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PREzADos congREssIsTAs

O campo da terapia familiar iniciou no Brasil em fins da década de 60 com profissionais que 
traziam do exterior seus estudos. Os pioneiros terapeutas de família identificados na nos-
sa história passaram a se reunir para promover eventos, e finalmente, em 31 de julho de 
1994, no I Congresso em São Paulo, fundaram a Associação Brasileira de Terapia Familiar. 
A ABRATEF é, portanto uma associação nascida do desejo e da necessidade dos terapeutas 
familiares de desenvolver trocas colaborativas, promover o estudo e desenvolvimento em 
Terapia Familiar, dar legitimidade aos terapeutas familiares, aos que estão em formação e 
aos interessados no estudo e práticas de atenção e cuidado da família. A ABRATEF hoje se 
orgulha do crescimento da sua rede brasileira. O trabalho dos terapeutas familiares, bem 
como sua ampla produção científica, é reconhecido por instituições internacionais. 

A ABRATEF é composta administrativamente por: Diretoria Executiva, Conselho Delibera-
tivo e Científico e Conselho Fiscal. A família ABRATEF é formada por doze regionais espa-
lhadas pelo Brasil. São elas AGATEF - Rio Grande do Sul, ACATEF - Santa Catarina, APRTF - 
Paraná, APTF - São Paulo, ATF-RJ - Rio de Janeiro, ATEFES - Espírito Santo, ARTEF-BA - Bahia, 
APETEF Pernambuco, ACTF - Ceará, AMATEF - Mato Grosso, ATF-MS - Mato Grosso do Sul e 
ATFAGO - Goiás. ABRATEF tem sede itinerante e a cada dois anos uma das nossas regionais 
se candidata para sediar a ABRATEF. 

Em 2016, em Gramado (RS), a Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro (ATF
-RJ) foi eleita para sediar a ABRATEF e promover o congresso. A ABRATEF está sendo ad-
ministrada nesse biênio pela ATF-RJ, que comprova sua competência na organização de 
simpósios e grandes eventos no Rio de Janeiro. Em 1998, organizou o 3o CONGRESSO 
BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR no Hotel Intercontinental e em 2010 do 9º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR no Hotel Atlântico Búzios. 

No ano de 2018, a Família ATF-RJ, sente-se honrada em compor um trabalho em uma 
equipe com 43 associados para organizar o 13º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar no 
tema INTERAÇÃO ENTRE TERAPEUTAS, PRÁTICAS E FAMÍLIAS. Essa grande equipe esteve 
comprometida com um congresso estimulante e inovador, que teve como objetivo co-
construir novas possibilidades de inter/ações face à diversidade cultural contemporânea 
na terapia e práticas multiprofissionais com famílias. Reunimos profissionais com diferen-
tes enfoques sobre a família e seus entrelaçamentos, trazendo conhecimento teórico e 
experiências e assim fortalecer cada vez mais a rede da Terapia Familiar.

A comissão científica do 13º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar se reuniu durante 
dois anos para dar corpo à proposta de proporcionar enriquecimento e aprofundamento 
entre especialistas da área nos mais diversos contextos e com diferentes abordagens. E 
criamos espaços voltados para a apresentação de estudos teóricos, de vivências práticas e 
de pesquisas, dos conhecimentos relativos à terapia familiar e das múltiplas práticas com 
famílias. A apresentação desses trabalhos ofereceu aos profissionais nacionais e interna-



cionais a possibilidade de vivenciar práticas terapêuticas e psicoeducacionais com famí-
lias. 

Tivemos a honra de receber para nossos cursos os seguintes palestrantes internacionais: 
Maurizio Andolfi (Itália): “Crianças problemáticas e adolescentes em crise - como observar, 
a partir dos problemas, os recursos da família” & “Casais em crise”. Ana Gomes (Portugal): 
“Encontros e desencontros nas relações conjugais”. Jerry Gale (Estados Unidos): “Mindful-
ness”. Maria Borcsa (Alemanha): “Famílias Globalizadas” e Raul Medina (México): “Terapia 
Familiar Crítica”. Além de duas plenárias com profissionais brasileiros: “Questões da sexu-
alidade e de gênero” e “Família contemporânea e suas questões”, 23 subplenárias e mais 
de 200 trabalhos científicos. 

Escolhemos como sede do nosso congresso o Hotel WINDSOR OCEÂNICO situado na Barra 
da Tijuca, considerada um bairro em expansão e com acesso fácil, tanto para os participan-
tes moradores da cidade, bem como para aqueles de outros estados e países. Priorizamos 
também um espaço de convivência agradável para trocas entre os profissionais e o encon-
tro dos amigos. 

Todos os congressistas interessados, estudiosos e terapeutas de família, sintam-se envol-
vidos no maior evento científico brasileiro da ABRATEF. Temos certeza que já nos benefi-
ciamos de sua participação, interação e divulgação, que transformou nosso evento em um 
momento super especial para a rede ABRATEF.

A família ATF-RJ se dividiu em três equipes: Diretoria da ABRATEF, diretoria da ATF-RJ e a 
Comissão Organizadora do 13º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, esta última com 
43 associados..
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TíTuLO:
CRIANçAS EM DIFICuLDADE E ADOLESCENTES EM CRISE: DO PROBLEMA AO RE-
CuRSO EM TERAPIA FAMILIAR MuLTIGERACIONAL

AuTORES:
Maurizio Andolfi

CO-AuTORES:

RESuMO:
Neste trabalho Maurizio Andolfi, com auxílio de material clínico gravado em vídeo, ilustra 
como uma criança que manifesta problemas psicossomáticos, relacionais ou comporta-
mentais pode se tornar um recurso na terapia familiar. A partir de seus próprios sintomas 
será possível entrar no seu mundo familiar e descobrir o valor dos afetos como também o 
peso dos conflitos e dos cortes emotivos, seja a nível do casal de pais, ou a das gerações 
anteriores. Esta modalidade de intervenção permite tratar seus sintomas e junto às feri-
das familiares ainda abertas, iniciando transformações saudáveis nas relações familiares. 
Será então ilustrado como ouvir a voz dos adolescentes em risco na terapia familiar. Os 
adolescentes mostram através do corpo e do comportamento os seus desconfortos exis-
tenciais e relacionais. O terapeuta deve observar os significados relacionais dos distúrbios 
alimentares, dos estados depressivos ou dos comportamentos violentos e intervir sobre a 
fragilidade individual do adolescente e suas ambivalências, e ao mesmo tempo sobre seus 
conflitos e vicissitudes familiares que são frequentemente dramáticas e dolorosas.

PRé-congREsso WoRkshoP
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TíTuLO:
CASAL EM CRISE

AuTORES:
Maurizio Andolfi

COAuTORES:

RESuMO:
Neste trabalho, Maurizio Andolfi salienta primeiro, a avaliação do funcionamento do casal 
usando uma lente de três gerações. No nível horizontal, ele observa o senso de “falta do 
nós”, o grau de confiança, respeito e intimidade no relacionamento do casal. Depois, a 
observação se move para o nível social e cultural e para o sistema de amizades do casal. 
Entretanto, o mais importante é verificar o nível de diferenciação de cada parceiro das 
suas famílias de origem. Os diferentes estágios da terapia de casal são descritas, incluindo 
a presença das crianças ou pais como consultores em sessões especiais. Como conclusão, 
o terapeuta pode ajudar o casal a se “recasar” ou a se separar bem, sem a triangulação das 
crianças.

PALEsTRA DE ABERTuRA
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TíTuLO:
RELAçõES VIRTuAIS E FAMíLIAS GLOBALIZADAS – COMO “FAZER” uMA FAMíLIA 
hOJE

AuTORES:
Maria Borcsa

COAuTORES:

RESuMO:
Nesta apresentação, concentramo-nos em dois desenvolvimentos globais: a expansão das 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC), acompanhda pelo crescente número 
de famílias transnacionais e transcontinentais. O conceito de “famílias mundiais” torna vi-
sível a forma como a globalização se torna parte do casal e das relações familiares, cruzan-
do o Sul e Norte, leste e oeste.  Propomos a entrevista Genograma 4,0 para terapia, treina-
mento e pesquisa. Esta ferramenta examina as certezas inquestionáveis como o conceito 
de “casa” e se concentra no uso da tecnologia digital em processos de comunicação todos 
os dias. Ajudar-nos-á a compreender como é que as famílias nacionais, transnacionais ou 
transcontinentais estão a “fazer família” no mundo atual.

HANDOUT

GENOGRAMA ESTRUTURAL 
•  Nome, idade, gênero, data de nascimento (e morte),número de irmãos e local de nasci-

mento na ordem de nascimento, educação e ocupação, data de casamento ( separação, 
divórcio e recasamento) de 3 gerações(McGoldrick e Gerson, 1985)

•  Posição e Função de outras pessoas relevantes (Watts-Jones, 1997)

VARIÁVEIS SINGULARES
•  O seu nome tem algum significado (na sua língua materna)?Quem deu esse nome para 

você? Que histórias foram contadas a respeito dele? Você tem outros nomes (você gos-
ta ou não )? Quem deu esse nome para você?

•  Você gosta de ser o mais velho/mais novo etc... na sua família? O que faz a sua família/ 
seu papel na família ser especial? Você crê que seu irmão mais novo/irmã mais velha 
etc, gosta da posição que ele/ela tem? Você poderia trocar sua posição com alguém da 
família, quem seria? 

