico de mulheres: Notas sobre a “política econômica” do sexo de Gayle Rubin - A família
em desordem de Elizabeth Roudinesco. Nos dois primeiros textos, o grupo se ateve aos conceitos de parentesco,
gênero e sexismo. Principalmente aos aspectos políticos, ou seja, as relações de poder e dominação em que estes
termos estão imersos. A equipe os tomou não tanto como definições acabadas, mas como vocábulos a espera de
sentidos (antigos e novos). Por fim o texto de Elizabeth Roudinesco que retrata, entre outras coisas, da libertação
da mulher de sua condição de procriadora, como razão última de ser. A equipe pôde discutir as consequências no
sistema familiar em que um de seus membros muda de lugar e coloca em cheque as antigas formas de
estruturação. Qual o sentido das múltiplas e inevitáveis configurações familiares atuais? Seriam a degeneração
dos modelos consagrados ou a expressão de novas configurações dos relacionamentos humanos? Resultados. A
leitura aprofundou reflexões que foram percebidas como ferramentas no trabalho cotidiano, úteis para distinções e
questionamentos no processo de desconstrução de práticas e costumes tanto arraigadas quanto deletérias.

231 - ADAPTAÇÃO DO CASAL NOS PRIMEIROS ANOS DE CASAMENTO
Mara Lúcia Rossato; Ieda Zamel Dorfmann; Márcia Ozório; Ana Rosa dos Santos
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O ciclo de vida de uma pessoa acontece dentro do ciclo de vida familiar, que é o contexto primário do
desenvolvimento humano e suas intersecções vão constituir a trama da vida familiar. Fases do Ciclo de Vida das
Famílias são as características semelhantes do desenvolvimento humano no seu contexto. Conhecê-las nos
permite compreender melhor o modo como as famílias enfrentam e superam cada fase, tornando visíveis as
dificuldades encontradas. A etapa a qual vamos nos dedicar nesse trabalho é conhecida como a etapa de
formação de um novo casal que envolve o comprometimento com um novo sistema familiar. Segundo

McGOLDRICK são características principais dessa etapa: a) Formação do sistema marital. b) Realinhamento dos
relacionamentos com as famílias ampliadas e amigos, para incluir o cônjuge. Para tanto exemplificaremos um
Caso que foi atendido na Clínica da AGATEF. Abordaremos, portanto, conceitos do ciclo vital, vínculo com as
famílias de origem, independização, formação de novos vínculos e construção de novas regras do casal.
232 - ADAPTAÇÃO DO CASAL NOS PRIMEIROS ANOS DE CASAMENTO
Mara Lúcia Rossato; Ieda Zamel Dorfmann; Márcia Ozório; Ana Rosa dos Santos
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O ciclo de vida de uma pessoa acontece dentro do ciclo de vida familiar, que é o contexto primário do
desenvolvimento humano e suas intersecções vão constituir a trama da vida familiar. Fases do Ciclo de Vida das
Famílias são as características semelhantes do desenvolvimento humano no seu contexto. Conhecê-las nos
permite compreender melhor o modo como as famílias enfrentam e superam cada fase, tornando visíveis as
dificuldades encontradas. A etapa a qual vamos nos dedicar nesse trabalho é conhecida como a etapa de
formação de um novo casal que envolve o comprometimento com um novo sistema familiar. Segundo
McGOLDRICK são características principais dessa etapa: a) Formação do sistema marital. b) Realinhamento dos
relacionamentos com as famílias ampliadas e amigos, para incluir o cônjuge. Para tanto exemplificaremos um
Caso que foi atendido na Clínica da AGATEF. Abordaremos, portanto, conceitos do ciclo vital, vínculo com as
famílias de origem, independização, formação de novos vínculos e construção de novas regras do casal.
233 - DIVERSIDADE SEXUAL, FAMÍLIAS E PROFISSIONAIS Roberta Payá
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A sexualidade de cada membro da família e o modo como a sexualidade se desenvolve dentro do contexto familiar
são, em sua essência, produtos de uma interação de valores, crenças e comportamentos no tempo e na história
humana.
Aspectos culturais, religiosos, étnicos, econômicos e históricos são formadores da identidade sexual e cultural.
Portanto, o entendimento da sexualidade vai estar diretamente ligado à condição de vida da família.
Trabalhar e intervir a sexualidade, no indivíduo ou na família, implica para o terapeuta na reavaliação de normas e
crenças pessoais e na manutenção de uma postura aberta.
Este trabalho propõe um dialogo entre valores antigos e as questões modernas, a partir de reflexões sobre a
diversidade sexual nas famílias de modo inclusivo, se debruçando pelas questões de gênero e arranjos familiares
de membros homossexuais, bissexuais e transgêneros.
234 - PSICOLOGIA E INTERNET: RECURSOS ONLINE NA PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E
APRIMORAMENTO DOS RELACIONAMENTOS FAMILIARES
Carolina Tavares da Silva Louback; Rosane Mantilla de Souza
Modalidade: Mesa-Redonda

Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O homem contemporâneo se apropria cada vez mais dos computadores e principalmente da internet em sua vida
cotidiana, buscando informações para as questões do dia-a-dia, saúde e relacionamentos e expandindo seu
universo expressivo e interpessoal. Embora a psicologia, inicialmente, tenha se preocupado com o uso abusivo dos
computadores e impacto negativo nos relacionamentos, há atualmente suficiente evidencias de pesquisa
mostrando que estas condições estão associadas a dificuldades prévias e não a tecnologia per se. Por outro lado,
no campo da promoção de saúde, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem oferecido
opções de manutenção de vínculos familiares em contexto migratórios, desenvolvimento de intervenções para
além dos programas terapêuticos convencionais, aumento do engajamento na terapia e maior adesão a
prescrições e tratamentos em contexto de doença mental e abuso de substancias. Além disso, no campo da saúde
mental, as intervenções online são usadas para acessar informações de saúde, monitorar condições de saúde,
gerar programas psico-educacionais, apoio e treinamento a pais, desenvolvimento de grupos de apoio, etc.,
ajudando a reduzir os desgastes e ansiedades decorrentes das incertezas nas práticas de atendimento, promover
diminuição do estresse e do isolamento social. Em síntese, facilitando o enfrentamento positivo e gerando
condições de resiliência. Considerando que, no Brasil muito pouco tem sido feito e existem muitos desafios a
serem vencidos para que o uso das TIC possa se tornar realidade na clínica psicológica, o objetivo desta
apresentação é de trazer à discussão uma atualização das intervenções positivas que vem sendo realizadas no
campo da saúde mental, particularmente indicando o que pode ser realizado no campo das relações familiares.

235 - TORCIDA SINTONIZADA: TORCENDO PARA NOSSOS ATLETAS OLÍMPICOS
Adriana Müller
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Esse trabalho visa a apresentar o resultado do projeto envolvendo a aplicação da metodologia Ritmos da Vida em
um contexto esportivo, considerando que, neste ano, o Rio de Janeiro será sede dos Jogos Olímpicos. A
metodologia Ritmos da Vida foi criada em 2010 e tem como objetivo auxiliar as pessoas a conectarem aspectos
positivos de sua história de vida com conhecimentos e possibilidades coletivas, construindo, assim, histórias de
vida que valorizam habilidades, competências, valores e projetos individuais e coletivos. Ao fim do trabalho, o
grupo compõe uma música como forma de compartilhar com outras pessoas, o conhecimento construído durante o
encontro. Considerando que, entre os atletas brasileiros que irão participar dos Jogos olímpicos, pelo menos 10
são capixabas, surgiu a ideia de incentivar a criação de torcidas locais que reconheçam a importância dos atletas
representantes do nosso estado, valorizando e homenageando o que eles ensinam e demonstram com sua vida e
dedicação. Afinal, o esporte é uma atividade que, além de promover a saúde física, também, desenvolve
habilidades e competências relacionadas à superação que são úteis tanto na competição quanto na vida. Desta
forma, o projeto “Torcida Sintonizada” buscou estimular crianças e adolescentes a refletirem sobre o esporte e os
Jogos Olímpicos, fazerem a conexão entre suas vidas e o exemplo de atletas, e criarem uma música como forma
de homenagem, reconhecimento e torcida a um atleta capixaba que irá participar das Olimpíadas de 2016, no Rio
de Janeiro.

236 - O DIVÓRCIO NA VIDA DOS FILHOS
Virginia Graciela Wassermann; Cristina Fiad Aragonez

Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A separação e o divórcio de casais é uma constante na atualidade, no Brasil houve um crescimento de 160% na
taxa de divórcio no período de dez anos (IBGE, ANO), assim, no ano de 2014 foram registrados 341,1 mil
divórcios, sendo que nestes dados não estão incluídos os rompimentos de casais unidos de maneira informal.
Essa temática vem se apresentando cada vez mais como demanda clínica, uma vez que, neste cenário, muitos
desses casais possuem filhos, tornando o processo de separação ainda mais complexo. Questões relacionadas
aos filhos; as concepções de educação; papéis de cada genitor; a divisão de tempo, cuidado e envolvimento estão
presentes nas vivências passíveis de conflito desta situação. É sabido que não há como evitar o sofrimento dos
filhos diante da separação dos seus pais, mas é possível diminuir significativamente a angústia deste momento.
Neste sentido, este trabalho se propõe a refletir sob à luz da teoria sistêmica integrativa, da psicanálise e dos
posicionamentos/decisões legais consolidadas, os efeitos que a experiência de um processo de divórcio litigioso
gera nos filhos do casal, bem como, debater as possíveis atuações eficazes para o manejo desta situação no
âmbito clínico, no sentido da prevenção de ações inadequadas e de sofrimentos desnecessários. Portanto, concluise que nem todos os casais vivenciam do mesmo modo esse processo, há formas diferentes de passar por isso,
que vai desde pais que lidam de maneira bem sucedida, deixando claros os direitos e deveres de cada um no novo
arranjo familiar; pais que atravessam esse momento denotando desorientação e ambivalência, não sabendo muito
bem como preservar os filhos; até aqueles que não têm na família fronteiras bem definidas, envolvendo os filhos
nos seus conflitos, os mantendo em um lugar de baixa prioridade. Sendo assim, frente ao exposto, um dos pontos
imprescindíveis é saber identificar os comportamentos que mostram sofrimento na criança, além de trabalhar para
que a mesma seja olhada como um sujeito de desejo, com seu lugar validado e seus direitos protegidos, como o
de não ser envolvido na teia conflitiva dos pais, entre outros aspectos que sinalizam a necessidade de serem
resguardado.
237 - “A FAMÍLIA CEGA: NÃO ENXERGAR A OFENSA SEXUAL É MAIS FÁCIL?!”
Marajane de Alencar Loyola; Camila Pereira Gomes
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o atendimento na abordagem da terapia familiar sistêmica a uma
família encaminhada à clínica-escola das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros por uma psiquiatra. A
família é composta por pai, mãe, a adolescente e uma irmã. A paciente identificada é Ana de 14 anos que possui
baixa visão. A demanda inicial levada pela mãe foi que a adolescente estava apresentando quadro de ansiedade,
choro sem motivo aparente, isolamento em casa, dificuldade de interação social na escola, suspeita de bullying,
uso de Zoloft®. Ana é atendida e revela um segredo de ofensa sexual por parte do tio materno. Ana solicita que a
acadêmica conte o segredo à mãe sem a presença dela. A mãe é informada do acontecido e depois o pai também;
ambos não se mostraram surpresos e disseram que já desconfiavam do fato, porém não tomaram providências. O
casal decide denunciar o caso na Delegacia da Mulher onde a adolescente é ouvida e passa por perícia, é adotada
medida protetiva, o tio não poderia se aproximar da adolescente. Foi trabalhado nas sessões o fortalecimento dos
vínculos familiares, a responsabilização dos membros da família, a expressão dos sentimentos entre os membros
da família, a família foi orientada a solicitar ajuda da sala de recursos da escola, foi trabalhado também, a
autoestima de Ana diante de seu problema de visão, as expectativas da entrada na adolescência e foi solicitado
que a família assistisse aos filmes “Frozen”, “Os Incríveis” com o objetivo da família conversar sobre as temáticas
dos filmes. Os resultados do atendimento foram positivos tendo em vista que a família buscou se reorganizar

diante dos problemas apresentados demonstrando o fortalecimento dos vínculos e adquirindo formas mais
saudáveis de lidar com as dificuldades do dia a dia. Diante da “cegueira” da família em relação à ofensa sexual, a
família foi nomeada metaforicamente de “A família cega”, pois, percebeu-se ao longo dos atendimentos que todos
estavam cegos diante dos fatos não querendo ‘enxergar’ o que ocorria por medo de ter que enfrentar diretamente a
situação.
238 - RESTAURANDO VÍNCULOS EM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA LEITURA
SOB A LUZ DA TEORIA DO APEGO
Anderson Almeida Chalhub; Manuela Menezes de Almeida Moura
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
A violência doméstica intrafamiliar cometida contra crianças e/ou adolescentes acarreta consequências físicas e
psicológicas, de menor ou maior gravidade. Alguns resultados de pesquisa trazem como consequências físicas
(lesões corporais, morte); e psicológicas (sentimentos de raiva e medo diante do agressor, dificuldade para confiar
nas pessoas, transtornos de personalidade e psiquiátricos). Alguns autores referem associações consequenciais
entre situações de violência e apego inseguro, com repetição de padrões violentos entre gerações. No entanto, há
uma escassez, na literatura, a respeito da ressignificação da violência a partir da vivência de relações protetoras
ao longo da vida. O presente trabalho pauta -se na Teoria do Apego e prática clínica dos autores com adultos para
discutir possibilidades de restauração da violência em um estilo de apego mais saudável. O terapeuta atuando
como uma figura substitutiva de apego pode promover mudanças no modelo funcional internalizado da pessoa que
sofreu violência, servindo de ponte entre as experiências violentas nas relações de apego mais primitivas e as
novas possibilidades vinculares com apego seguro.
239 - RESILIÊNCIA: DESATANDO “NÓS” ATRAVÉS DAS HISTÓRIAS DE VIDA DO IMIGRANTE SÍRIOLIBANÊS
Vera Terezinha Maluly Pacheco; Rosa Maria Stefanini Macedo
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho tem por objetivo investigar o papel da resiliência no processo de enfrentamento das dificuldades e
capacidade de adaptação de imigrantes sírio-libaneses, analisando as estratégias que eles utilizam para lidar com
as dificuldades da mudança. É uma pesquisa Qualitativa Interpretativa que tem como premissa interpretar os
significados atribuídos a experiência migratória sírio-libaneses e por meio da História de Vida. Participantes da
pesquisa: Chefes de três famílias sírio-libaneses que imigraram para o Brasil e três chefes de família de seus
descendentes nativos no Brasil, moradores na cidade de São Paulo. O relato desses imigrantes sírio-libaneses, na
cidade de São Paulo quanto estar em um outro país, vem demonstrar que esse encontro ocorre de modo positivo,
enriquecedor e ao mesmo tempo com dificuldades, porém são unânimes em dizer que a estrutura da rede de apoio
familiar e da cultura a qual estão inseridos auxiliaram suas vidas na confecção do tecido de “inclusão”, que
possibilitou a transformação dos mesmos, no sentido de despertar suas potencialidades e retomar o sentido da
vida, o qual promove-lhes a resiliência, que como capacidade humana de fazer frente às adversidades da vida,
superá-las e sair delas fortalecidos e, inclusive, transformados. A pesquisa realizada envolveu o resgate de
histórias de vida, através de entrevistas abertas e fotografias. Palavras-chave: Resiliência familiar e Social,

Histórias de vida e Inclusão social
240 - GENOGRAMA - NO CONTEXTO DA INFERTILIDADE E RHA
Kátia Maria Straube; Isabela Machado da Silva; Helena Prado Lopes; Rachel Meleipe Tardin
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Na atualidade, as famílias - cada vez mais reduzidas - parecem lutar para adequar o aprendido ontem e o exigido
hoje. Essa coalizão entre passado e futuro aliada às recentes mudanças sócio-culturais podem contribuir para o
surgimento de dúvidas e questionamentos acerca do lugar da parentalidade na vida de cada casal. Neste trabalho,
abordaremos a utilidade do genograma como instrumento para a compreensão das relações entre a forma como o
casal vivencia sua infertilidade e a maneira como suas famílias de origem lidavam e lidam com questões relativas à
reprodução e à parentalidade. Serão discutidos os mitos familiares presentes em casais inférteis, bem como suas
repercussões na vivência da infertilidade. Dessa forma, pretende-se demonstrar que o genograma é uma
abordagem viável para a compreensão e a intervenção junto a casais inférteis, sendo capaz de revelar fenômenos
de ordem trans e intergeracional.
241 - INTERELAÇÕES ENTRE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E VIOLÊNCIA ESCOLAR
Joviane Marcondelli Dias Maia; Marianne Luise Bessa de Santana
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
A violência intrafamiliar possui proporções epidêmicas, trazendo consequências negativas para todos os membros
da família. Pode ser precursora da violência na escola, caracterizando-se como importante fator de risco para sua
ocorrência e manutenção. A família pode constituir-se como uma escola de violência. O presente estudo teve como
objetivo analisar a literatura da área sobre violência intrafamiliar e violência na escola, nos últimos 10 anos,
incluindo artigos em língua inglesa, portuguesa e espanhola. Buscou especificar os estudos que relacionassem as
duas modalidades de violência, bem como refletir criticamente sobre os fenômenos sob a ótica sistêmica. O
pensamento sistêmico requer a consideração de que a família é compreendida como uma rede de
relacionamentos, devendo o foco ser ampliado para compreensão do contexto no qual está inserida. Não se pode
desconsiderar os impactos da violência intrafamiliar na escola. Estudos apontam que crianças e adolescentes
expostos à tal violência demonstram baixo rendimento escolar, bem como agressividade excessiva ou apatia. Os
textos completos encontrados com o termo “Violência Intrafamiliar” (57) e “Violência Escola” (52) foram em maior
número em comparação com os textos completos encontrados para o termo “Violência Família Escola” (17), o que
pode indicar que os temas violência intrafamiliar e escolar tem sido pesquisados, porém, pouco inter-relacionados.
Uma maioria de artigos foram publicados em português. Destaca-se uma alta de publicações em espanhol para o
termo “Violência Intrafamiliar”. Para os três termos pesquisados observou-se um tipo de pesquisa que priorizava o
entendimento das causas ou origens de determinado fenômeno. Identificou-se também uma lacuna de pesquisas
que contemplassem um olhar sistêmico para a compreensão do fenômeno. Os profissionais que atuam com
crianças, adolescentes e suas famílias devem ser instrumentalizados para constituírem-se em importante fator de
proteção para interrupção do ciclo da violência. Em especial, destaca-se que o conhecimento dos educadores,
sobre o assunto poderá favorecer a identificação de casos de violência intrafamiliar, bem como a intervenção e
enfrentamento em rede dos mesmos. Assim, a escola pode constituir-se como espaço privilegiado para discussão
da violência e proteção dos direitos das crianças e adolescente, contribuindo para o desenvolvimento da cultura de
paz.

242 - A AVALIAÇÃO DA FAMÍLIA NO CONTEXTO CLÍNICO E JURÍDICO
Virginia Graciela Wassermann; Cristina Fiad Aragonez
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O campo da avaliação na psicologia brasileira ganhou notoriedade na década de 70, porém passou por momentos
de descrença nas décadas de 80 e 90. A partir do ano 2000, houve um forte movimento de reestruturação desta
área de atuação pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), com Diretrizes, Resoluções, critérios de validade e
fidedignidade mais rigorosos perante seus testes. Atualmente percebe-se um movimento de ampliação do
interesse de avaliação do indivíduo, e seus aspectos inconscientes, para a família, e a valorização de seus
aspectos relacionais e estruturais, juntamente com o interesse pela construção de ferramentas e técnicas capazes
de auxiliar o profissional em diferentes campos de atuação. A partir desse contexto, este trabalho se propõe a
ampliar a discussão sobre os testes e técnicas que instrumentalizam o fazer do profissional que trabalha com
casais e com famílias. Esta análise pretende ser construída a luz de conceitos da teoria sistêmica integrativa e da
prática da avaliação no campo clínico e no contexto jurídico. Como resultados preliminares, percebe-se a
importância do psicólogo atentar sua escuta para as relações e seus contextos, os papéis existentes, o tipo de
comunicação, o funcionamento, entre outros aspectos identificados em um vínculo familiar. A possibilidade de
ampliar as ferramentas para conduzir um processo de avaliação nos contextos clínicos e jurídico, com a utilização
de alguns instrumentos de avaliação, como: a Entrevista Familiar Estruturada – EFE (FÉRES-CARNEIRO, T.,
2006); o Inventário de Estilos Parentais – IEP (GOMIDE, P. 2006); o Inventário de Percepção de Suporte Familiar
(IPSF) (BAPTISTA, M. 2007); o Sistema de Avaliação do Relacionamento Parental - SARP (LAGO, V; BANDEIRA,
D., 2013); favorece a ampliação de recursos, munindo o profissionais de informações para aprofundar sua análise
frente ao processo.
243 - O IMPACTO DO TRABALHO NA ROTINA FAMILIAR: REVISÃO TEÓRICA
Virginia Graciela Wassermann; Leticia Aparecida Silva
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A relação entre trabalho e família começou a ser estudada a partir da década de 60, na Inglaterra, decorrente dos
conflitos trabalho-família no subsistema conjugal, até então esses domínios eram vistos separadamente. Com a
modernização dos conceitos da família, as mudanças de papéis estabelecidos entre os gêneros
(provedor/cuidador) e a preocupação com o aumento da produtividade no trabalho cada vez mais se observa
conflitos a partir da tentativa de equacionar essas duas áreas. Metodologia: o presente estudo objetiva-se, por
meio de um ensaio teórico, identificar os conflitos trabalho-família que impactam as relações entre os membros
familiares. Embasado em artigos e dados da literatura científica dos últimos cinco anos, que abordam a temática e
as consequências que a intersecção trabalho e família vêm modificando a convivência familiar. Foram utilizados
como descritores “conflito família-trabalho” e “impacto do trabalho na família”, usando as bases de dados Scielo e
repositórios de Universidades. Resultados e discussão: Os estudos elencados de acordo com os critérios de
inclusão trazem alguns conceitos acerca dos conflitos trabalho-família. Podendo ser entendidos em três esferas:
tempo, tensão e comportamento. Outros estudos apresentaram uma prevalência sobre a temática dos conflitos sob
a ótica das mulheres empreendedoras, já que essas precisam sobrepor papéis de mãe, mulher e empresária. As
organizações podem auxiliar nesse processo de sobreposição de papéis: profissional e pessoal, através de
combinações alternativas de horário e local de trabalho; treinamentos para os colaboradores sobre o equilíbrio