•  O que significa para você ter nascido como homem/mulher? 
•  Imagine ter nascido no sexo oposto – como você acha que sua vida teria sido até agora? 

O que seria melhor, o que seria pior?
•  Qual o último evento que você passou com sua família que você gosta de lembrar?

cuRsos
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ESPAÇOS RELACIONAIS DE PERTINÊNCIA
•  Que significa seu país de origem para você? 
•  O que você crê que as pessoas citadas no genograma diriam se eu fizesse essa pergun-

ta a elas ? O que significa o país de residência para você ? Você ou outros membros da 
família viveram em outros países? 

•  Como descreveria o impacto destes lugares na sua vida/ na vida dos membros da sua 
família citados no genograma? Se você tivesse que se mudar para outro país, qual seria 
esse país? Por quê? Se você não quer mudar, porque não? 

•  O que sua etnia significa para você e sua família (morando aqui e lá)? Qual o impacto 
na sua vida diária e na deles? De onde você crê que esse impacto provem? vida rotinei-
ra mostra o seu comprometimento com a etnia que você pertence? Caso sua etnia foi 
(temporariamente ou permanentemente) pertencente a minoria o que significa/signifi-
cou para você/membros de sua família citados no genograma?

•  Que língua/s você usa na sua rotina? Existem situações que você troca de uma língua 
para outra? Você usa uma língua diferente daquela que você utiliza com outras pessoas 
com algum membro de sua família? 

•  Qual língua/s você gosta mais? Qual a que menos gosta? Por que? O que significa “lar” 
para você? O que significa para sua irmã, seu pai, etc ...? Há diferenças entre as gerações 
do seu ponto de vista? Se é assim, como são elas ? Qual impacto que isso tem nas suas 
relações?

•  Quão importante é o continente, a nação, a região que você está vivendo? Porque?
•  A religião e a fé significam algo para você? Caso sim, de que maneira?
•  Imagine que você nasceu em outra religião, qual o impacto teria sido na sua vida?
•  O que significa privacidade na sua vida?

O USO DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÂO E INFORMAÇÂO (TCI)
•  Como você usa a TCI? 
•  O que significa as TCI na sua vida rotineira? Você tem alguma metáfora para descrevê-las? 
•  Você possui regras /rituais quando utiliza tecnologias de comunicação? O que elas/eles 

parecem? Quem teve a ideia de usá-las? O que você pensa, por que?
•  Que pessoas /grupos sociais são de interesse especial para você no uso das TCI? Por que? 
•  Como você usa TCI para compartilhar informações privadas na sua família e com amigos?
•  Que tipo de diferenças no uso dos TCI você percebe na sua família e nas suas outras pes-

soas significativas? Que tipo de diferenças você observa entre as gerações? Que impac-
to essas diferenças tem no seu relacionamento? Como você lida com essas diferenças? 

ATUALIZAÇÃO:
•  Questões para profissionais quanto a TCI.
•  Como você usa TCI na sua vida particular?
•  Você utiliza na sua vida profissional? Caso sim, como?
•  Qual impacto tem o uso das TCI na terapia na relação terapêutica?
•  O uso das TCI na terapia muda a forma de lidar com proximidade e distância na sua re-

lação profissional? 
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TíTuLO:
MEDITAçÃO PARA CLíNICOS DE TERAPIA FAMILIAR: PRáTICAS RELACIONAIS E 
PESquISA

AuTORES:
Jerry Gale

COAuTORES:

RESuMO:

HANDOUT
Duas perspectivas sobre a meditação: . Individualista 
Individual / biológico / psicológico / instrumental / controle / auto-outro
A meditação fornece práticas e habilidades que podem melhorar o funcionamento bio-

lógico, as emoções, as cognições, os relacionamentos e a experiência de bem-estar. A par-
tir dessa estrutura, a meditação (mindfulness) é vista como uma intervenção.

Duas perspectivas sobre a meditação: .Relacional 
Relacional / espiritual / filosófico / ético / consciência / interdependente 
A meditação é um modo de ser relacional que atende ao inter-ser. É participativo, con-

vida ao discernimento de origens dependentes e a disciplina desenvolvida a partir de prá-
ticas molda a forma como vemos e agimos no mundo. Ele atende a forma como estamos 
no engajamento intra / inter-seres-no-momento-a-momento. 

Diferenças no caminho incluem:
•  Apreciando múltiplos pontos de vista a partir de uma posição de equanimidade, com-

paixão, alegria e amor.
• Atender a processos sistêmicos e naturezas condicionadas de objetos e significado (in-

cluindo identidade e caracterizações). 
• Considerando as consequências, tanto intencionais quanto não intencionais 
• Uma prática de engajamento ético: como somos receptivos e participativos nos define 

e nossa agência. Oito caminho da dobra. 
• Nosso relacionamento com o mundo / ecologia

Sabedoria de aprender com a experiência: observando a construção de identidades e 
processos sistêmicos (origem dependente)
•  Observando a natureza dependente das “coisas” e como esta “coisa” condiciona o sur-

gimento de outros fenômenos
•  Observe como uma sensação se torna um sentimento, uma história ou uma vontade de agir 
•  Como o “eu” se desenvolve com sentimentos, histórias e volições 
•  Mindfulness como pesquisa para discernimento de processos sistêmicos e surgimento 

dependente

CuRSOS
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Para nos conhecermos é necessário saber como somos seres inter-seres
•  Como terapeutas familiares, sabemos o valor dos processos sistêmicos e das causas e 

efeitos circulares
• A meditação relacional atende a como nos envolvemos com os outros. Como mante-

mos uma presença terapêutica e uma escuta profunda. 
• Atendimento à responsividade e surgimento dependente de identidade e conexões 

existenciais 
• Para ver, devemos agir (Heinz von Foerester)

Sofrimento, origem e agenciamento dependentes 
• Como o significado é construído (surgimento dependente e padrões de respostas) 
• Eventos e políticas sociais que são divisivas e isolantes através de desigualdades 
• Nossa resposta para eventos 
- Quando nos desconectamos de nós e dos outros 
- Como as emoções informam a agência 

•  Manter a equanimidade é uma ação (wu wei)
O que constitui mudança?  Práticas hábeis para o desenvolvimento de capacidade 

•  Aprender a observar sem julgamento e sem agir sobre a vontade impulsiva. Equanimi-
dade 

•  Cultivando responsividade em pensamentos, emoções e ações. Amor e alegria 
•  Cultivar a compreensão (ver as consequências das ações de uma pessoa) Compaixão e 

gratidão 
•  Mudando padrões Sabedoria dos Samskaras

Inter-ser: Práticas de presença terapêutica
•  Eu posso ser feliz 
•  Posso ser pacífico 
•  Posso estar seguro? 
•  Posso estar livre de emoções negativas? 
•  Posso ter facilidade em ser 

Como as práticas de meditação são relevantes para a prática clínica
•  Desenvolver disciplina para: 
- Foco 
- Consciência 
- Reflexividade do processo
- Compaixão 
- Conexão
- Responsividade 
Práticas mais habilidosas

•  Para se acalmar: raízes de árvores; fluxo de água em movimento; olho de um furacão; 
práticas de respiração 

•  Para concentração: mantenha um diário; Pause, reconheça, investigue com sabedoria, 
identificação descentralizada, responsivo: BREATHE 

•  Para díades: reversão de sujeito / objeto (desenvolvimento de sintonização)
More skillful practices
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•  Para equanimidade: expansão / contratação; meditação andando; percebendo descon-
forto (gelo na prática de mão) 

•  Por compaixão: lectio divina, Tonglen 
•  Para bondade amorosa: reversão sujeito / objeto; abrindo seu coração; fios de conexão 
•  Por gratidão: orações; reconhecimento; comer consciente; gráfico de generosidade 
•  Para perdão e conexão relacional: 
 Uma meditação guiada para casais em conflito Thich Nhat Hanh
•  Respirando, eu sei que estou respirando. Inspirando, eu sei que estou expirando. Fora 
•  Respirando, eu acalmo meu corpo. Expirando, eu sorrio ... Calma. Sorrir. 
•  Inspirando, sei que sofri. Expirando, sorrio de compaixão ... Meu sofrimento, sorriso 

compassivo. 
•  Inspirando, sei que você sofreu. Expirando, sorrio de compaixão ... Seu sofrimento, sor-

riso compassivo. 
•  Inspirando, eu sei que nós dois sofremos. Expirando, quero que nós dois tenhamos uma 

nova chance ... Nosso sofrimento, uma nova chance. 
•  Respirando, eu escuto. Expirando, eu ouço ... Ouvindo. Audição. 
•  Inspirando, ouço sua amargura. Expirando, eu te abraço no meu coração ... Amargura, 

abraça você. 
•  Inspirando, eu ouço sua percepção errada. Expirando, eu não queimo com raiva ... Per-

cepção errada, não queimando.
•  Respirando, sei que te fiz sofrer. Expirando, sinto muito ... Você sofreu. Sinto muito. 
•  Inspirando, abro meu coração. Expirando, no meu coração há espaço para você ... Abrin-

do meu coração, quarto para você. 
•  Respirando, quero ser feliz. Expirando, quero que você seja feliz ... Minha felicidade, sua 

felicidade. 
•  Inspirando, eu nos vejo felizes. Expirar, isso é tudo que eu quero ... Nossa felicidade, é 

tudo o que eu quero. 
 Cuidados e contra-indicações do uso da meditação na sua prática clínica 
•  A meditação não é uma intervenção em si. É sobre relacionamentos
 - Uma prática de meditação não é terapia (embora possa ser terapêutica)
 - Confie na sua sabedoria clínica
•  Quando um cliente tem uma história de trauma, limites permeáveis   ao ego ou impulsi-

vidades violentas, proceda com cuidado
•  Não confunda injustiça / desigualdade social como um estado de ser para ser pacificado
•  Não confunda seu papel como terapeuta como um guru espiritual 
•  Qualquer meditação que você introduza, certifique-se de praticar 
•  Mantenha-se presente, consciente e responsivo! 
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TíTuLO:
O quE É MINDFULNESS E COMO ENSINá-LO ? uM DIáLOGO BRASILEIRO-NORTE 
AMERICANO ENTRE JERRY GALE E J.OVíDIO WALDEMAR.