entre as emoções, visando o gerenciamento do estresse; licenças para o sujeito dar conta de uma demanda
específica de algum familiar; home office, flexibilidade para trabalhar de casa. Além dessas concessões, os
trabalhadores poderiam ter espaços para seminários sobre organização do próprio tempo, gerenciamento de
estresse, como lidar com os filhos, relações interpessoais no ambiente de trabalho, como ajudar os filhos em
tarefas escolares, como cuidar de um parente idoso com problemas de saúde, entre outras temáticas pertinentes.
Todas essas ações visando o equilíbrio dos conflitos e uma forma de pensar novas possibilidades para mediar tais
questões. Seria importante novas pesquisas sobre a temática, a fim de conhecer outras demandas e possíveis
intervenções para públicos específicos.
244 - FAMÍLIAS DISFUNCIONAIS: IMPLICAÇÕES DA CONJUGALIDADE CONFLITUOSA FRENTE AO
COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL E USO DE DROGAS DOS FILHOS
Gracy Kelle dos Santos Silva; Nádia José da Silveira Barros; Jacy Cavalcanti de Oliveira; Maria Odette
Sucupira Maciel; Bruna de Souza Buarque; Ana Márcia Tenório de Souza Cavalcanti
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Reconhecida como um tratamento eficaz para diversos transtornos, a intervenção familiar tem se mostrado um
importante recurso para auxiliar crianças com problemas comportamentais, abuso de drogas e delinquência na
adolescência. O olhar sistêmico característico da terapia familiar, focaliza não só o paciente identificado como alvo
do tratamento, mas todo o sistema familiar, promovendo a redução ou até mesmo a eliminação dos sintomas de
ordem primária no paciente identificado, bem como também aumentando o engajamento e a retenção dos clientes,
promovendo a diminuição de problemas relacionados, com efeitos positivos sobre outros membros da família. O
artigo trata de identificar a influência da conjugalidade conflituosa no fenômeno da sintomatização dos filhos,
considerando a drogadição e o comportamento antissocial como principais objetos de estudo de investigação, além
de identificar como a terapia familiar pode fortalecer esses sistemas vulneráveis. À vista disso, foi realizada uma
revisão de literatura nacional, concebendo um diagnóstico coerente o qual aponta para a família como uma
importante engrenagem dentro do sistema sociedade, formadora de caracteres, personalidades, valores e
afetividade. Neste contexto, a terapia familiar aparece como uma ferramenta promotora de novas interações,
mobilizando um processo de retroalimentação positiva nos sistemas familiares paralisados pelo problema da
disfuncionalidade inerente a todo o sistema, não apenas ao indivíduo sintomático apresentado nas sessões como
“o problema da vez”. Pesquisas apontaram como principais motivos de conflito entre casais como o sexo, a
infidelidade, disputas de poder, transição inerente ao desenvolvimento familiar, à presença de filhos, questões
financeiras, divisão de responsabilidades, diferenças de gênero, discordâncias quanto à educação dos filhos,
características pessoais dos cônjuges, como temperamento, história de vida e até a presença de psicopatologias.
Foi observado que a herança transgeracional pode redundar no estabelecimento de papéis disfuncionais numa
família, conformando por vezes o indivíduo a sua origem e valores, alinhavando o seu comportamento ao
aprendizado adquirido por meio de seus progenitores. Ao ultrapassar as gerações anteriores, grandes são as
probabilidades de as gerações recentes repetir a dinâmica familiar disfuncional, comprometendo todo sistema. Foi
comprovada a efetividade de intervenções familiares em quase todos os tipos de transtornos e problemas
relacionais em crianças, adolescentes e adultos.
245 - ABUSO SEXUAL E TRANSGERACIONALIDADE: A ABORDAGEM PSICANALÍTICA DA FAMÍLIA
INCESTUOSA
Rosemary Peres Miyahara
Modalidade: Comunicação de Pesquisa

Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Objetivo: Uma questão que sempre pairou como instigante em meu percurso como terapeuta e supervisora nesta
área, circunscreve o que possam ser as consequências psicológicas da interação sexual abusiva, que resultam na
repetição do modelo: aquele que, na cena incestuosa figurava no papel de vítima, passa a exercitar com outros
que considera mais frágeis psiquicamente, as atitudes de um agressor. Ou, o adulto que perpetra a violência
sexual, refere uma história pregressa em que figurou como vítima. Muito se fala sobre esta dinâmica; muito se
constata desta incidência nos casos que chegam para atendimento; contudo este é um campo ainda frágil no que
se refere a intervenções que possam dar outro destino a este ciclo de repetições. Tendo a psicanalise como
referencial de reflexão, este estudo pretende contribuir como entendimento das nuances simbólicas que
configuram os sentidos psíquicos da interação incestuosa, com o intuito de ressaltar elementos de uma prática
clínica que incidam na ressignificação das vivências geradoras deste modo de transmissão transgeracional que
perpetua a violência sexual no contexto familiar. Método: Como referencial metodológico, privilegiamos a
teorização flutuante, em que as hipóteses podem ser construídas e reconstruídas à medida que a interlocução
entre o material de pesquisa e as formulações conceituais promovam um caminho entre o conhecido e o
desconhecido sobre o tema. Outra questão relevante a esta metodologia é o foco nas discussões de caso e
sistematização dos relatos clínicos em contexto de supervisão. Resultados Parciais: A pesquisa encontra-se em
fase de interpretação dos relatos clínicos apreendidos pela pesquisadora em contexto de supervisão e a
sistematização de material bibliográfico sobre o tema, apontando preliminarmente, as ideias de Freud (teoria da
sedução,1905); Sandor Ferenczi (prematuração e identificação com o agressor,1933) e Pierre Benghozi
(repetições de cenário genealógico da violência e do incesto, 2010) como disparadores iniciais da discussão sobre
a abordagem psicanalítica do grupo familiar.
246 - A IMPORTÂNCIA DA REDE SOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
Samara Rodrigues de Souza
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O presente trabalho tem como objetivo apontar os impactos da rede social no apoio as famílias de adolescentes
em medida protetiva de acolhimento institucional, assinalando-a como instrumento de análise para a atuação
sistêmica em contextos sociais de vulnerabilidade. Apresenta um paralelo entre as concepções familiares
cunhadas no campo da terapia de família e o conceito de família descrito na Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), delimitando descompassos entre a teoria e a prática. Estabelece uma revisão bibliográfica sobre a
trajetória de conquistas de direitos a crianças e adolescentes no cenário nacional e internacional, bem como,
rememora as políticas de institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil, revelando avanços e desafios
das políticas de assistência social. Coloca em discussão as relações existentes entre a política de assistência
social com o pensamento sistêmico novo paradigmático, apontando convergências e divergências no cotidiano dos
profissionais responsáveis pela execução das políticas sociais. Neste sentido, aponta para a necessidade da
capacitação profissional coerente aos pressupostos da PNAS, distinguindo a mesma como novo paradigmática ao
acolher os pressupostos da complexidade dos fenômenos, da instabilidade dos sistemas com a descentralização
do poder e busca pela participação popular, compreendendo assim a realidade em suas múltiplas versões.
Esclarece que a medida de acolhimento em si não esgota todo o campo de ações que precisam ser desenvolvidas
com as famílias, assinalando, portanto, a necessidade da atuação em rede, considerando a complexidade de sua
atuação e de seus serviços em suas diretrizes. Em contrapartida revela um descompasso nos princípios de
excepcionalidade e provisoriedade propostos pelo serviço de acolhimento institucional, apontando que as
constantes medidas de atuação integral as famílias não estão sendo suficientes e eficazes para promover a

superação das vulnerabilidades e construção de uma lógica de cuidado intra-familiar. Portanto, o abrigo
institucional não deve ser encarado como solução, mas como um meio temporário, tornando fundamental a adoção
de novas e múltiplas estratégias de apoio no âmbito da família e da comunidade, rompendo-se assim com a lógica
da atuação fragmentada, valorizando rede social como instrumento aliado a atuação das políticas públicas na
superação das mazelas e vulnerabilidades sociais impostas as famílias.

247 - PARADOXOS NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO: ANÁLISE DA PRÁTICA DOS
AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E OS IMPACTOS NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES
CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
Rafael Soares Mariano Costa; Frederico de Carvalho Figueiredo
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O presente trabalho objetiva fazer apontamentos sobre a prática dos agentes socioeducativos, considerando sua
importância como membros da rede de atendimento socioeducativo, e busca compreender se tais práticas em
unidades que executam as medidas de internação estão em consonância com a legislação atual e como esta
atuação impacta no cotidiano dos adolescentes institucionalizados. Traz como referência uma revisão bibliográfica
e documental demonstrando historicamente a atuação do Estado na construção de políticas públicas para crianças
e adolescentes, rememorando desde o período da república velha até a promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o qual inovou ao trazer a doutrina da proteção integral, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e
deveres. Convergente com estas inovações, o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento as Medidas
Socioeducativas) orienta as práticas dos agentes. Através da metodologia de pesquisa bibliográfica, analisando
artigos sobre temas ligados à medida socioeducativa de internação e semiliberdade, foram extraídos relatos das
práticas destes agentes e a percepção deles sobre o trabalho que realizam nas unidades, indicando que em alguns
casos há uma tensão entre o papel educativo e sua responsabilidade de zelar pela segurança (pessoal e da
unidade). Os dados apontam que a atuação disciplinar dos agentes produz impactos negativos na vivência dos
adolescentes institucionalizados, fomentando um processo de subjetivação que não produz autonomia e
responsabilização mas reforça uma comunicação paradoxal, entre as expectativas educativas e a prática
opressora realizada, que se propõe em criar autonomia mas limita acessos e controla rotina. A construção de um
paralelo entre as premissas do ECA e do SINASE com a prática das unidades possibilitam uma reflexão sobre as
potencialidades desse espaço, bem como as contradições lá vivenciadas. Os resultados demonstram que a
unidade socioeducativa poderia ser o espaço para produção de autonomia, capaz, através do trabalho dos agentes
e demais membros da equipe, construir novos projetos de vida e fortalecer os vínculos rompidos com a família e
comunidade, superadas as contradições apresentadas. Ainda, a atuação dos agentes pautada na garantia dos
direitos fundamentais é basilar para prevenir novos atos infracionais, considerados não como um fato individual,
mas fragilidades produzidas pobreza e desigualdade social.
248 - INTIMIDADE E EXTIMIDADE NAS RELAÇÕES FAMILIARES
Simone Castiel
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Os últimos anos tem revelado uma mudança significativa nos padrões e valores do que hoje se expressa como

intimidade emocional. Forte propensão ao consumo e velocidade nas comunicações são fatores que tem
progressivamente assumido um papel mais importante na vida das pessoas. Nesse contexto, redes sociais como
facebook, twiter, instagram, linkedin e outras, modificam as características das relações interpessoais gerando o
que se pode denominar de “superexposição da intimidade”. O resultado é a aproximação de pessoas distantes e o
afastamento das próximas, conforme observações de vários estudiosos desse tema. Este trabalho pretende
apresentar uma reflexão sobre os impactos da tecnologia de comunicação sobre a subjetividade em geral e sobre
as relações familiares em particular. Para isso o trabalho recorre, em primeiro lugar, a referências teóricas acerca
dos conceitos de “intimidade e extimidade”. (Tisseron, 2011; Lipovetsky, 2007; Sibila, 2008) e, em segundo,
recupera e apropria observações e experiências da atividade em clínica da autora. A articulação entre referencial
teórico e experiências práticas acerca do tema, conduz esse artigo à identificação de alternativas de atuação e
intervenção dos terapeutas familiares, diante desse novo cenário.
249 - A POÉTICA DO DESENHO EM TERAPIA DE CASAL
André Luiz De Biagi-Borges; Emerson Fernando Rasera
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Considerando possível contribuir com o discurso do construcionismo social, cuja centralidade está no uso da
linguagem como construtora de realidades, propomos a inclusão do desenho como recurso linguístico das práticas
terapêuticas, para ampliação do entendimento acerca do uso da linguagem em uma ação conjunta responsivarelacional de construção de sentidos. Objetivos: Compreender os processos relacionais de coconstrução de
sentidos mediante a criação do desenho, no contexto de Terapia de Casal, buscando, especificamente, analisar as
implicações da utilização do desenho na construção de narrativas de mudança de si e da relação conjugal.
Metodologia: Pesquisa qualitativa fundamentada no construcionismo responsivo-relacional de Shotter (2008) – a
Poética Social – cuja ênfase recai nos processos locais e situados de construção de sentido, na dinâmica do
momento interativo imediato e na atenção à investigação sobre o fluxo conversacional, especialmente, da natureza
dinâmica, corporificada e responsiva do uso da linguagem. A pesquisa foi realizada por meio da vídeo-gravação do
atendimento de três casais, em 10 sessões semanais, no contexto de uma clínica social. A análise dos dados,
incluiu as transcrições de todas as sessões, seguidas de leituras que possibilitaram a identificação de diferentes
usos do desenho. Resultado: A partir da análise dos desenhos produzidos pelos três casais, identificamos o
desenho como recurso criativo para: (a) viabilizar a conversa dificultada pela tensão; (b) sinalizar o foco e a
seleção da conversa oscilatória; (c) explorar o ainda não dito na conversa; (d) fortalecer as descrições e narrativas
criadas na conversa e (e) sintetizar o processo avaliatório. A análise mostrou que a prática do desenho na
terapêutica conjugal cria contextos participativos, nos quais os cônjuges puderam sentir-se seguros para o
engajamento no processo criativo, com possibilidades inventivas de um ‘vir a ser’ desejável e satisfatório. O
desenho configurou-se em recurso propiciatório para trazer vida ao uso da palavra, bem como promotor de outras
formas de falar libertadoras do cativeiro dos modos usuais, normatizados dentro das relações humanas. Na terapia
de casal, o desenho é possível como uma nova parte de nossa linguagem que incorporada à usual, dentro dela,
permitirá a aprendizagem de novos gestos e a produção de novos sentidos.
250 - O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE MUDANÇA EM TERAPIA FAMILIAR
Berenice Araújo Dantas De Biagi; Emerson Fernando Rasera
Modalidade: Comunicação de Pesquisa
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.

Objetivo: Esta pesquisa nos convida a compreender o processo de produção de sentidos sobre a mudança
terapêutica construído em Terapia Familiar e, mais especificamente: a) identificar momentos marcantes do
processo terapêutico; e b) articulá-los a uma narrativa de mudança da família. Método: Pesquisa qualitativa
fundamentada no Construcionismo Social de Shotter (1998) – a Poética Social. Estudo de caso: O corpus para
análise foi constituído pela transcrição integral de nove sessões de Terapia Familiar áudio-gravadas. A análise
consistiu nos seguintes passos: (a) Leitura exaustiva e curiosa das sessões transcritas com vistas a apreender o
dinamismo do processo conversacional; (b) Identificação de momentos marcantes do processo terapêutico, tais
como definidos pelos membros da família e/ou pela terapeuta;(c) Análise descritiva dos momentos marcantes,
apresentando o contexto de sua ocorrência e a participação da família e da terapeuta; (d) Articulação das interrelações entre os momentos marcantes, apontando para uma narrativa da mudança terapêutica. Participantes:
família composta pela mãe Marina (46 anos) e a filha Karen (13 anos) e o terapeuta. Procedimento: A queixa inicial
que motivou a procura de terapia se referia ao fato de Marina estar “muito nervosa”, com vários sintomas físicos
relacionados à sobrecarga de trabalho, dificuldade de convívio social, ausência de lazer e retraimento e a sua filha
não gostar de sair, passear e ter medo do escuro. Resultado: O processo de construção de construção de sentidos
de mudança nessa família é marcado pelo deslocamento do discurso do problema de saúde da mãe oriundo do
trabalho para o discurso do agenciamento com o cuidado da vida. Tal processo de construção foi analisado em
relação a três aspectos centrais, descritos a seguir: (a) a desconstrução do sentido do trabalho; (b) a redefinição da
relação mãe-filha; e (c) a reconstrução da vida. A pesquisa aponta um modo de fazer investigação muito
importante a ser considerada no campo da pesquisa-terapia. A qual dá visibilidade ao processo de construção de
sentidos e sua instância poética, quanto à captura da novidade vivida e sentida pelos participantes da relação
terapêutica, e com isso, disponibiliza e legitima possibilidades inventivas na linguagem e ação no mundo.
251 - IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA EM PSICODIAGNÓSTICO
Jéssica Susana Tag
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A intervenção junto a um sistema familiar pode se dar em vários contextos, inclusive em um processo de
psicodiagnóstico. No Centro de Avaliação Psicológica, serviço oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, entende-se que a presença da família no acompanhamento dos atendimentos aos pacientes é
imprescindível. A demanda do serviço da Universidade é, em sua maioria, de crianças na faixa etária entre oito e
onze anos, sendo assim, a família participa desde a entrevista de anamnese até a devolutiva final do laudo
redigido a partir dos resultados obtidos nos testes psicológicos. Y.M., um menino de oito anos, foi encaminhado ao
serviço com a queixa principal de ter baixo rendimento escolar, bem como ser muito agressivo dentro de casa,
sobretudo na ausência da figura materna. O processo psicodiagnóstico do paciente incluiu, além dos testes, a
entrevista de anamnese com os pais, a hora de jogo diagnóstica e escalas aplicadas com professores e pais. No
decorrer de oito atendimentos não foram percebidas atitudes ou eliciados comportamentos que pudessem ser
compreendidos como agressivos. Com isso, outros contextos foram acionados, como o da escola e da família, a
fim de que fosse mais bem compreendido como que eram percebidas, pela criança, as figuras de autoridade. A
partir disso, concluiu-se que a criança eliciava seus comportamentos agressivos por desconhecer que, na ausência
da mãe, seria o pai quem teria autoridade dentro de casa, além dos pais terem admitido que ambos
desautorizavam as ordens dadas uns pelos outros na frente dos filhos. Considerando a criança inserida em uma
rede de relações, onde ela influencia e é influenciada pelos grupos que ela faz parte, a devolutiva para os pais foi
dada em forma de psicoeducação e referiu-se à importância da criança reconhecer a hierarquia existente dentro do
sistema e dos subsistemas de sua família, assim como informar aos pais de que as fronteiras entre os subsistemas
deveriam ser nítidas. Reconhecer fronteiras e evidenciar a hierarquia são alguns dos aspectos que garantem a
saúde da família.

252 - A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA X CRENÇAS - NO CASAL
Nair Teresinha Gonçalves – (Tita)
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
A violência psicológica consiste em transmitir à outra pessoa mensagens que a desqualificam e a desvalorizam.
Aparece na comunicação verbal e não verbal. À medida que essas mensagens são repetitivas, vão pouco a pouco
penetrando no psiquismo de quem as recebe causando uma confusão mental, que se manifesta num primeiro
momento, com sentimentos de dúvida sobre suas reais potencialidades e capacidades. Com a continuidade dessa
forma de se relacionar, a pessoa violentada vai desenvolvendo uma insatisfação constante que tem como
consequência sentimentos de menos valia que podem levar a um quadro depressivo. O que leva as pessoas a
desenvolverem esse tipo de relação? A resposta nunca é linear. Minha ênfase vai ser sobre os comportamentos
que se apoiam em crenças culturais incorporadas que se transformam em crenças individuais e familiares. Tornase "natural" obedecer a esses mandatos familiares, sociais e culturais o que predispõe a comportamentos que
podem levar a violências invisíveis.
253 - POLÍTICAS PÚBLICAS: A BIOENERGÉTICA NA COMUNIDADE E NA FAMÍLIA
Maria De Fátima Casa Nova; Francisca Bitu; Ana Maria Galindo
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
A prática da Teoria Bioenergética e sua contribuição para a melhora da qualidade de vida e autoestima das
famílias nas comunidades em situação de vulnerabilidade social justificam-se pela importância de oportunizar o
acesso da população, que em geral tem baixa autoestima, histórias de vida bastante sofrida e dificuldade afetiva,
social e econômica, entre outras aos serviços da psicologia. Podemos perceber que a Bioenergética possibilita um
estado de bem estar, alegria e satisfação pela vida. A Teoria Bioenergética é uma forma de se compreender a
personalidade a partir do corpo e de seus processos de energia. Esse trabalho teve como objetivo levar a uma
comunidade em situação de vulnerabilidade social, experiências básicas e práticas realizando com os familiares
algumas vivências com os exercícios da bioenergética. Trabalho respaldado teoricamente nos estudos de Reich e
Lowen. Acreditamos que a relação entre políticas públicas e alguns seguimentos da teoria bioenergética podem
contribuir para promover uma melhor qualidade de vida às comunidades que pouco acesso possui as políticas de
bem estar. Pensar Políticas Públicas nos tempos atuais é uma tarefa ainda muito complexa, pois sociedade clama
por oportunidade de acesso a uma vida com mais qualidade e chora por uma invisibilidade ainda tão presente
frente às grandes necessidades enfrentadas, por grande parte da sociedade nos dias atuais. O objetivo da Terapia
Bioenergética é proporcionar ao ser humano a vivencia e expressão do prazer, dores, tristezas, alegrias,
sexualidade, afeto entre tantas outras emoções prisioneiras de um corpo adoecido. Através das técnicas
bioenergéticas torna-se possível ajudar os membros das famílias da comunidade a se perceberem corporalmente
em suas dores, seus pontos corporais rígidos, suas couraças, trabalhando com alguns exercícios de liberação das
emoções, entrando em contato com os sentimentos, vivencias passadas e presentes, crenças a assim ativando as
funções que são fundamentais a vida. A sociedade clama por um olhar profundo nas suas dores, muito ainda
precisa ser feito para uma maior visibilidade das dores do outro que também não nossas dores.

254 - PROGRAMA ELO: REESTRUTURANDO FAMÍLIAS COM TREINAMENTO DE HABILIDADES COGNITIVO
COMPORTAMENTAIS
Renata C. Moreira de s. Coelho
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Pensando no caminho que a nossa sociedade vem trilhando, na ótica dos transtornos emocionais, percebemos
uma grande importância de investir em Treinamentos de Habilidades Psicológicas que abrangem: regulação
emocional, reciclagem dos pensamentos, e treinamento de comportamentos funcionais, para que as famílias
possam se constituir em sólidos pilares diante destes desafios contemporâneos.
Muitas vezes nos deparamos somente tratando clinicamente os transtornos emocionais que se instalam diante de
relacionamentos conflituosos.
O Programa Elo é um projeto muito especial, pois se propõe à PREVENÇÃO da instalação destes Transtornos.
Esse programa é um Treinamento que poderá TRANSFORMAR as relações em sua família.
Um aprendizado para resolução de problemas. Um programa completo para quem deseja ter uma Família
Funcional.
Uma vez que as pessoas aprendem as Ferramentas para lidar com suas Estruturas Psicológicas, elas passam a
se relacionar melhor com as outras. Neste Programa, vocês aprenderão, não somente um modelo teórico do nosso
funcionamento humano, como também desenvolverão algumas habilidades fundamentais para se relacionar.
A meta é que os casais possam se instrumentalizar para conseguir, através de uma comunicação assertiva,
resolver seus problemas. Nosso Treinamento consiste de 3 Módulos:
-Aliança Conjugal
- Filhos Funcionais
- Relações Familiares
255 - AMORES VIOLENTOS
Marisa Lourenço Micheloti; Rosemary Peres Miyahara
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
OBEJTIVO: Ampliar as reflexões sobre o manejo na terapia com casais, onde a violência é a tônica do
relacionamento. Justificativa: Na atualidade, vivemos envoltos em um turbilhão libertário que, cada vez mais,
enaltece a ideia de que cada sujeito deve arbitrar sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim, fasto ou nefasto, a
partir do que possa considerar seu bem estar pessoal. Como fica a construção do vínculo conjugal dentro deste
cenário que exalta a primazia da individualidade? Como compor a diversidade de desejos e expectativas, entre
dois sujeitos que se propõem a uma “vida em comum” sem que este movimento encaminhe-se para um palco de
violência? Cada vez mais, os casais que demandam psicoterapia chegam aos consultórios relatando cenários de
competição, opressão, humilhação, agressões verbais, psicológicas e físicas. Diante dessa realidade é mister que
ampliamos nossas reflexões e recursos para o enfrentamento da problemática.