AuTORES:
Jerry Gale

COAuTORES:

RESuMO:
Nos últimos 40 anos, Mindfulness se tornou extremamente popular nos EUA. Contudo com 
esta popularidade, Mindfulness foi também cooptada e já foi até referida como McMind-
fulness (um jogo de palavras com o nome da lanchonete McDonald´s) (Krauze,2017). Irei 
apresentar brevemente como Mindfulness é uma prática de Meditação que é complemen-
tada por outras práticas incluindo concentração, amor e gentileza e sabedoria ética numa 
forma de viver que atende a uma conexão ecológica e a nossa participação responsiva no 
mundo. É através dessa perspectiva de entre-ser (Hanh,1993) que penso que terapia de 
Família e o paradigma eco-sistêmico (Auerswald,1985:Bateson,1972) são particularmente 
adequados para incorporar práticas de meditação. Irei compartilhar como conduzo gru-
pos de meditação e ensino meditação em diferentes contextos, incluindo cursos de gra-
duação e pós graduação e na comunidade. Também irei apresentar práticas de meditação 
relacional para casais.

O que é o Mindfulness? Ele é derivado do Zen, que é um caminho espiritual. Quem segue 
este caminho está procurando desenvolver  a  dimensão da existência  humana que preci-
sa sentir-se parte  do grande Mistério da Vida e do Universo. Este caminho, que na tradição 
Zen-budista desenvolve a Sabedoria e a  Compaixão,  pode levar também ao desenvolvi-
mento de uma pessoa   que aprende a viver superando os apegos, a raiva e a ignorância,  
evitando o sofrimento desnecessário e aprendendo a ser feliz.

Já a pessoa que busca grupos de Mindfulness está geralmente procurando alívio para al-
gum problema ou distúrbio que traz sofrimento naquele momento  e que acredita, base-
ado nas evidências científicas, que as técnicas do Mindfulness podem oferecer uma ajuda 
imediata. O Mindfulness também contribui para a formação dos psicoterapeutas com ensi-
namentos sobre a relação terapêutica e com técnicas para uso durante as sessões.

Em resumo, estamos falando ou de um caminho espiritual ou então de técnicas abran-
gentes para buscar um alívio mais imediato para sofrimentos emocionais e que também 
contribui na formação dos psicoterapeutas e na formulação de planos terapêuticos.   O 
benefício mais comum no Mindfulness é a diminuição da reatividade emocional e o for-
talecimento da capacidade de escolher respostas, saindo do piloto automático. Depen-

DIáLogos InTERATIvos -  convIDADo
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dendo da orientação do professor, no Mindfulness os praticantes podem ser sensibilizados 
para aprender que além das técnicas de regulação da atenção existe outra dimensão mais 
profunda, que procura desenvolver um ser humano mais pleno e integro que se sinta par-
te de uma vibrante comunidade humana e planetária. 

O perigo, apontado por muitos, é de que quando se enfatiza só a técnica, o Mindfulness 
passa se tornar um “Mcmindfulness”, algo de massa mas sem qualidade. Certamente exis-
tem benefícios no treinamento da regulação da atenção e diminuição da reatividade, mas 
se questiona para o que vão ser usados os benefícios? Para os trabalhadores serem mais 
eficientes e enriquecerem mais as corporações, para soldados matarem sem sofrer estres-
se pós-traumático?  Portanto a questão do papel dos valores e crenças é fundamental nas 
diferenças entre estas duas perspectivas, colocando-se o Mindfulness influenciado por va-
lores como uma ponte entre estas duas visões.
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TíTuLO:
MOBILIDADE, LIBERDADE E MIGRAçÃO FORçADA – MuDANçAS E DESAFIOS PARA 
AS FAMíLIAS

AuTORES:
Maria Borcsa, Ivy Daure

COAuTORES:

RESuMO:
A imigração é um evento imprevisível do ciclo de vida que marca várias gerações de uma 
família. Gerador de crise, seja obrigatório ou desejado o deslocamento migratório impacta 
individualmente e coletivamente um sistema em termos do papel de cada um, mas tam-
bém das relações intra e intergeração.

Guy Ausloos, considera a crise do ponto de vista sistêmico como perigo e ao mesmo tem-
po como oportunidade. Se transpusermos esta lógica ao contexto migratório, de maneira 
sucinta nós poderíamos dizer;

Perigo relacionado: com a viagem, as perdas profissionais, a insegurança na parentalida-
de, a perda do familiar.

Oportunidade em relação: às descobertas linguísticas e culturais e às novas liberdades 
identitárias familiares.

Enquanto profissionais como podemos acompanhar estas famílias neste processo em 
constante evolução?

DIáLOGOS INTERATIVOS -  CONVIDADO
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TíTuLO:
O quE É MINDFULNESS E COMO ENSINá-LO ? uM DIáLOGO BRASILEIRO-NORTE 
AMERICANO ENTRE JERRY GALE E J.OVíDIO WALDEMAR.

AuTORES:
José Ovidio Copstein Waldemar

COAuTORES:

RESuMO:
O que é o Mindfulness? Ele é derivado do Zen, que é um caminho espiritual. Quem segue 
este caminho está procurando desenvolver  a  dimensão da existência  humana que preci-
sa sentir-se parte  do grande Mistério da Vida e do Universo. Este caminho, que na tradição 
Zen-budista desenvolve a Sabedoria e a  Compaixão,  pode levar também ao desenvolvi-
mento de uma pessoa   que aprende a viver superando os apegos, a raiva e a ignorância,  
evitando o sofrimento desnecessário e aprendendo a ser feliz.

Já a pessoa que busca grupos de Mindfulness está geralmente procurando alívio para al-
gum problema ou distúrbio que traz sofrimento naquele momento  e que acredita, base-
ado nas evidências científicas, que as técnicas do Mindfulness podem oferecer uma ajuda 
imediata. O Mindfulness também contribui para a formação dos psicoterapeutas com ensi-
namentos sobre a relação terapêutica e com técnicas para uso durante as sessões.

Em resumo, estamos falando ou de um caminho espiritual ou então de técnicas abran-
gentes para buscar um alívio mais imediato para sofrimentos emocionais e que também 
contribui na formação dos psicoterapeutas e na formulação de planos terapêuticos.   O 
benefício mais comum no Mindfulness é a diminuição da reatividade emocional e o for-
talecimento da capacidade de escolher respostas, saindo do piloto automático. Depen-
dendo da orientação do professor, no Mindfulness os praticantes podem ser sensibilizados 
para aprender que além das técnicas de regulação da atenção existe outra dimensão mais 
profunda, que procura desenvolver um ser humano mais pleno e integro que se sinta par-
te de uma vibrante comunidade humana e planetária. 

O perigo, apontado por muitos, é de que quando se enfatiza só a técnica, o Mindfulness 
passa se tornar um “Mcmindfulness”, algo de massa mas sem qualidade. Certamente exis-
tem benefícios no treinamento da regulação da atenção e diminuição da reatividade, mas 
se questiona para o que vão ser usados os benefícios? Para os trabalhadores serem mais 
eficientes e enriquecerem mais as corporações, para soldados matarem sem sofrer estres-
se pós-traumático?  Portanto a questão do papel dos valores e crenças é fundamental nas 
diferenças entre estas duas perspectivas, colocando-se o Mindfulness influenciado por va-
lores como uma ponte entre estas duas visões.

DIáLOGOS INTERATIVOS -  CONVIDADO
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TíTuLO:
“A hIPER-MEDICALIZACÃO DECORRENTE DA INFLACÃO DIAGNÓSTICA: RECuRSOS 
PSICOTERAPÊuTICOS NO ENFRENTAMENTO DESTA REALIDADE”

AuTORES:
Graziella Jones Caccavale Mofarrej

COAuTORES:
Rosa Maria Stefanini de Macedo, Mariana Filippini Cacciacarro

RESuMO:
Diante dos alarmantes índices de pacientes diagnosticados com algum transtorno psiqui-
átrico e uma consequente hiper-medicalização constatada na atualidade, nos interessa 
discutir como esta realidade tem se constituído considerando a criação de um sistema 
diagnóstico em que dificuldades em lidar com questões da vida diária são transformadas 
em transtornos mentais. A expressão “inflação diagnóstica”, foi criada por Allen Francis 
(2013), importante psiquiatra americano colaborador dos Manuais Diagnósticos e Estatís-
ticos (DSM) precedentes ao DSM V, que passou a criticar veementemente este último pelo 
excesso de categorias patológicas nele contidas. Tal situação tem trazido prejuízos princi-
palmente às crianças quando não se ajustam aos padrões de normalidade de comporta-
mento impostos socialmente, sendo encaixadas em diagnósticos estigmatizantes como o 
conhecido TDAH, ou o mais recente TOD e, por consequência, medicadas excessivamente. 
Como profissionais comprometidos com a saúde mental, propomos alternativas críticas 
e conscientizadoras para lidar com esse quadro através de abordagens psicoterapêuti-
cas contidas no paradigma pós-moderno, como o construcionismo social, que focam os 
recursos e fortalezas ao invés de permanecer engessados em diagnósticos que por vezes 
podem condenar a condições paralisantes. Desta forma intencionamos contribuir com ne-
cessárias mudanças nesta preocupante conjuntura.