256 - DESAFIOS DE GÊNERO NA ATUALIDADE
Lia Ganc; Aenes Fernandes dos Santos
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho tem por objetivo investigar a relação de poder entre casais atendidos no Setor de terapia do
IPUB/UFRJ. Trata-se de uma pesquisa descritiva a partir de intervenções terapêuticas e da relação entre terapeuta
e casais. Na família tradicional não encontramos muito o padrão de disputa de poder nos casais, pois os papéis de
gênero são bem definidos e a hierarquia familiar é claramente definida com o homem no poder e a mulher com
pouca autonomia, tendo poder apenas no cuidado familiar e doméstico. Foi somente após o movimento feminista,
quando as mulheres conquistaram uma nova posição na sociedade e na família, que houve uma transformação na
hierarquia familiar colocando o casal em uma localização hierárquica mais igualitária, simétrica. Com isso, as
brigas por disputa de poder passaram a ser mais comuns nas relações amorosas e conjugais na
contemporaneidade. Hoje, a mulher está numa relação igualitária ao homem em relação ao poder e ocupando os
mesmos lugares, com ganho financeira igual e em alguns casos superiores ao homem. O homem ainda se sente
menos valorizado com ele tendo um lugar social igualitário. Como é para cada um buscar uma relação simétrica e
complementar ao mesmo tempo? Pois, se a mulher tem ganho financeiro maior, não é possível buscar a simetria
nesse quesito, mas, sim a complementariedade. Quando o homem está nesse lugar de ganho maior ele é mais
generoso e se sente mais à vontade no lugar de provedor. Como é para a mulher estando nesse lugar?
Pretendemos demonstra, com essa pesquisa, a luta de poder que os casais de hoje se encontram vivendo na atual
contemporaneidade. Para tal, recorremos aos subsídios científicos e metodológicos da abordagem sistêmica,
inspirando-nos na teoria de Bowen. Porém, não é somente este o recurso, usaremos também como recurso, na
construção dos resultados, a relação dialógica entre os casais e os terapeutas.
257 - SUICÍDIO NA FAMÍLIA: COMPREENDENDO SEU IMPACTO NO SISTEMA E UTILIZANDO O
GENOGRAMA COMO RECURSO TERAPÊUTICO
Ângela Cristina Barrios Pratini Seger; Adriana Zilberman
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O suicídio produz na família um impacto que tende a perpassar as gerações gerando inúmeras disfunções, dentre
as quais, a repetição do ato suicida e adoecer física ou mentalmente. Com famílias enlutadas, o uso do genograma
se mostra uma ferramenta útil e eficaz, visando identificar este padrões e intervir de forma a permitir que o
processo de luto evolua, bem como evitar que este legado passe às novas gerações.
259 - ENTRE O AMOR E O ÓDIO NAS RELAÇÕES CONJUGAIS
Helena Centeno Hintz
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.

Os relacionamentos conjugais apresentam um leque de sentimentos profundos e de muito envolvimento afetivo.
Estes sentimentos contribuem para o bem estar pessoal, entretanto, com o transcorrer do tempo podem
apresentar-se paradoxais ou ambivalentes, com uma expressão contraditória do que antes era o esperado, com
alternâncias entre o amor e ódio. A certeza de não representar mais para o outro o que era o esperado ou que não
recebe o amor desejado, frustra, desencadeando uma série de sentimentos e comportamentos que indicam uma
grande insatisfação. Contudo, o casal permanece com o intuito de continuarem juntos, vivendo dia a dia um
sofrimento esgotante, com condutas destrutivas, sem perspectivas de mudanças. A permanência do vínculo atual é
produto da convivência e do relacionamento antes construído e dos primeiros vínculos estabelecidos com as
figuras parentais, na criação de crenças e regras básicas e como se desenvolveu as possibilidades de resolução
de conflitos vividos. O objetivo neste momento é refletir sobre essa alternância entre o amor e ódio na dinâmica
relacional.
261 - ADOLESCÊNCIA CONTEMPORÂNEA: AUTORIDADE EM CRISE?
Ieda Zamel Dorfman; Mara Lúcia Rossato
Modalidade: Workshop
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este espaço tem o propósito de discutir a adolescência no cenário atual. Verifica-se que o adolescente hoje vive
em um contexto permissivo, carente de regras claras e que estimula a satisfação imediata dos desejos. Isto pode
acarretar atitudes e ações de risco. A partir de fatos e notícias atuais, abordaremos questões da estrutura familiar
que consideramos frágil, com carência do exercício dos papéis parentais, enfraquecendo a relação de autoridade.
262 - CONSTRUCIONISMO SOCIAL E GRUPO – PERCURSOS RUMO A PRODUÇÃO DE COLETIVIDADE EM
GRUPOS DE FAMILIARES COM PACIENTES ADICTOS.
Lia Ganc; Ulisses Heckmaier de Paula Cataldo
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
Pode-se dizer que, após o boom das décadas de 60/70, e posterior esquecimento, o trabalho com grupos ressurge
atualmente nos serviços de saúde públicos e privados. No entanto, é cabível de argumentação que este retorno se
dá principalmente por uma causa negativa: como recurso para o inchaço da demanda por atendimentos
individuais. Dessa forma, nesses espaços, o grupo é tratado como a soma das individualidades presentes, do
contrário de uma prática de características, recursos e efeitos singulares. Em virtude da crítica a essa prática
contemporânea, e das abordagens estruturalistas do fenômeno grupal, propomos a instituição grupo como um
recurso conversacional. Para tal, recorremos aos aportes epistemológicos e metodológicos do movimento
construcionista social não só como suporte para a construção do ser grupal, mas, também, como recurso às
práticas dialógicas entre os participantes. Como resultado, apresenta-se pesquisa realizada junto ao setor de
Terapia de Família do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, onde investigamos, através de metodologia de inspiração
na Poética Social de John Shotter, o trabalho com grupo de familiares de dependentes químicos. Em tal pesquisa,
além da analisarmos a prática grupal de inspiração construcionista social, podemos registrar, através das capturas
das narrativas dos participantes, momentos marcantes distintos de produção de singularidades discursivas, o que
mostra que o trabalho com grupos, seguindo a inspiração construcionista, não apenas se configura como
alternativa viável frente à precariedade epistemológica que tal prática tem sido tratada na atualidade, mas também
como dispositivo de produção de singularidade e coletividade.

263 - DESATANDO NÓS FORMANDO LAÇOS
Mara Lúcia Rossato; Andressa Milckzarck Teodózio
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A relação que se estabelece entre a mãe e seu bebê desde os momentos iniciais da vida influenciam a constituição
psíquica, as relações, a subjetividade e os vínculos futuros. O objetivo deste trabalho é apresentar a terapia
familiar como um recurso psicoterápico que permitiu, neste caso, desfazer alguns nós deste momento inicial para
formar laços consistentes, criando mais intimidade e possibilitando formar um “nós”, além de “eu” e “tu”. A palavra
“nós” tem mais de um significado e sentido, podendo ser entendida como um pronome, o qual permite unir duas
pessoas, e, ainda, um laço apertado, embaraçado, um ponto que está com dificuldade, um estorvo, uma ligação,
entre outras definições que a língua portuguesa nos traz. Fundamentado em conceitos da teoria sistêmica, com
aportes psicanalíticos iremos relatar parte de um processo terapêutico de uma família que buscou atendimento na
Clínica de Atendimento Psicológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com queixa de dificuldades de
relacionamento entre a mãe, 43 anos, e sua filha, 22anos. Iremos descrever algumas técnicas utilizadas na
tentativa de desatar os nós do passado que envolveram segredos e repetições de padrões transgeracionais,
impedindo que mãe e filha estabelecessem uma relação de confiança e proximidade no passado e no presente.
Apresentaremos também como a mãe e a filha vêm buscando aprender e exercitar maior equilíbrio no
estabelecimento de fronteiras, favorecendo melhoria na comunicação e na afetividade delas e, também, em todo o
sistema familiar.
264 - PARENTALIDADE INVERTIDA: AS FAMÍLIAS COM IDOSOS NA QUARTA IDADE
Christina Mello Amorim Costa; Ceneide Maria de Oliveira Cerveny
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O envelhecimento da população é fato no mundo todo, porém o ritmo do crescimento se dá de maneira mais
rápida nos países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil. A população com oitenta anos ou mais é a que
proporcionalmente mais tem crescido. Até meados deste século, um quinto das pessoas terá 80 anos ou mais,
sendo as mulheres a maioria desse grupo. A quarta idade de acordo com diversos autores possui características
próprias, diferentes da chamada Terceira Idade, composta por idosos mais jovens. Os velhos-velhos têm mais
propensão a ter dificuldades de saúde mais marcantes que os idosos mais jovens. O uso desse termo segundo
neto e Kitadai (2015) vêm sendo utilizado por uma vertente gerontológica para denominar o idoso muito idoso,
pessoas com idade igual a 75-80 anos ou mais. Um conceito central nesse trabalho é a Parentalidade Invertida –
quando os pais idosos, á medida que envelhecem, passam a necessitar de alguns cuidados, que variam desde o
acompanhamento emocional, como um apoio para a realização de algumas tarefas simples, como
acompanhamento nas idas ao médico, compras no supermercado, etc, até cuidados específicos para a realização
de atividades da vida diária, como caminhar, comer, tomar banho. Num dado momento, dependendo do grau de
dependência do idoso, os filhos percebem que estão cuidando dos seus pais como estes cuidavam deles quando
eram crianças. A pesquisa tem como objetivo geral compreender como as famílias – idosos, filhos e netos vivem
esse momento, buscando o significado atribuído à essas experiências. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com
delineamento de Estudo de Caso Coletivo, numa perspectiva sistêmica, com foco na intergeracionalidade. Trata-se
de um recorte da minha dissertação de mestrado, em andamento no Núcleo de Família e Comunidade da PUC/SP.
Serão apresentados os resultados parciais da mesma.

265 - SOCIODRAMA CONSTRUTIVISTA DA HOMOFOBIA EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA E
PSICÓLOGOS RECÉM-FORMADOS. DIÁLOGO REFLEXIVO DESTE TRABALHO DE 2004. O QUE MUDOU?
COMO ESTÁ HOJE?
Solange Dair Santana Affonso
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Este trabalho descreve a aplicação de um curso de orientação e sensibilização sobre a homofobia cultural e a
homossexualidade feminina para estudantes e recém-formados em Psicologia. O objetivo é sensibilizar esses
profissionais de educação e saúde também formadores de opinião de nossa cultura para a desconstrução da
patologia do preconceito contra a homossexualidade feminina. A metodologia utilizada segue os moldes teóricotécnico do Sociodrama Construtivista de Zampieri (1996). Realizei um Sociodrama Construtivista da Homofobia em
estudantes de Psicologia e psicólogos recém-formados, com uma população de cinco participantes, faixa etária de
26 a 46 anos, nível socioeconômico médio-alto, efetuado na Clínica de Psicologia e Fonoaudiologia em São Paulo.
O desenvolvimento da pesquisa qualitativa teve sua metodologia dividida em três etapas: A primeira refere-se à
aplicação do questionário formado por dez perguntas abertas. A segunda etapa, à aplicação do Sociodrama
Construtivista da Homofobia em estudantes de Psicologia e Psicólogos recém-formados. A terceira etapa
compreende a reaplicação do questionário. Considero que a metodologia sociodramática construtivista obteve
resultados positivos quanto à intervenção grupal na co-construção de novas narrativas para os conhecimentos
sobre a homossexualidade, as questões de gênero e a homofobia, revelando a necessidade de trabalhos com
estes profissionais, tanto na sua formação acadêmica quanto na sua prática clínica. RELEXÕES E
CONSIDERAÇÕES A possível escolha de um tema para uma pesquisa remete aos sentimentos, curiosidades e
vivências que foram construídas ao longo das nossas vidas. O preconceito é tema que me afeta como mulher,
negra cidadã e de conflitos vivenciados durante a minha infância sobre questões de etnia e submissão ao poder
sócio-econômico-cultural. O convívio com pessoas que sofreram por serem descriminadas, desvalorizadas
fortaleceram a construção deste trabalho. Munida deste incomodo interior e exterior que melhor são expressos por
Moreno (1974) e Zampieri (1996), quanto aos sentimentos ocultos no co-consciente e co-inconsciente do ser
humano e que são emergentes da possibilidade em lidar com situações velhas e novas. Reflexão: Como está o
nosso papel profissional Frente à Homossexualidade hoje? Séc.XXI.
266 - TERCEIRA IDADE - CONSTRUÇÕES E DESCONSTRUÇÕES FRENTE AO ADOECIMENTO
Magliane Freitas da Rosa; Maria Eliza Vernet Machado Wilke
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O adoecimento e consequentemente a hospitalização do idoso produzem um desequilíbrio na estrutura e no
funcionamento do sistema até então em vigência e exige dos indivíduos reorganização, seja através de mudança
de papéis, de fronteiras, acionamento de estratégias de enfrentamento, entre outros. A crise provocada pelo
adoecimento pode também despertar a necessidade de uma reestruturação interna que pode culminar na revisão
das relações. Neste sentido, a possibilidade de reconciliação, de reatar vínculos, encerrar ciclos, retomar velhos
hábitos, revelar segredos, faz-se extrema necessária. Dentre as formas de enfrentamento observadas no contexto
da clínica hospitalar com idosos e seus familiares estão resiliência, resgate, revisão de vida e reminiscências,
narrativas e espiritualidade. As reminiscências ocupam uma função adaptativa para a pessoa no estágio tardio da

vida, bem como contribuem para a manutenção de sua identidade e podem auxiliar na descoberta de uma nova
perspectiva existencial. Nestas circunstâncias, as reminiscências e o resgate aproximam-se da ideia das narrativas
que podem ser entendidas como recurso de elaboração e transformação de eventos críticos. O processo de
resgate se apresenta como um “balanço” da vida, uma forma de entendimento do processo de viver, das escolhas
e das adversidades através de uma revisão. Proporciona o resgate de experiências e modos de enfrentamento e
valoriza o caminho já percorrido. A espiritualidade e a realização de alguns rituais religiosos também apresentamse fundamentais neste contexto, já que oferecem consolo e esperança e podem levar a transformação da
experiência de crise. As estratégias de enfrentamento e intervenção com idosos no contexto mencionado neste
trabalho são amplas, porém ainda pouco fundamentadas e documentadas. Através da observação prática e da
elaboração deste trabalho foi possível perceber o quanto se pode adaptar do que é considerado teoria e técnica de
intervenção a este âmbito. Os mecanismos de construção, desconstrução e transformação de vivências
apresentados nesta produção foram identificados em situações reais. As alternativas de enfrentamento
desenvolvidas possibilitaram novas interpretações das experiências passadas e presentes na vida do indivíduo no
estágio tardio da vida, enriquecendo o repertório interno, bem como qualificando as relações interpessoais.
267 - SILÊNCIO: FATOR DE RISCO PARA O SUICÍDIO
Angela Aparecida Wolff de Oliveira
Modalidade: Temas Livres
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O Silêncio como Fator de Risco para o Suicídio. A cada 45 segundos uma pessoa morre no mundo vítima de
suicídio. Estes são dados da OMS, coletados no levantamento de 2012. Não há registro formal feito para identificar
o número de tentativas (Botega, 2015). Mesmo diante destes fatos, o suicídio é um dos fenômenos menos
discutidos no âmbito das práticas em saúde pública, nos meios de comunicação, espaços de saúde, ou educação.
O comportamento de uma pessoa não está separado do meio social em que ela vive. Quando uma pessoa se
mata, aproximadamente 5 a 10 pessoas são fortemente impactadas pelo fato. Mesmo diante de dados tão
alarmantes, a sociedade, bem como as famílias, não parecem ter condições de discutir abertamente o fenômeno
do suicídio. A dificuldade da família e da sociedade em discutir o assunto faz com que este seja muitas vezes um
sofrimento vivido secretamente, por temor à ridicularização ou ao alarmismo (Botega, 2015, Owens e Cols). Este
silêncio auto imposto é parcialmente explicado pelo tabu de que não se devem discutir casos de suicídio. Existe
ainda uma Idea muito difundida entre os meios de comunicação de que as mortes por suicídio, não devem ser
comunicando por temor de influenciar a ocorrência de novos casos por contagio (OMS, 2000). O presente trabalho
pretende demonstrar que entre os fatores de risco para a ocorrência bem como as tentativas de suicídio está o
obscurantismo relacionado à forma como o tema é abordado. Muitos estudos tem demonstrado baixa habilidade
social e comunicacional da família, demonstrado traços de famílias com características pouco permeáveis. Do
ponto de vista dos serviços de saúde percepções divergente sobre cuidados adequados ao sistema familiar, do
ponto de vista das comunicação social o baixa comprometimento dos veículos de comunicação em desenvolver
ferramentas comunicacionais eficazes de modo a assumirem também a sua responsabilidade social.
268 - DIÁLOGOS NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: A QUESTÃO DAS COMPRAS COMPULSIVAS NA
ABORDAGEM SISTÊMICA.
Cleide Maria Bartholi Guimarães; Ida Kublikowisk
Modalidade: Temas Livres
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.

O discurso em torno das patologias tem se expandido junto com a progressão das especialidades médicas. Fazer
uso de uma linguagem universal para estabelecer diagnósticos, implica em perder a oportunidade de apreender
como as pessoas atribuem significado às suas experiências, o que de forma recursiva as mantém doentes, em um
contexto no qual o desvio desqualifica. O desafio que nos foi apresentado, era fazer comunicar dois jogos de
linguagem, o psiquiátrico e o sistêmico, na atenção a casais, nos quais um dos membros havia sido diagnosticado
como comprador compulsivo. O objetivo do presente artigo é expor tal desafio e o resultado desse esforço dialogal.
Diagnosticar, um meio de reunir vários "sintomas" em um só nome, colabora para a construção de uma linguagem,
no caso a psiquiátrica, que permite a conversação e busca de soluções entre especialistas de determinada área,
para atenuar o sofrimento daqueles que os procuram. Consideramos, no entanto, não ser esta a única
possibilidade de compreensão dos problemas que se nos apresentam, na medida em que, uma abordagem
sistêmica da comunicação entre os membros do casal, permitiu conhecer outras facetas das experiências subjetiva
destas pessoas assim diagnosticadas. Para tanto, foi desenhada uma pesquisa empírica, qualitativa, realizada em
uma instituição psiquiátrica, com foco nos significados individuais e conjugais atribuídos ao problema no caso a
oniomania, abordados por meio da comunicação e modelos. Os resultados implicaram em ampliações da forma de
atenção a esses pacientes, coroados com esforços dialogal em atendimentos de casais e familiares, ao protocolo
de atendimento na referida instituição.
269 - A FORMAÇÃO DO TERAPEUTA: PRODUÇÃO DE UM ESPAÇO COLABORATIVO
Antônia Simone Gomes
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O objetivo aqui é demonstrar como as práticas discursivas estabelecidas entre as professoras formadoras e as
alunas em processo de formação (CEFAI, turma 2012), constituem o espaço de conversações, trocas de
experiências e desenvolvem uma rede de conhecimentos que funciona como instrumento de formação do
terapeuta de família. As propostas que perspectivam a formação do terapeuta abordam os pressupostos de uma
teoria pós-moderna que considera a possibilidade de compreender a realidade como algo dinâmico em constante
processo de criação e encontra no Construcionismo SociaL (GERGEN, 2009), os fundamentos para uma prática
psicoterapêutica que trata as perguntas formuladas como ferramentas de transformação. A abordagem
colaborativa ganha centralidade como uma postura filosófica que imprime ao processo de formação do terapeuta
um caráter de aprendizado, que encontra nas conversações a natureza transformadora do ser. A ênfase recai
sobre a dimensão discursiva na qual baseamos nossas afirmativas e sentidos, com os quais compreendemos o
mundo e nossas experiências e construímos nossas práticas. A linguagem, como nos afirma Anderson, (2011), se
apresenta como conhecimento ativo e criativo que constrói modos de descrever os indivíduos, tendo como impacto
a construção de subjetividades. Partimos do pressuposto que concebe a terapia como construção social, como nos
sugere McNamee (2006), e que concebe o contexto conversacional como um processo dialógico de trocas e de
produção de sentidos que envolvem terapeuta e cliente, para tratarmos de um casal com enfoque no acolhimento,
na interlocução curiosa e no fomento do diálogo reflexivo. Nesse caso analisado, a terapia foi dimensionada como
processo conversacional de transformação, que pressupôs o diálogo como um significativo instrumento de
transformação pessoal e de produção de novos sentidos. As perguntas realizadas pelos terapeutas foram
instrumentos privilegiados que permitiram visualizar os sentidos produzidos para as ações que levaram à
mudanças de postura. Essa proposta envolveu o enfoque do curso de formação como uma prática dialética que
ancora as conversas entre os terapeutas em formação e a família/casal, em que a linguagem passa a ser um
instrumento propiciador de reflexão sobre o processo instituído na terapia.

270 - MEDIALDEIA: MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO ESCOLAR.

Mariana Fernandes; Isabel Moura
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
O ambiente escolar representa um espaço de educação e de socialização, formado por atores com diferentes
características, onde ressoam dificuldades e potencialidades que o educando experimenta, por isso a existência de
conflitos é natural. Os problemas surgidos nas instituições escolares costumam ser resolvidos através de medidas
objetivas, baseadas em normas e autoritarismo, como por exemplo, advertências e suspensões. Essas medidas
não formam cidadãos comprometidos com a paz e não produzem mudanças comportamentais. Em geral os
ânimos são acalmados, mas o reconhecimento das necessidades não é trabalhado, o que gera novas situações. A
mediação escolar é um método autocompositivo de gestão de conflitos que, com o auxílio de um terceiro
qualificado, incentiva a redução da violência física/verbal, preservando os vínculos e melhorando a qualidade da
convivência escolar. A sua utilização fortalece a tolerância recíproca, ameniza o desgaste emocional decorrente do
conflito e auxilia na formação cidadãos críticos e participativos, que através do diálogo solucionam divergências e
assumem responsabilidades. O projeto Medialdeia, de Abril a Outubro de 2015, implantou a mediação escolar na
Aldeia da Fraternidade, associação sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos de aproximadamente 300
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em Porto Alegre/RS. Ao incentivar a mediação
como ação educativa na construção de valores e na busca da harmonia em uma sociedade pluralizada, a
instituição diminuiu as situações problemáticas do dia a dia, evitando que se tornassem atos de violência, criando
assim, uma cultura solidária. O projeto foi inserido gradativamente no plano pedagógico, incentivando uma
educação para convivência e a gestão positiva dos conflitos, com o objetivo de construir uma cultura de paz, de
cidadania e de boa convivência. A proposta apresentada contribuiu para a construção de hábitos de diálogo e
respeito, integrando a mediação de conflitos como suplemento da prática pedagógica e institucional, acarretando
maior interesse e participação dos estudantes para juntos encontrarem alternativas para erradicar ou, ao menos,
diminuir o índice de violência escolar.
271 - A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM CASOS DE DIVÓRCIO
Isabel Moura; Mariana Fernandes
Modalidade: Temas Livres
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Casamentos e divórcios são rituais de passagem, mas a ruptura amorosa representa uma perda que envolve atos
e providências permeados de mágoa e dor. Não raro, casais ao se separarem querem distanciamento um do outro
e acabam por prejudicar o convívio com seus filhos. Quando esse rompimento e os conflitos gerados por ele
precisam ser levados ao Judiciário, as partes ficam a mercê de sentenças que levam anos para serem proferidas e
que, na maioria das vezes, não atendem aos anseios e necessidades dos envolvidos. O Código Civil prevê que a
guarda será dada ao genitor que tiver melhores condições de exercê-la, o que acirra o conflito, pois para obtê-la,
se instala uma verdadeira “guerra” em que todos saem feridos – as crianças principalmente. Se há crise na família
e os filhos estão sofrendo, fica claro que o litígio não é a melhor solução. Hoje, nos deparamos com a necessidade
de soluções alternativas a esse modelo tradicional. A mediação é um método autocompositivo de gestão de
conflitos que, com o auxílio de um terceiro qualificado, incentiva o exercício de autonomia, reduz antagonismos e
auxilia os envolvidos a participarem ativamente na construção de novos comportamentos, por meio de
comprometimento e corresponsabilização. O divórcio altera o formato da família, mas não a extingue. A mediação
visa reorganizar, de forma saudável, essa nova estrutura e preservar os vínculos afetivos, com enfoque
prospectivo. Os casais são auxiliados a separarem o papel conjugal do parental para que desenvolvam um