DIáLOGOS INTERATIVOS 
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TíTuLO:
?SOMOS uM TRISAL? ? COMPREENDENDO uM RELACIONAMENTO POLIAMOROSO.

AuTORES:
Ceneide Cerveny, J. Reis, J

COAuTORES:

RESuMO:
Com as modificações nas dinâmicas dos relacionamentos e inseridos no mundo globaliza-
do que vivemos atualmente, faz-se necessário o conhecimento e o contato com as novas 
demandas sociais no que se refere à compreensão e ao delineamento do poliamor. 

Em nossa prática clínica, temas como infidelidade tem se tornado cada vez mais frequente 
e questionamentos sobre novas configurações conjugais emergem como possibilidade 
frente ao padrão monogâmico vigente.

O poliamor surgiu como uma nova modalidade de relacionamento amoroso, sendo uma 
alternativa específica da não monogamia. Trata-se de uma orientação de relacionamento 
na qual se acredita ser possível e aceitável amar muitas pessoas e manter múltiplos rela-
cionamentos íntimos de forma consensual

Nesse contexto, nosso objetivo geral nesse trabalho foi compreender a construção de um 
relacionamento na perspectiva do poliamor. Para isso, realizamos uma entrevista com um 
trisal e foram analisados os significados atribuídos a família, fidelidade e lealdade nessa 
família poliamorosa. 

A partir dos dados obtidos, optamos por realizar um estudo de caso sobre Poliamor, por 
se tratar de um fenômeno recente que desperta o interesse de pesquisadores por envol-
ver novas formas de relacionamento e vinculação, bem como estar se tornando algo mais 
comum na sociedade contemporânea (BARKER & LANGDRIGDE, 2010). 

Como profissionais de saúde precisamos lidar com nossos julgamentos e preconceitos e 
estar atentos as necessidades dessa família que nos procura por questões comum a muitas 
famílias, bem como, questões particulares a famílias que vivenciam uma dinâmica e confi-
guração familiar não convencional.
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TíTuLO:
A CO-COORDENAçÃO NA FORMAçÃO EM TERAPIA DE FAMíLIA: ESPAçO DE CONS-
TRuçÃO CONJuNTA

AuTORES:
Antônia Simone Coelho Gomes

COAuTORES:

RESuMO:
A postura e as ações de duas terapeutas que estão na coordenação de um grupo de alunos 
em formação em terapia de família é objeto de investigação, reflexão e problematização 
no presente estudo. A atuação conjunta das coordenadoras constituem um ponto central 
sob diferentes aspectos, dentre eles, o que Jonh Shotter (1993) denomina de criação de 
uma orientação compartilhada e responsividade expressiva. A conexão entre esses dois 
termos nos convidam a percorrer os caminhos compartilhados pelas coordenadoras que 
se propõem o desafio de construir um espaço conjunto de atuação, tomando como ele-
mentos basais a reflexão, a problematização dos fatos, a escuta sensível, o valor da di-
versidade e o respeito às individualidades, elementos que fundamentam a dimensão de 
cooperação no trabalho de co-coordenação. Nessa trajetória sobressaem questões: o que 
cada coordenadora espera da outra? O que cada uma tem a oferecer para a outra? Como 
se dá o processo responsivo relacional tensionado na/da co-coordenação? O espaço de 
colaboração, a curiosidade e a confiança mútua vão se estabelecendo em um contínum 
sustentado no e pelo diálogo. As ressonâncias (ELKAIN,1989), emergem como vozes in-
ternas sinalizadoras das histórias vividas pelos participantes do grupo, momento de re-
ferência comum e compartilhada na construção de sentidos, que abrem possibilidades 
para novos ?saberes? e novos ?sentires?. Os vieses dessa relação são atravessados por uma 
gama de processos relacionais, políticos, intelectuais, emocionais, teóricos, culturais, que 
envolvem uma rede tensionada pelas relações de poder (FOUCAULT,1975), o que Pakman 
(2011) considera como a micropolítica das relações, que se configura como uma realidade 
discursiva. Nesse movimento, alinhamos o referencial teórico de base Sistêmica com dinâ-
micas que conjugam ação e reflexão. O que se vê é um fluxo de trocas e interlocução que 
formaliza as competências individuais e a criação de um espaço de responsividade que 
sustenta o crescimento profissional
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TíTuLO:
A CONSTRuçÃO DE RELAçõES TRANSFORMADORAS NA POPuLAçÃO EM SITuA-
çÃO DE RuA ATRAVÉS DE PRáTICAS ENTRELAçADAS.

AuTORES:
Agda Maria Tuzino Leite Maffei

COAuTORES:

RESuMO:
A construção de relações transformadoras na população em situação de rua através de 
práticas entrelaçadas.

 O trabalho pretende demonstrar, a partir do Psicodrama, que as pessoas em situação de 
rua podem construir relações transformadoras através da reflexão do contexto em que 
vivem. Consiste na apresentação de um projeto de 1 ano, na prefeitura de Osasco, para o 
atendimento de pessoas em situação de rua em grupo aberto. Essa população se caracte-
riza pelo rompimento de vínculos. As técnicas psicodramáticas são um terreno fértil para 
o empoderamento, em oposição à situação de invisibilidade, e um possível tratamento 
e cura do social mais amplo (utopia moreniana), através do rompimento de padrões de 
exclusão (conservas culturais), que impedem a espontaneidade e criatividade. A visão de 
homem em relação cumpre com o propósito de facilitar o desenvolvimento da perspec-
tiva de reconstrução de projetos alternativos de vida para aqueles que tiveram o rompi-
mento dos vínculos com a família, trabalho e moradia, outorgando poder ao paciente e 
aos participantes dessa história, em oposição às cenas que reprimem e vitimizam. Esse 
projeto forneceu uma escuta, troca (compartilhar) e reflexão, que favorecem a construção 
de relações transformadoras multiplicadoras, a partir das dramatizações.
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TíTuLO:
A ENVELhESCÊNCIA NAS RELAçõES PESSOAIS E FAMILIARES

AuTORES:
Maria Luiza Puglisi Munhoz

COAuTORES:
Keli Cristiane Vido

RESuMO:
Envelhecer significa percorrer mais um estágio do ciclo vital familiar, contexto regado por 
transformações profissionais, sociais e econômicas com implicações benéficas e desfavo-
ráveis nas relações pessoais e familiares. Viabilizar a compreensão do idoso na envelhes-
cência 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 produ-
tiva, concepções ultrapassadas para a contemporaneidade. A partir da experiência desta 
pesquisa, gostaríamos de discutir com outros profissionais, o que pudemos obter de co-
nhecimento com as respostas dos idosos: como percebem sua identidade e como viven-
ciam as transformações na estrutura das relações pessoais e familiares que permeiam o 
período da senioridade. Questões foram feitas a quarenta idosos nos espaços da Obra Kol-
ping Estadual de residentes na região Oeste da Grande São Paulo, tendo como referenciais 
teóricos embasados nos conceitos de família definidos por Minuchin, Carter e McGoldrik, 
Falicov e Munhoz, de percepção do idoso ditados por Merleau-Ponty, Santaella e Bock; de 
envelhecimento e de aposentadoria conceituados por Nery, Saldanha e Veras. Os impac-
tos observados no estágio tardio de vida do idoso são multifatoriais, devido a fatores bio-
lógicos, 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.
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TíTuLO:
A FAMíLIA COMO O PRINCíPIO E O ALICERCE PARA O TRATAMENTO DA DEPENDÊN-
CIA DE DROGAS

AuTORES:
Raphael Loureiro Fernandes Mestres

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho visa apresentar a experiência de orientação e terapia familiar para o 
tratamento da dependência de drogas. O argumento corroborado pela experiência é de 
que a autoridade da família somada ao direcionamento profissional adequado é suficiente 
para promover o início e a manutenção de um tratamento efetivo para dependência de 
drogas.

É comum famílias chegarem sem esperanças após inúmeras tentativas infrutíferas de re-
solver o problema de drogas do familiar. Tentativas de psicoterapia individual, de acom-
panhamento psiquiátrico, até de internamentos são relatadas, seguidas de recaídas ou 
manutenção do padrão anterior de consumo de drogas.

Um ponto em comum a essas tentativas malsucedidas de tratamento é que a família de-
posita nos profissionais ou nas instituições a esperança de que seu familiar se mantenha 
abstinente. Mas nenhum profissional ou clínica é mais capaz do que a própria família de 
sustentar a abstinência do dependente.

O objetivo buscado nesta intervenção é que a família se implique no processo de recu-
peração e que, através do acompanhamento profissional adequado, se sinta competen-
te e com autoridade assumir a frente do tratamento. Atingido esse objetivo, a facilitação 
do acesso a um trabalho multidisciplinar e aos recursos necessários se tornam suficientes 
para a manutenção da abstinência do familiar.

Para este trabalho é fundamental que o profissional considere os padrões comumente 
encontrados nas famílias adictivas (1,2,3,4) e que devem ser modificados, que disponha 
de uma rede multidisciplinar de profissionais parceiros e de conhecimento suficiente para 
conduzir a família pelas etapas necessárias(5,6) em direção ao protagonismo do tratamen-
to.
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TíTuLO:
A INFIDELIDADE NA VIDA CONJuGAL E A ANORExIA NERVOSA COMO REPERCuS-
SÃO NO SISTEMA FAMILIAR

AuTORES:
Helena Centeno Hintz, Ieda Zamel Dorfman

COAuTORES:

RESuMO:
A vida familiar está pautada por expectativas e/ou exigências que levam a situações dis-
funcionais ou conflitos que, frequentemente, causam sofrimento a seus membros. Uma 
situação bastante difícil é a causada pela infidelidade conjugal de algum de seus parceiros, 
trazendo consigo muitos sentimentos como raiva, tristeza, mágoa e dor. É inegavelmente 
prejudicial - muitas vezes devastadora - para indivíduos e relacionamentos, e suas reper-
cussões apresentam desafios significativos de tratamento. Junto a isso, as consequências 
de uma infidelidade estendem-se aos filhos quando estes sentem uma tensão emocio-
nal inexplicável ou mudanças de comportamento nos pais que não entendem. O rompi-
mento da confiança entre os parceiros causada pela infidelidade, pode causar aos filhos 
uma quebra da confiança depositada nos pais, gerando comportamentos prejudiciais a si 
mesmos. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir questões sobre a infidelidade, 
suas consequências sobre o casal e repercussões sobre os filhos, focando sobre a anorexia 
nervosa como uma possível reação à instabilidade instaurada no relacionamento dos pais, 
causando uma pseudocegueira dos sintomas visíveis e negados. A compreensão destas 
questões estarão embasadas em fundamentos teóricos da abordagem sistêmica e da teo-
ria do apego, utilizando-se de apresentação de vídeos ilustrativos.
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TíTuLO:
A PRáTICA DA TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA COMuNITáRIA EM uM CAMPO DE 
REFuGIADOS NA áFRICA

AuTORES:
Maira Harris, Felippe Feijó, Clarissa da Paz

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho visa compartilhar a experiência de intervenção sistêmica no campo de refu-
giados Dzaleka no Malawi. A partir de um trabalho médico voluntário, observou-se grande 
prevalência de sintomas físicos de somatizações e conflitos emocionais associados às in-
tensas vulnerabilidades e aos resquícios traumáticos das experiências de guerra. 

Chamou a atenção o desmembramento das famílias de origem, que na maioria das vezes 
tinham seus integrantes mortos ou separados e pulverizados por diversos campos de re-
fugiados no continente. Assim, muitos desses refugiados viviam um sentimento de não 
pertencimento e estrangeridade, tendendo a um padrão de repetição que se reafirmava, 
gerando prejuízos e solidão. Todavia, percebeu-se que esses mesmos sujeitos tendiam a 
formar novas “famílias de escolha”, configurando o que pareciam relações familiares subs-
titutivas àquelas perdidas. 

A partir dessas constatações e das reflexões obtidas sob supervisão virtual, iniciou-se abor-
dagem comunitária sistêmica no intuito de fomentar os movimentos de saúde presentes 
nessa população, o fortalecimento dos vínculos familiares substitutivos e a resiliência in-
dividual e grupal. Delineou-se intervenção promovida em quatro encontros de três horas, 
onde, na primeira parte, realizar-se-iam práticas de mindfullness/yoga, seguindo-se abor-
dagem grupal às famílias. 

Durante esse processo, observou-se que a cada encontro o grupo, de caráter intergera-
cional, aumentava, finalizando com média de 40 indivíduos. A intervenção trouxe à tona 
lembranças traumáticas e discursos inéditos sobre os sofrimentos vivenciados. O produto 
final desses encontros foi a construção de um brasão familiar/comunitário. Os participan-
tes relataram redução significativa do stress, da irritabilidade, da insônia e das dores crô-
nicas. Observou-se incremento do sentimento de pertencimento e abertura ao diálogo 
comunitário, gerando maior apoio interpessoal e expressão das emoções, além de ações 
de melhorias objetivas no campo.
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TíTuLO:
ABORDAGEM ESTRATÉGICA PARA uSO DE CANNABIS - APRESENTANDO PRINCí-
PIOS SISTÊMICOS ATRAVÉS DO ESTuDO DE CASO CLíNICO

AuTORES:
Gisele Aleluia, Raquel Nogueira

COAuTORES:

RESuMO:
Introdução: O uso crônico da cannabis e seus derivados pode levar a sérias complicações 
clínicas, desde déficits cognitivos a surtos psicóticos. Outro dado preocupante é que 30% 
dos adolescentes interrompem o processo de tratamento. Uma alternativa aos tratamen-
tos convencionais é a inserção do grupo familiar. Essa estratégia amplia a compreensão 
dos sintomas, bem como as possibilidades terapêuticas e soluções sistêmicas.

Objetivo: Elucidar a aplicação de conceitos sistêmicos na prática clínica do tratamento da 
adicção canabica a partir da terapia família sistêmica. 

Metodologia: Estudo de Caso de jovem adulto, usuário crônico de maconha, acompanha-
do por uma equipe interdisciplinar, composta de psicóloga, terapeuta familiar e médico 
psiquiatra. 

Resultados: Através dos atendimentos observamos que o sistema familiar estava adapta-
do à disfuncionalidade, comportando-se de forma complementar e isomórfica. As estra-
tégias terapêuticas foram na direção da mudança deste padrão. A retirada da substância 
possibilitou um terreno positivo para o estabelecimento da hierarquia funcional e de fron-
teiras eficientes, capazes de promover um ambiente facilitador para a evolução do pacien-
te identificado(PI) e do restante da família.

Considerações finais: A visão sistêmica contribui para uma definição de estratégia de tra-
tamento abrangente e voltada para soluções. A partir da utilização de práticas sistêmicas, 
como o uso do genograma do sistema familiar, é possível identificar forças e vulnerabili-
dades herdados e, a partir daí, traçar condutas terapêuticas “palatáveis” aos membros da 
família, ao mesmo tempo que se desenha uma estrutura mais saudável e propõe-se uma 
dinâmica de funcionamento mais eficiente para o desenvolvimento da família.
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TíTuLO:
ATITuDES, VALORES E O DESENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES: A ESPERANçA 
POSITIVA DE FuTuRO

AuTORES:
Rosa Maria Stefanini de Macedo 

COAuTORES:
Elcio Robbi, Graziella Jones Caccavale Mofarrej, Leda Fleury Monastero, Sonia Ligia Ange-
lico, Tatiane Sayuri Maeda, Teresinha E. C Rocha de Macedo, Valéria Nicolau Paschoal, Vera 
Terezinha Maluly Pacheco.

RESuMO:
A partir de um estudo sobre as atitudes e valores de adolescentes paulistanos, pela apli-
cação e avaliação do Questionário “A&B” (Search Institute, Minneapolis, 1996), apresen-
taremos os 40 recursos de desenvolvimento - valores internos e externos - que podem 
contribuir para um desenvolvimento saudável dos jovens com a participação da famí-
lia, da escola dos membros de suas comunidades e da sociedade em geral. A experiên-
cia do Search Institute evidencia que quanto mais valores positivos se tornam presentes 
em crianças e jovens, menos comportamentos de risco são observados, como o abuso de 
álcool, drogas, violência, tentativa de suicídio entre outros. Em estudo recente realizado 
pelo Grupo de Pesquisa: “Estudo de Atitudes e Valores de Adolescentes” (PUC-SP, 2018) 
com jovens paulistanos, tais dados também foram encontrados. O conteúdo do questio-
nário “Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors”, “A&B” (Search Institute, 2001) traz 
foco para quatro áreas da experiência dos adolescentes: recursos de desenvolvimento 
(valores positivos); fatores protetores; déficit; e padrões de comportamentos de risco e 
de alto risco. Para um desenvolvimento saudável e promoção do bem-estar de crianças e 
adolescentes, as relações positivas, oportunidades e habilidades psicossociais estão sendo 
cada vez mais evidenciadas, deslocando o foco dos problemas e déficits para a construção 
de valores. Nesse trabalho, discutiremos de maneira expositiva a construção de valores e 
o desenvolvimento do adolescente e apresentaremos os resultados do Questionário “Ati-
tudes e Valores”. Essa perspectiva traz a possibilidade de um mapeamento dos estilos de 
vida dos jovens, uma compreensão de suas necessidades e coconstrução de ações junto à 
comunidade na direção da promoção de saúde e desenvolvimento de todos.
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TíTuLO:
CASAIS hOMOPARENTAIS: GESTANDO E CuIDANDO

AuTORES:
Marília Araújo de Vasconcelos Leite

COAuTORES:

RESuMO:
Pretendemos demonstrar, por meio de recortes de um caso clínico de uma família ho-
moparental que adotou dois filhos, que as pessoas que vivem nesse tipo de configura-
ção familiar não convencional apresentam as mesmas dúvidas e dificuldades de quem 
vive numa família heterossexual, e que as funções materna e paterna podem ser exercidas 
dentro do sistema familiar, independentemente do gênero, o que não torna esse sistema 
disfuncional. Além disso, pretendemos demonstrar que o fundamental, para a saúde emo-
cional, no desenvolvimento familiar é o amor, o vínculo, a cooperação e a disponibilidade 
de buscar ajuda terapêutica para o desenvolvimento pessoal e interrelacional.
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TíTuLO:
CONTRIBuIçõES DA NEuROPSICOLOGIA PARA A CONSTRuçÃO DA PARENTALI-
DADE

AuTORES:
Elizabeth Polity

COAuTORES:

RESuMO:
Objetivo
Vivemos um momento no qual se observa um grande numero de pais atônitos com tantas 
informações e poucos resultados práticos, no tocante a educação de seus filhos. Muitos se 
questionam como exercê-la, já que o modelo das gerações mais velhas não lhes dá respos-
tas suficientes.