relacionamento cooperativo. Os laços parentais irão durar para sempre, independente de qualquer rompimento da
relação conjugal. Assim, estabelecer o diálogo entre os genitores é primordial, a fim de que, superando suas
dificuldades, assegurem o direito dos filhos de crescerem com a presença de ambos na sua vida. As relações
familiares evoluíram muito e, com isso, a sociedade atual precisa de possibilidades para solucionar seus conflitos
de forma mais célere e com menor desgaste emocional. A mediação surge com o propósito de preservar a
comunicação e os vínculos afetivos, sendo utilizada principalmente em situações de conflitos crônicos, onde há
forte carga emocional.
272 - ÁRVORE DA VIDA: REFLETINDO SOBRE MINHA CARREIRA
Renata de Fátima Fortes Bueno; Rosa Maria Steffanini de Macedo
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Este trabalho é resultado de dois workshops com herdeiros, visando refletirem sobre suas carreiras. Através do
trabalho com a narrativa, mais especificamente pela adaptação da Árvore da Vida no contexto profissional, o
herdeiro tem a possibilidade em resgatar suas origens, sua história e significado que atribui ao papel profissional,
bem como se apropiar das competências que tem para realizar e fazer seu percurso profissional de forma
autentica e responsável pelas suas escolhas. Assim, a proposta deste trabalho foi compreender os benefícios que
a prática narrativa no exercício da “Árvore da Vida Profissional”, através do workshop: “Árvore da Vida: Refletindo
sobre minha carreira”, teve para aos participantes deste workshop. Possibilitar esta vivência ao herdeiro, através
da Árvore da Vida Profissional e com o recurso da narrativa visou contribuir para os estudos de carreira em relação
a rede familiar e aos benefícios que a abordagem narrativa proporciona neste trabalho em consultoria de carreira.
Portanto este trabalho tratou de uma pesquisa qualitativa, em estudo de casos, com base no pensamento
sistêmico cibernético novo paradigmático, tendo a prática narrativa como vertente, compondo de três etapas:
Levantamento bibliográfico, análise do conteúdo do workshop com herdeiros com o tema: “Arvore da VidaRefletindo sobre minha carreira”, em que a empresa da família é atuante no mercado, podendo este estar ou não
atuando nos negócios da família. O foco desta análise contempla a percepção que os herdeiros relataram sobre o
workshop, mais especificamente sobre a Arvore da Vida Profissional sobre o enfoque narrativo profissional. Os
resultados poderão demonstraram os benefícios que a abordagem narrativa proporciona no trabalho com a
adaptação da Arvore da Vida, de NCUBE, N. e DENBOROUGH, D e assim, como consultora de carreira e
terapeuta familiar, acredito poder contribuir com muitos colegas e orientadores de carreira, para uma visão pós
moderna quando frente a um herdeiro em sua jornada profissional. Diante desta experiência, trago como tema do
meu doutorado, o aprofundamento deste estudo e prática e seus benefícios, na reflexão sobre carreira.
273 - TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA: DEPRESSÃO, SUICÍDIO E LEALDADE FAMILIAR.

Marajane de Alencar Loyola; Igor Fernando de Queiroz Souto; Mônica Martenilda Soares Santos
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Descrição do trabalho: O presente estudo de caso procura discutir a vivência de Iara, 48 anos sob o prisma dos
sintomas depressivos e da efetividade da Terapia Familiar Sistêmica. A avaliação do caso revelou a vivência
efetiva de sintomas depressivos, angústia, ansiedade, medo, baixa autoestima, pensamentos suicidas,
irritabilidade, nas quais buscou-se compreender as lealdades invisíveis, o padrão de funcionamento, ciclo de vida,
fronteiras, presentes na relação entre a família e a patologia apresentada. A cliente relatou a repetição de várias
tentativas de suicídio na família nas quais, o pai, apresentava sintomas depressivos e efetivou o suicídio, e dos

sete irmãos, todos apresentam sintomas depressivos e, cinco dos irmãos, incluindo Iara, tentaram suicídio. Foram
observados diferentes comportamentos disfuncionais a partir do discurso da paciente identificada na trama
relacional da família e, na tentativa de expor as influências relacionais em que se insere o adoecimento do
indivíduo e familiar, optou-se como proposta de intervenção sistêmica voltada para o fortalecimento afetivo,
qualidade de vida do sujeito, atividades que obtivesse contato físico, linha da vida, fortalecimento da autoestima,
dentre outros. Resultados: O processo terapêutico concebido no modelo da terapia familiar sistêmica, modelo
estrutural, contribuiu para um efeito satisfatório no que se refere à diminuição de ansiedade, elaboração dos
sentimentos, como culpa, medo, insegurança e inferioridade. O curto processo possibilitou uma maior capacidade
para a cliente pensar sobre os seus sentimentos, compreender as repetições familiares diante de lealdades,
compreender melhor suas emoções, possibilitou também, melhor elaboração dos seus conflitos externos,
reproduzidos em toda a estrutura familiar pertencente à rede relacional da cliente.
274 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS
PELA ESCOLA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL NA CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
DA UFRGS
Valéria Soares Gularte; Natália Rossato Crasoves
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
A busca por serviços de saúde mental para crianças e adolescentes em clínicas universitárias tem sido investigada
em vários estudos que visam caracterizar os usuários desses serviços. A escola é um importante espaço de
desenvolvimento e socialização para crianças e adolescentes, portanto, também é uma importante fonte de
informação, detecção de sintomas e encaminhamento de estudantes para cuidado profissional. Em 2012, a maior
parte das crianças com menos de 12 anos que buscaram a Clínica de Atendimento Psicológico da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (CAP-UFRGS) foi encaminhada por escolas. Assim, o presente estudo é a
continuação de um esforço de pesquisa sobre o perfil sociodemográfico dos usuários da CAP-UFRGS, tendo como
amostra crianças e adolescentes de até 18 anos de idade, encaminhados por escolas de janeiro de 2013 até julho
de 2015. Também foram analisadas as indicações de tratamento oferecidas pela instituição.
Os dados foram coletados a partir dos prontuários das Entrevistas Iniciais, o processo institucional para entrada de
novos pacientes. Foram analisados os critérios idade, sexo, nível educacional, motivo da busca de tratamento e
indicação dada pela Clínica.
A amostra total foi composta de 346 pacientes, sendo 237 do sexo masculino (68,49%) e 109 do sexo feminino
(31,5%). Foram encaminhados pela educação infantil 19,07% dos pacientes, pelo ensino fundamental 77,45% (178
do sexo masculino, 90 do sexo feminino), pelo ensino médio 2,31%, e pela educação especial 1,15%. Os principais
motivos de encaminhamento pela educação infantil foram agressividade e comportamentos desviantes entre os
meninos, comportamentos desviantes e agressividade entre as meninas; pelo ensino fundamental foram
desempenho escolar e comportamentos desviantes em ambos; pelo ensino médio foram desempenho escolar e
agressividade entre os meninos, problemas familiares entre as meninas; pela escola especial foram problemas de
fala e dificuldades de relacionamento entre os meninos, hiperatividade e puberdade entre as meninas. Períodos de
6-9 anos em meninos e 6-9 / 11-14 anos em meninas foram períodos de grande variabilidade de motivos de
encaminhamento. À maioria dos pacientes foi indicado tratamento individual psicanalítico; à parte foi indicada
terapia familiar sistêmica, fonoaudiologia ou psicopedagogia; alguns foram encaminhados para outros serviços.

275 - FACE A FACE COM AS CRISES AGUDAS
Ana Maria Zampieri; Paulo Zampieri; Regina Aparecida Magnossão Manzano; Sueli Garcia Carpinelli

Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 1) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas.
O objetivo da mesa é apresentar novas possibilidades de intervenções familiares breves (de 3 a 12 sessões em
intervalos semanais e ou mensais), face a face com as famílias em situações de crises agudas. A terapia familiar
breve à essas famílias articula a terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) com a Terapia
Familiar Sociodramática Sistêmica, e tem sido objetivo e foco de intervenções, pesquisas e trabalhos científicos
dos autores proponentes da Mesa Redonda. Apresentam os resultados de atendimentos familiares com diversos
temas (catástrofes, violência e relativos à sexualidade). Os resultados fazem parte de tese de doutoramento (USAL
- Universidade del Salvador, Argentina) e de artigos científicos (F&Z Assessoria e Desenvolvimento em Educação
e Saúde; PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás; Instituto Udaya - Reconstruindo Vidas e Moradias).
Os autores apresentarão seus resultados, bem como reflexões à temática.
276 - VELÓRIO VIRTUAL: OS RITUAIS DO LUTO NA PÓS-MODERNIDADE
Maria Luiza Pradella Ramos; Angela Pratini Seger
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
Resumo
Os rituais fúnebres, estudados ao longo da história sob os mais diversos aspectos, possibilitam a compreensão da
diversidade cultural dos povos, seus valores e suas peculiaridades em relação ao enfrentamento do tema da
morte. No presente artigo aborda-se o “Velório Virtual”, prática utilizada atualmente pelas funerárias com o objetivo
de proporcionar aos parentes e/ou amigos, que estejam distantes e impossibilitados de comparecerem ao velório
de um ente querido, de participarem do ritual de despedida. Enseja-se a compreensão do Luto como um processo
que tem sido visto de diferentes formas, por diferentes teóricos, essencialmente em estágios, fases e tarefas.
Reflete-se, ainda, sobre a cerimônia fúnebre, suas características e a importância na formação da rede de suporte
social da família enlutada. E, por fim, possibilita-se a discussão sobre a utilização das novas tecnologias e seu
impacto na elaboração do processo do Luto.
Palavras-chave: Velório Virtual. Pós-modernidade. Luto. Família
277 - INTERVENÇÕES EM TERAPIA DE CASAL
Iara L. Camaratta Anton
Modalidade: Workshop
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
São conflitos pessoais e interpessoais que, normalmente, motivam às pessoas a procurarem ajuda terapêutica,
seja em atendimentos individuais, de casal, família ou grupo. Mas, conforme reza o ditado, “em briga de marido e
mulher, ninguém mete a colher”. Há exceções. Uma delas ocorre (ou deveria ocorrer) em terapia. Um terapeuta
imobilizado não está cumprindo a missão para a qual foi, teoricamente, contratado. Este workshop pretende
oportunizar discussões a respeito e tópicos como: - Que intervenções, em terapias individuais ou de casal, são
bem-vindas, adequadas e com alto potencial de promover as mudanças desejáveis? - Que intervenções tendem a

ser contraproducentes ou, até, prejudiciais? Por que? - Como trabalhar com as manipulações dos pacientes a
serviço de resistências à terapia e de outros mecanismos de defesa? - Como usar o processo transferencial e
contratransferencial positivamente? - Em relação a “brigas de marido e mulher”, o que há de semelhante e quais as
mais importantes diferenças em terapia individual ou de casal?
278 - AMORES TANTALIZANTES - SOFRIMENTOS QUE NÃO TÊM FIM
Iara L. Camaratta Anton
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 2) Intervenções em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e justiça.
Tântalo ousou apoderar-se do manjar dos deuses, no Olimpo, sendo, então, severamente punido por Zeus:
acorrentado num lago de águas cristalinas, em um bosque cheio de árvores frutíferas, foi condenado a nunca mais
saciar sua sede ou matar sua fome, em meio à tamanha abundância. David Zimerman, inspirado neste mito grego,
denominou “vínculos tantalizantes” àqueles nos quais a relação “não ata e nem desata”, criando-se um círculo
vicioso, que envolve jogos de sedução e poder, capazes de produzir prazeres intensos e fugazes, seguidos por
frustrações imediatas e extremamente dolorosas. Esperança e decepção constituem-se na marca registrada
dessas histórias, que parecem não ter fim. Que motivações e conflitos inconscientes levam casais a se escolherem
e a se envolverem, em condições aparentemente tão adversas? Que recursos e princípios terapêuticos podem
servir de apoio ao profissional que, pela cronicidade do quadro, corre o risco de também se tornar prisioneiro deste
jogo interminável? O objetivo desta mesa redonda é oportunizar algumas reflexões e questionamentos a respeito
desse tema, tão instigante e desafiador.
279 - A PSIQUIATRIA CONTRA SI MESMA: COMO A ANTI-PSIQUIATRIA PROVOCOU O MOVIMENTO DA
TERAPIA FAMILIAR
Vincenzo Di Nicola
Modalidade: Mesa-Redonda
Essa apresentação inverte a logica da anti-psiquiatria para descrever vários movimentos criticos da profissão como
a psiquiatria contra si-mesma. Como o contraste de Alain Badiou dos filosofos com os anti-filosofos, os antipsiquiatras compelem a tradição estabelecida da psiquiatria de enfrentar novo problemas com novas perspectivas
para renovar o pensamento psiquiatrico. Os duplos temas que emergem desse estudo são: tradição vs. inovação e
negação vs. afirmação.
A tese é tripartite: (1) O que é intrigante dos psiquiatras voltados ao movimento anti-psiquiátrico e o que une eles é
a negação. Em cada caso, o trabalho procede através de uma negação crítica, até que a característica definidora
da anti-psiquiatria é precisamente a negação. (2) Cada negação, e a maneira como foi praticada, fez de cada antipsiquiatra, dependente do seu temperamento e suas circunstâncias, um rebelde, um radical, um reformista ou um
anti-psiquiatra revolucionário. (3) Cada anti-psiquiatra empregou um instrumento de mudança. Baseado em uma
negação crítica, cada anti-psiquiatra resistiu à sutura da psiquiatria a uma dada sub-disciplina, prática regional, ou
ideologia dominante para libertar a psiquiatria como uma teoria e prática geral e retorná-la à tarefa originária.
Num mais amplo estudo, o autor revisou quatro psiquiatras-chave ocidentais do seculo vinte que foram críticos do
seu campo: Ronald Laing no Reino Unido, Franco Basaglia na Itália, Jacques Lacan na França e Frantz Fanon na
França e Argélia. Nessa apresentação, dois deles serão examinados para mostrar como suas negações
contribuiram para a redefinição da psiquiatria e o crecimento da Terapia Familiar. (1) O escocês Ronald Laing
(1927-1989) foi um psiquiatra-psicanalista radical, retornando a psiquiatria às suas raizes clínicas, com suas
críticas incisivas da análise existencial de Ludwig Binswanger e a prática psiquiátrica em geral, chamando por uma
Fenomenologia Social, negando a mistificação da doença mental. (2) O psiquiatra italiano Franco Basaglia (19241980) foi um reformista que instigou a desinstitucionalização psiquiátrica pelo mundo com seu texto chave,
L’Istituzione negata, A instituição negada (1968), e por reformando a legislação de saúde mental da Itália. Ambos,
Laing e Basaglia, estimularam estudos familiares na Europa. No Reino Unido, através de estudos das origens