Proponho refletir sobre quais seriam as contribuições de uma aproximação com os re-
centes avanços da neuropsicologia, no entendimento do desenvolvimento humano, e em 
que medida apresenta alternativas sócio-educacionais mais úteis.
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TíTuLO:
Dá PARA SER CASAL SEM SExO? uM ESTuDO quALITATIVO DO FENÔMENO DA 
ASSExuALIDADE NAS RELAçõES CONJuGAIS

AuTORES:
Lilian Cristina Nascimento

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho teve como objetivo compreender o fenômeno da assexualidade na relação 
dos casais quando um dos cônjuges se torna assexual pela perda do interesse e desejo se-
xual em relação ao parceiro, porém sem deixar de amá-lo. A sexualidade é uma dimensão 
da vida humana de natureza muito complexa. Quando se trata de considerá-la no contex-
to das relações conjugais, esta complexidade aumenta ainda mais. Nos últimos tempos 
tem havido muitas mudanças nos valores e práticas de vida das pessoas, impactando seus 
hábitos, costumes e modos de viver. A assexualidade é uma das muitas maneiras de se 
vivenciar a sexualidade, não mais considerada por muitos como anormalidade, disfunção 
ou patologia, mas como uma possibilidade de ser e viver a sexualidade na vida contempo-
rânea. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa em que foram utilizados os pres-
supostos da Teoria Relacional Sistêmica. Utilizei como metodologia entrevistas abertas 
semiestruturadas com três adultos, de ambos os sexos, na faixa etária entre 36 a 58 anos, 
residentes na grande São Paulo; sendo dois sexuais e uma assexual, os quais relataram 
que aspectos clínicos e biológicos foram descartados; e que foram ou estão casados. Os 
resultados apontam para o fato de que na relação conjugal, a falta de desejo e a perda do 
interesse sexual faz com que o casal se torne assexual, sem, no entanto, perder o interesse 
pela pessoa; sendo a afeição, o respeito e o valor do relacionamento construído a partir de 
uma história vivida a dois, implique em rever suas expectativas e relações no casamento.
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TíTuLO:
DIAGNÓSTICO ESTRuTuRAL DA CRISE CONJuGAL - COM O AuxíLIO DE RECuRSOS 
PSICODRAMáTICOS

AuTORES:
Cecilia Leite Costa

COAuTORES:

RESuMO:
A proposta é apresentar a metodologia da Análise Psicodramática para mediar crises con-
jugais. Para tanto, contamos com três esquemas centrais para avaliar a crise, além de re-
cursos adaptados do Psicodrama.

Instalação e evolução do vínculo amoroso

Diagnóstico estrutural do casamento

Diagrama da área compartilhada

Recursos Psicodramáticos

Para a Análise Psicodramática, o Vínculo Conjugal é sinônimo de Casamento, entendido 
como projeto de compartilhar a vida a dois. Ele é constituído por três vínculos de susten-
tação: amoroso, compensatório e de conveniência. O trabalho da terapia é descobrir qual 
das vigas é sintônica na relação. A denominamos Viga Mestra.

No vínculo amoroso o foco de atração nem sempre é o mesmo para os parceiros que, 
contudo, sempre encontram um terceiro foco responsável pela sintonia entre eles, que 
contagia os outros criando o estado de encantamento ou paixão. Com a convivência, as 
frustrações aparecem e podem gerar uma crise conjugal. Esse é a fase do Desencanto. 
Aqui se trabalha as decepções a fim de reestabelecer a confiança entre eles.

O vínculo compensatório se refere ao encantamento pela função psicológica delegada ao 
parceiro. Elas podem ser de cuidado, avaliação ou orientação e o vínculo de conveniência, 
à resolução de privações fundamentais para a vida emocional dos sujeitos. 

A Viga Mestra nos auxilia a entender qual o vínculo de maior cumplicidade entre o casal e 
se ele é mantido ou dá lugar a outro no projeto de casamento.

A terceira parte visa à compreender a relação conjugal como uma área compartilhada. Ela 
corresponde ao Espaço do Nós- que distingue projetos em comum e individuais dos côn-
juges. O intuito é recuperar, construir e manter esse espaço. 

Ao lado desses elementos, os recursos psicodramáticos ajudam na mobilização dos confli-
tos e a manter um setting produtivo. São eles: Tribuna Livre, Inversão de papéis e Escultura.
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TíTuLO:
DO DISCuRSO DO DÉFICIT MENTAL E JuRíDICO à RESPONSABILIDADE ÉTICO-RE-
LACIONAL: uMA REFLExÃO SOBRE ABuSO SExuAL NA FAMíLIA A PARTIR DE Mu-
LhERES ABuSADAS E hOMENS quE ABuSARAM NuMA ABORDAGEM PÓS-MO-
DERNA

AuTORES:
João Laurentino dos Santos

COAuTORES:

RESuMO:
O abuso sexual é uma questão que vem cada vez mais ganhando visibilidade, tornando-se 
demandas que são apresentadas para os terapeutas e outros profissionais que trabalham 
em diferentes áreas e contextos. Devido à complexidade que o caracteriza, a gravidade de 
seus efeitos, a trama de segredos e o silêncio que frequentemente o acompanham, bem 
como as questões éticas implicadas, se faz necessário cada vez mais pensar em práticas 
profissionais que sejam profícuas, considerando os limites e possibilidades em termos “do 
que fazer”. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas experiências, resultados de 
pesquisa em contexto clínico de atendimento psicoterapêutico de indivíduos adultos e 
seus familiares sobre os desafios e possibilidades de enfrentamento e superação dos efei-
tos do abuso, tanto da perspectiva das pessoas “abusadas”, bem como dos perpetradores. 
Ampliar a compreensão deste tema, compartilhando algumas ideias que possam ser úteis 
para a terapia, seja com as pessoas que sofreram o abuso, bem como aqueles que delas 
abusaram. Refletir sobre os discursos do Déficit Mental e Jurídico, por meio do diagnóstico 
e dos processos, que orienta um trabalho a partir da visão do “dano, traumas e síndromes”, 
bem como da violação de direitos, etc. Foram fundamentados nos Pensamentos Ciberné-
tico/Sistêmico Novo Paradigmático, das Terapias Narrativa e Colaborativa. A metodologia 
utilizada consistiu em estudos de caso. Pretende-se apresentar algumas possibilidades so-
bre as quais pode atuar o terapeuta nos casos de mulheres que sofreram abuso e como 
superaram seus efeitos. Considerar algumas possibilidades de atuação junto aos homens 
abusadores e seus familiares, que possam ir além de coagir, confrontar ou educar, mas 
criar aberturas para construção de bases éticas, de moco que acessem o comportamento 
abusivo e desenvolvam novos meios de se relacionar a partir de metáforas políticas e um 
projeto restaurativo, a partir da assunção de sua responsabilidade por suas condutas.
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TíTuLO:
ENTRE MÃES E FILhAS: hISTÓRIAS DE CRESCIMENTO E SuPERAçÃO

AuTORES:
Vera Lucia Ladeira Colonelli, Mathilde Ribeiro Machado

COAuTORES:

RESuMO:
Nosso objetivo é apresentar um trabalho em coterapia desenvolvido no INSTITUTO NOOS
-SP. Pretendemos refletir sobre o relacionamento familiar de uma mãe jovem e suas duas 
filhas pré-adolescentes, que buscam na terapia uma melhor comunicação e organização 
do seu dia-a-dia para uma convivência menos conflituosa. Construir uma rotina saudável 
e combinar regras mínimas para a divisão de tarefas parecia, a priori, um trabalho con-
fortável para a dupla de terapeutas. Contudo, no desenrolar do processo, descobrimos 
uma mãe paralisada pela raiva e culpa diante dos seus conflitos internos e externos para 
criar suas meninas. O nosso grande desafio foi trabalhar com nossas ressonâncias pessoais 
frente aos relatos das crianças que necessitavam de atenção e cuidados básicos, diante de 
uma mãe em conflito com a própria história familiar. A partir dos pressupostos de Michael 
White e David Epston realizamos os primeiros encontros ouvindo as narrativas dominan-
tes da mãe sobre suas dificuldades com as filhas, que pareciam resistir a qualquer acordo 
sobre rotina e organização no seu cotidiano. Logo após as primeiras sessões iniciamos 
atendimentos individuais com a mãe, a seu pedido, alternando com sessões da família. 
Durante todo o processo focamos nos rituais e tarefas de construção de novas narrativas, 
a partir das histórias alternativas trazidas pelas crianças. Numa costura às vezes tensa e 
delicada com essas “meninas”, revivemos nossas histórias pessoais como amigas, mães de 
meninas, hoje mães como nós. 
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TíTuLO:
ENTRE O MAR E A MONTANhA. FAMíLIA EM BuSCA DE CAMINhOS

AuTORES:
Norma Emiliano

COAuTORES:
Sonia Mara Nunes Brígido

RESuMO:
O presente trabalho propõe apresentar um caso sobre o atendimento em terapia familiar 
realizado em coterapia e que, ao longo do processo, lança seu foco para o casal totalmente 
dependente financeiramente da família de origem do cônjuge homem e com agravamen-
to de segredos familiares.

Tem como objetivo reafirmar a importância desta modalidade de atendimento em rela-
ção a construção de novos caminhos e possibilidades diante do emaranhado de aspectos 
que envolviam os conflitos existentes no ciclo inicial familiar. Assim, foi preciso entrar e 
em contato com a natureza da família, que de forma simbólica se apresentou através de 
imagens surgidas no setting terapêutico. Desta forma, o casal foi se reconhecendo e se 
abrindo para a compreensão de seu funcionamento e consequentemente sentindo a ne-
cessidade de trabalhar limites e fronteiras que alimentavam o sintoma do sistema.

O título do trabalho teve como base a metáfora do casal, ele, mar e, ela montanha, recurso 
que foi utilizado durante o processo no reconhecimento das questões, das diferenças, dos 
obstáculos, conflitos analisados e nos rituais de passagem deles e entre eles. Para tal, arti-
culamos os conhecimentos advindos através de Bowen, McGoldrick, Minuchin e de Jung.
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TíTuLO:
FAMíLIA COM AGRESSÃO FíSICA A uMA CRIANçA COM GuARDA EM DISPuTA 
ENTRE AVÓS E MÃE.

AuTORES:
Elenice Alves Gomes

COAuTORES:
Joana Dalva Semprini

RESuMO:
A família de Anderson, 7 anos, foi encaminhada ao NEPSIS/ESOFS em Ribeirão Preto/SP 
por um serviço do HC/USP, SEAVIDAS. Ele estava em acompanhamento individual nessa 
instituição, com diagnóstico de TDAH e TO.

Os avós de Anderson são casados e vivem juntos e quando a mãe se casou por exigência 
do avô, aos 21 anos, por estar grávida, foi morar nos fundos da casa dos avós, em espaço 
independente.

O pai deixou a casa onde residiam após separação conjugal, quando Anderson tinha 13 
meses. Aos 24 anos, a mãe conheceu outro companheiro e moraram juntos. Todos da 
família, avó, avô e mãe, mencionam nunca terem percebido nada de anormal no relacio-
namento do padrasto com a criança antes da ocorrência de denúncia de maus tratos, que 
partiu da escola para o Conselho Tutelar, quando o garoto foi para as aulas com marcas de 
agressão.

Foi encaminhado e residiu uma semana no abrigo da Prefeitura local. A mãe precisou mu-
dar-se de casa para que os avós pudessem pleitear e conseguirem a guarda de Anderson.

Quatro semanas depois do ocorrido, a mãe sofreu um acidente, quando ia de sua casa 
para a casa dos avós visitar o filho. Separada do companheiro, voltou a residir na casa dos 
fundos dos avós. Agora tenta lidar com esse episódio de agressão para com seu filho.

Há conflito entre os avós e a mãe em relação à guarda da criança pelo fato dela estar em 
poder dos avós. Ao mesmo tempo que os avós relatam que a guarda deva ficar com a mãe, 
pois já estão em idade avançada e a filha precisa assumir as funções maternas, ainda não 
sentem segurança na mãe em ter responsabilidade para tal.
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TíTuLO:
FAMíLIAS AMPLIADAS NA SOCIEDADE CONTEMPORâNEA: MORADIAS COMPARTI-
LhADAS ( COLETIVOS/CO-LIVING) E CASAS COMPARTILhADAS (CO-hOuSING)

AuTORES:
Lúcia Maria Ferrara de Barbosa

COAuTORES:

RESuMO:
Em uma linha do tempo, a primeira grande virada na vida humana aconteceu, quando 
o homem deixa de ser nômade e passa a investir na agricultura e em moradias fixas. O 
segundo momento de revolução acontece com a industrialização e o estímulo ao capita-
lismo, individualismo e a competição.

Depois da invenção da intimidade a partir da idade média e da privacidade a partir do séc. 
19, hoje continuamos querendo privacidade, mas também acolhimento e menos solidão. 
No momento atual podemos dizer que estamos entrando em uma terceira era: a do com-
partilhamento. Cooperação, sustentabilidade, integração, consumo consciente, economia 
colaborativa, são as principais premissas para essa nova era.

Entre as muitas práticas colaborativas em uso, na esteira desses novos tempos, surgem as 
moradias compartilhadas como alternativa para a falta de espaços físicos, solidão e des-
perdício.

Se em outros tempos o convívio no ambiente familiar era restrito a parentes e cônjuges, 
hoje as fronteiras diluídas redesenham um cenário onde a ideia de família não é mais or-
ganizada em torno de casais com filhos.

O objetivo desse trabalho é refletir sobre essas novas práticas.
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TíTuLO:
INFIDELIDADE FINANCEIRA: RELAçõES COM O PROCESSO DE DISFuNCIONALIDA-
DE DO CASAL.

AuTORES:
Elenise Fernandes Xavier

COAuTORES:
Ana Beatriz P. Guimarães, Analuiza A. Cunha, Andréa S. C. Toledo, Andréa T. Rodrigues, 
Daniela Bertoncello de Oliveira, Josete C. Tulio, Josiane F. Leal, Liliane C. Sabbag, Tatiana B. 
da Silveira, Thelma Z. Mazer, Vera Lucia G. Sicuro.

RESuMO:
Essa apresentação advém do grupo de estudos e pesquisa Diálogos Científicos da Asso-
ciação Paranaense de Terapia Familiar e tem como objetivo abordar o conceito de infide-
lidade financeira.

A partir do entendimento de que o manejo do dinheiro nas relações conjugais pode ter 
relação com as famílias de origem; com suas crenças e regras, e como cada um dos conju-
gues dá valor ao dinheiro, percebe-se que esse é um processo que pode levar a infidelida-
de financeira.

Dessa forma o grupo de pesquisa Diálogos Científicos considera a importância do olhar 
sistêmico sobre o manejo do dinheiro pelo casal, remetendo para o acompanhamento 
do processo de aprendizagem e recontratações entre eles, para que haja uma maior fun-
cionalidade do casal e que não tenha como um dos sintomas da relação; a infidelidade 
financeira. 
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TíTuLO:
INFIDELIDADE VIRTuAL: uM DESAFIO A SER COMPREENDIDO

AuTORES:
Tatiana Batista da Silveira

COAuTORES:
Ana Beatriz P. Guimarães, Analuiza A. Cunha, Andréa C. Toledo, Andréa T. Rodrigues, Da-
niela B. Oliveira, Elenise F. Xavier, Josete C. Tulio, Josiane F. Leal, Liliane C. Sabbag, Thelma 
Z. Mazer, Vera Lucia G. Sicuro.

RESuMO:
Com base nas discussões do grupo de estudos e pesquisa Diálogos Científicos, vinculado 
à Associação Paranaense de Terapia Familiar APRTF, com sede em Curitiba, Paraná, Brasil, 
pretende-se apresentar, sob a lente da teoria do apego, uma compreensão sistêmica acer-
ca do processo da infidelidade conjugal. Nesta exposição serão abordadas as questões 
relacionadas à infidelidade virtual. O aumento da utilização da tecnologia cresce a cada 
dia, seja ela por redes sociais, apps e sites pornográficos, facilitando o contato e desen-
volvimento de encontros interpessoais. Alguns problemas podem surgir nesse contexto, 
visto que um dos principais fatores de infidelidade é o tempo gasto pelo casal com tercei-
ros fora do relacionamento, podendo afetar inúmeras áreas da relação conjugal. A infideli-
dade virtual é vista como uma situação traumática, podendo gerar sentimento de traição, 
humilhação e desvalorização do indivíduo, desafiando os casais que tem a intenção de 
vivenciar a intimidade na relação tanto física quanto emocional. Sendo assim, o grupo 
de estudos e pesquisa Diálogos Científicos considerou que na compreensão sistêmica do 
fenômeno da infidelidade nas suas diversas facetas deve-se considerar a influência virtual 
(internet, aplicativos, redes) na conjugalidade como um dos meios pelo qual a infidelidade 
pode ocorrer, bem como suas consequências na vida a dois. OBS: Para ser apresentado 
junto com: Vínculo Conjugal, Apego e Cérebro e suas Relações com o Processo da Infide-
lidade; Infidelidade Financeira: Relações com o Processo de Disfuncionalidade do Casal; O 
Terapeuta diante dos Processos de Infidelidade Conjugal.

DIáLOGOS INTERATIVOS 



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
47

TíTuLO:
JOVENS SOLIDáRIOS

AuTORES:
Helena Maffei Cruz, Paula Ayub

COAuTORES:

RESuMO:
Em tempos de internet, onde a rapidez e fluidez da informação são incontestáveis, o Ins-
tituto NOOS e o Centro de Convivência Movimento, nas pessoas de Helena Maffei Cruz e 
Paula Ayub, reconheceram a necessidade de um apoio para a inclusão de jovens dentro do 
espectro autista, tão rápido e fluido quanto a internet. Essa ajuda vem de jovens comuns, 
típicos, que jogam online e que discutem com seus mestres sobre a importância na vida 
desta ou daquela disciplina. O objetivo do grupo é a relação horizontal, o caráter amistoso 
e de identificação imediata pela etapa de vida equivalente. Uma conversa de recreio, uma 
“força”, um apoio de um colega, de igual para igual. 