familiares e sociais da doença mental, e na Itália, seguido da crise da desinstitucionalização, através do crecimento
da terapia comunitária e familiar.
Em conclusão, os anti-psiquiatras foram aptos em usar os seus esforços críticos ao negar aspectos da teoria e
prática psiquiátrica para a criação de novas possibilidades. Em oposição às tradições psiquiátricas e
psicoterapêuticas, eles guiaram o caminho para a inovação, abrindo novas áreas de investigação e prática alem do
indivíduo para trabalhar com famílias, grupos e comunidades. O autor desafia a Terapia Familiar a renovar essa
abordagem crítica para re-visionar e re-radicalizar a terapia para um novo mundo de saúde mental global.
280 – ANTI-PSIQUIATRIA E TERAPIA FAMILIAR: SUAS MÚLTIPLAS INFLUÊNCIAS
Adela G. García
Modalidade: Mesa-Redonda
O movimento anti-psiquiátrico da década de sessenta iluminou o caminho de volta para a comunidade como fonte
de recursos para a saúde mental, focando no ser humano como ser social e distanciando-se de um olhar biológico.
O surgimento da Terapia Familiar, dado seus diferentes enfoques, tem ampliado essa visão relacional a partir do
desenvolvimento de suas práticas, nutrindo-se de diferentes fontes teóricas e filosóficas. O auge da psiquiatria
biológica, do uso dos psicofármacos e das pesquisas baseadas em evidência centraram novamente o olhar no
individuo enquanto ser biológico e considerando o sofrimento humano uma enfermidade, colaborou com o olhar
individualista da época. O devir de um olhar que prioriza o indivíduo a um que prioriza as relações e suas
consequências serão analisadas na apresentação.
281 – UMA PERSPECTIVA SOBRE A EVOLUÇÃO DA TERAPIA DE FAMILIA DO CENARIO DOS ANOS
SESSENTA PARA O CONTEXTO POLITICO E CULTURAL DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
José Ovídio Copstein Waldemar
Modalidade: Mesa-Redonda
O aparecimento da Terapia Familiar ocorre nos USA em período de grandes movimentos sociais, paralelo as lutas
de libertação nacional, mobilizações pelos direitos humanos, protestos pela guerra no Vietnam, psiquiatria
comunitária e luta antimanicomial. Para muitos, inclusive o autor, a Terapia Familiar representava uma visão
progressista, um protesto contra a elitização da psicoterapia e uma nova visão de mundo, a visão sistêmica. Os
pioneiros da Terapia Familiar eram na maioria pessoas progressistas que buscavam a expansão do alcance da
terapia na mesma época em que apareciam as primeiras psicoterapias breves baseadas em evidência.
Neste contexto a anti-psiquiatria pode ser vista como movimento inserido dentro de uma perspectiva maior de que
era necessário mudar também a sociedade que enlouquece a família que enlouquece o indivíduo. Atualmente a
Terapia Familiar já é muito mais parte do establishment terapêutico. Já não é tão difícil achar um terapeuta bem
treinado e as associações profissionais estão mais envolvidas com questões corporativas e menos políticas,
refletindo o crescente individualismo e corporativismo da nossa época. Atualmente no Brasil, o Conselho de
Psicologia proíbe psicólogos de supervisionar assistentes sociais e o Conselho de assistentes sociais proíbe estes
de fazer psicoterapia. No campo da Sociologia tentativas de mudanças só nos indivíduos (hippies, eco-vilas) ou só
nos sistemas sociais (ex URSS) não trouxeram avanços duradouros para o bem estar da sociedade. Minha opinião
é de que os acontecimentos sociais e políticos das últimas décadas mostram que no momento atual já está claro
de que o que precisamos são mudanças não só dos indivíduos ou a sociedade como vem acontecendo, mas os
problemas sociais exigem de todos, urgentemente, um movimento duplo, simultâneo, de câmbios pessoais e
sociais. Coerente com este pensamento, além da minha inserção profissional tenho como ativista social estado
envolvido com os sistemas maiores, por exemplo, nos últimos dez anos desenvolvendo um programa de
Inteligência Emocional nas escolas públicas.

282 – GRUPO DE PESQUISADORES GEPFAC – UNIFESP: OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO TRABALHO COM
FAMILIAS NA CONTEMPORANEIDADE
Claudete Ap. Rodrigues Milaré
Modalidade: Sessão Interativa de Pôster
Trata-se de um Sociodrama Tematizado com o objetivo de Avaliação Final do IX Simpósio Saúde da Família com
o tema: Como trabalhar com famílias na contemporaneidade? O Sociodrama teve como tema Os Desafios das
Famílias na Contemporaneidade. Durante o aquecimento na primeira etapa do Sociodrama foi trabalhado
perguntas reflexivas como: E as famílias da Contemporaneidade como são?... O que vocês aprenderam aqui hoje
desde que iniciamos pela manhã? Quais são os direitos mais importantes das famílias? E quais são os maiores
desafios dos casamentos atuais? Quais vocês acham que são as doenças que mais impactam as famílias
atualmente? E como impactam? E como estão os idosos nas famílias atuais? Quais as principais dificuldades dos
idosos e das famílias? Nossa sociedade atual nos ajuda a refletir sobre o envelhecer? Como? E sobre o morrer?
Como estão nossas famílias atuais? Somos preparados para enfrentarmos os diversos tipos de perdas e lutos?
Como?
As perguntas reflexivas foram elaboradas de acordo com as palestras ministradas que foram: Direitos da Família
realizada por um desembargador e os temas apresentados pelos pesquisadores da GEPFAC (Grupo de Estudos e
Pesquisas de Família e Comunidade –Unifesp) como: Experiência do Fazer Musical com Famílias, Desafios da
Conjugalidade, Impactos das Doenças Crônicas na Família, Envelhecer em Família, Perda e Luto na Família e
para o encerramento o Sociodrama Tematizado para a Avaliação Final com o tema: Os desafios das famílias na
Contemporaneidade. Na etapa de dramatização do Sociodrama os participantes do simpósio que na maioria eram
profissionais de Saúde foram divididos em 4 sub-grupos com a tarefa de fazer um levantamento dos principais
desafios das famílias na contemporaneidade para apresentar da forma escolhida. Os participantes aquecidos
primeiramente pelas palestras dos pesquisadores e posteriormente pelas perguntas reflexivas apresentaram o
levantamento dos desafios das famílias da contemporaneidade num cenário de resoluções diante das
adversidades, utilizando dramatizações e músicas cantadas por eles. Na etapa do compartilhar as emoções
faladas pelos participantes através de palavras e frases foram: Gratidão, acolhimento, eu tive um grande
aprendizado hoje, todo psicólogo deveria estudar famílias, dentre outros. Resultados: Os resultados do trabalho
Sociodramático mostraram-se efetivos, uma vez que os diferentes temas apresentados pelos pesquisadores
proporcionaram aos participantes o entendimento em como trabalhar com as famílias na contemporaneidade.
285 – CONSTRUINDO PONTES: A EXPERIÊNCIA DE UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR NOS PROCESSOS
DE DIVÓRCIO
Monica Lobo, Olívia Fürst e Andrea Wakigawa
Modalidade: Workshop
Eixo: Intervenções em diferentes contextos
Enquanto terapeutas, apesar de treinados a facilitar os processos de mudança dos nossos clientes, nem sempre
conseguimos articulares nossa pratica a de outros profissionais que também trabalham com processos de
transformação dos sistemas familiares. Este distanciamento muitas vezes funciona na contra mão da construção
de consenso principalmente em situações de divórcio.
Este workshop se propõe a trabalhar com os participantes como acontece a articulação de
praticas multidisciplinares a partir do trabalho em parceria, com profissionais da área do direito, da psicologia e de
finanças. Trabalhando em equipe, estes profissionais atuam na direção de facilitar a resolução de conflitos
especialmente nas situações de divórcio, ajudando aso casais alcançarem acordos sustentáveis, com
transparência e equilíbrio.
A proposta se baseia no modelo de Práticas Colaborativas no Direito de Família que vem sendo implementado no
Brasil desde 2011.

286 - IDEOLOGIA DE GÊNERO: A CRIANÇA NASCE OU NÃO COM GÊNERO DEFINIDO?
Maria Cristina Milanez Werner
Modalidade: Mesa-Redonda
Eixo 3) Casais e Famílias no Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia, tecnologia, espiritualidade e
outros.
O debate acalorado sobre questões de gênero tomou conta do cenário nacional, desde 2008, a partir do curso
Gênero e Diversidade na Escola (GDE), que começou como uma experiência inédita de formação de profissionais
de educação à distancia, nas temáticas de gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais. Com o
passar dos anos as temáticas de gênero e orientação sexual ganharam mais espaço e discussões polêmicas do
que os demais temas. A Sexualidade, entendida como construção social, histórica e cultural, precisa ser discutida,
tanto na família como na escola, espaços privilegiados para o tratamento pedagógico desse desafio educacional
contemporâneo. Hoje compreendemos que o marcador biológico da sexualidade ainda é fator impregnante, mas
não é o único na construção de um ser social. Há outros fatores que influenciarão a maneira de como uma criança
se tornará um menino ou uma menina: a cultura, a etnia, a socialização, o momento histórico, a religião, os
costumes, o local de moradia, a classe social, a família, a ordem de nascimento, dentre outros. Criança precisa de
sustentação emocional e psíquica para crescer e ter condições, na vida adulta, de assumir seus desejos e de se
assumir, dentro do cenário atual, da diversidade sexual e afetiva. É preciso dar ancoragem, na família e na escola,
que permita o desenvolvimento de apego seguro, tratando meninos e meninas com igualdade, dentro do espírito
da “Equidade de Gênero”. O importante para meninos e meninas crescerem bem e com capacidade para seguir
suas vidas como bem lhes aprouver é ter recebido a transmissão de valores que a humanidade cultivou ao longo
de seu desenvolvimento: respeito, acolhimento ao diferente, aceitação, educação, cortesia, humanidade, ética,
fraternidade, companheirismo, generosidade, compreensão, capacidade de dialogar e ouvir. É deixá-los ser
menina e menino, dando espaço, no palco, igualmente, para o protagonismo de todas as identidades de gêneros,
de todas as possíveis orientações sexuais e de toda forma de se constituir família. Não é a mera introdução de
uma X na questão que resolverá a questão dos gêneros na sociedade atual, e sim de como crianças e
adolescentes estão sendo educados, na família e na escola.