Os JS são encontrados nas escolas, são aqueles que estão sempre prontos a dar a mão, a 
lutar pelas injustiças e, principalmente a não julgar mas procurar compreender. Jovens 
ajudando jovens a buscarem soluções para os desafios diários de um século narrado nas 
redes sociais. Os encontros oferecidos a jovens de 12 a 17 anos, com consentimento dos 
pais ou responsáveis, são mensais ou na frequência combinada pelos participantes - até 
4 jovens voluntários/as e um/a jovem autista. O preparo dos jovens solidários se dá em 
alguns encontros dialógicos com as coordenadoras do projeto com o objetivo de passar 
informações sobre características do autismo e específicas do/a jovem com quem conver-
sarão, e 

diálogos sobre crenças e valores que os/as motivaram a participar desses encontros. Essa 
metodologia decorre de pressupostos do construcionismo social, especialmente infor-
madas pelos conceitos de dialogia de Bakhtin presentes na versão responsivo-retórica de 
John Shotter .
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TíTuLO:
O FEMININO, AS RELAçõES CONJuGAIS E A CONTEMPORANEIDADE.

AuTORES:
Teresinha Mello da Silveira

COAuTORES:

RESuMO:
O objetivo desta proposta é refletir sobre quem é a mulher que desponta na contempora-
neidade, o papel que desempenha nas relações conjugais, suas conquistas, suas angústias 
e como o gestalt-terapeuta com os recursos da abordagem pode contribuir para que ela 
possa cumprir esse papel sem abdicar de suas características mais genuínas, confirmando 
assim sua identidade. Espera-se contribuir para um mundo mais igualitário com respeito 
às diferenças de gênero.

A questão fundamental desta proposta de diálogo interativo é refletir sobre quem é essa 
nova mulher que desponta na multiplicidade de modelos da contemporaneidade, quais 
são suas conquistas, suas mudanças e quais os riscos de passar de um extremo de subju-
gação a um mundo machista até ela mesma se perder em papéis ditos masculinos, refor-
çando assim a crença de que o importante é ser forte fisicamente, viver de desafios e estar 
constantemente voltada para a produção inerente à sociedade de consumo. É comum 
o sofrimento e a dor nas mulheres bem-sucedidas profissionalmente por tentarem acu-
mular tarefas domésticas com o trabalho fora de casa. Sem tempo para o afeto, para a 
ternura, para a sensibilidade, mais uma vez elas não se reconhecem como mulher, não se 
respeitam, infringindo seus próprios limites de forma danosa. Resulta daí dor e doenças, 
que surgem denunciando que, a despeito de tantas mudanças, a mulher ainda vive em 
constante conflito de identidade, legado de uma história machismo secular. Tal conflito é 
evidenciado também nas relações amorosas onde percebo usualmente uma luta de for-
ças, um alto nível de competição, cada membro do par tentando se mostrar mais forte, 
mais importante, que o outro. A abordagem gestáltica com as suas ferramentas teóricas 
e técnicas (Yontef, 1998 ;Zinker, 2001; Robine, 2006) pode contribuir para o resgate do 
respeito da mulher por ela mesma, pelo que ela é e para que possa reconfigurar sua vida 
pessoal e afetiva.
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TíTuLO:
O MíNIMO PARA VIVER Ou O MáxIMO FAZER

AuTORES:
Ana Zagne
Maria Tereza Machado 
Noemia Kraichete

COAuTORES:
Ana Maria Zagne, Noemia Kraichete, Maria Teresa Machado, Clarissa Quintanilha

RESuMO:
Coloca-se em foco nesse estudo, os transtornos alimentares, para entender como nós te-
rapeutas podemos facear esta condição sem cairmos na esparrela da rapidez, da perfeição 
ou dos novos profetas da cura tão em voga na atualidade. O filme “ o mínimo para viver” no 
leva a repensar as abordagens já conhecidas e ativar nas nossas experiências antigos veios 
mais criativos. A sociedade atual regida por este complexo de excelência se torna compe-
titiva, obsessiva e fugaz. Tudo é impermanente, um modus vivendi substitui e subtrai o 
outro sem deixar vestígios. Assim a homeostase necessária para pensar os valores se esvai. 
Constatando que o coletivo se apresenta compulsivo em todas as suas competências: tra-
balhar, estudar, perpetuar a juventude, comer saudavelmente pergunta-se - como ficam 
as relações afetivas nesta corrida rumo ao pódio? A necessidade de revisitar conceitos ora 
precificados como mórbidos se faz premente - anorexia, bulimia, obesidade e ortorexia- 
que se traduz como a obsessão de se comer de forma saudável, serão ressignificados para 
encontrar formas de abordagens diferenciadas. Testar nossos limites eis a questão. Como 
se postar na função de terapeuta frente aos ditames da sociedade, dos mandatos familia-
res e do próprio individuo- suposto doente- que frente ao objeto que pensa perdido para 
sempre controla o corpo de forma obsessiva. Faz do corpo o quartel do seu comando e 
controle em sua empreitada rumo a morte
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TíTuLO:
O PAPEL DA MOTIVAçÃO FAMILIAR NA ABORDAGEM AOS TRANSTORNOS ALIMEN-
TARES.

AuTORES:
Felippe Feijó, Maira Harris

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho objetiva a compreensão do uso da entrevista motivacional(EM) fa-
miliar na abordagem aos transtornos alimentares(TAs). Segundo Figlie(2017) “a EM é um 
estilo de conversação para fortalecer a motivação pessoal e o comprometimento com a 
mudança.” Inicialmente descrita nos atendimentos as situações de álcool e drogas( ROLL-
NICK, MILLER, 1991) em âmbito de atendimentos individual, a mesma vem sendo imple-
mentada nos principais centros de tratamento dos TAs no mundo devido aos resultados 
que apresenta. 

Buscaremos, a partir do relato da abordagem familiar sistêmica de um caso crônico de 
anorexia nervosa, estabelecer as bases para compreensão da utilização desta técnica e de 
como a mesma pode ser aplicada em âmbito familiar, em especial em casos de extrema 
gravidade e cronicidade.

O caso citado refere-se a Maria, paciente com histórico de 40 anos de tratamento indivi-
dual avaliado como ineficaz pela família. A mesma apresentava IMC 11, risco eminente de 
morte e intensa psicopatologia alimentar. Estava em sua quarta internação clínica em um 
período de seis meses, devido a desnutrição extrema, apresentando-se inicialmente amo-
tivada a qualquer intervenção.

 Observando a importância da inclusão, participação e implicação da família no tratamen-
to de tais transtornos já ser apontada pelos principais manuais e protocolos( MAUDSLEY, 
2016; RANZCP, 2014) e por diferentes autores( LOCK, LE GRANGE, 2007, 2007; SOUZA, 
SANTOS, 2007; MINUCHIN, ROSMAN, BAKER; 1978), discute-se aqui a EM como ferramenta 
para trabalhar a motivação familiar e o engajamento das mesmas ao tratamento (TREASU-
RE, SCHMIDT, 2008). 

 No entanto, observa-se que esta técnica ainda carece de compreensão e divulgação nos 
meios acadêmicos Brasileiros. Devido a isso iremos fazer recurso aos trabalhos dos criado-
res da EM, Miller e Rollnick (1991, 2009, 2011), em vias de definir sua metodologia e técnica 
para melhor compreensão e entendimento de seu uso na abordagem familiar.
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TíTuLO:
O TERAPEuTA DIANTE DOS PROCESSOS DE INFIDELIDADE CONJuGAL

AuTORES:
Daniela Bertoncello de Oliveira

COAuTORES:
Ana Beatriz P. Guimarães, Analuiza A. Cunha, Andréa C. Toledo, Andréa T. Rodrigues, Ele-
nise F. Xavier, Janice Strivieri, Josete C. Tulio, Josiane F. Leal, Liliane C. Sabbag, Milena Buc-
cianti D. Rocha, Tatiana B. da Silveira, Thelma Z. Mazer, Vera G. Sicuro.

RESuMO:
Com base nas discussões do grupo de estudos e pesquisa Diálogos Científicos, vinculado 
à Associação Paranaense de Terapia Familiar APRTF, Curitiba-PR-Brasil, pretende-se apre-
sentar sob a lente da teoria do apego uma compreensão sistêmica acerca da infidelidade 
conjugal. Será abordada a prática do terapeuta de casal frente ao fenômeno da infidelida-
de conjugal, considerando-se seus valores, crenças, atitudes e consequentes intersecções 
na terapia. A literatura apresenta valores significativos da pessoa do terapeuta como uma 
das variáveis presentes no tratamento. A neutralidade terapêutica cede lugar à considera-
ção desses fatores articulando-os à terapia. Quando o terapeuta aborda esse tema obser-
va-se que valores significativos são postos à prova, pois localizados em crenças específi-
cas, poderão facilitar ou não a terapia. O grupo de estudos e pesquisa Diálogos Científicos 
entende que os valores do terapeuta estão presentes efetivamente no andamento dos 
processos terapêuticos. Particularmente nas demandas ligadas à infidelidade conjugal, 
fica expresso que esses valores e crenças podem comprometer as atitudes terapêuticas.
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TíTuLO:
PERTENSER: DESENhANDO CAMINhOS DE PERTENCIMENTO NA ADOçÃO TARDIA.

AuTORES:
Ivan Fedullo Schein

COAuTORES:
Marilia Pontone Hellmeister;

RESuMO:
Nosso objetivo é apresentar o trabalho do grupo PertenSer e sua atuação no âmbito da 
adoção, buscando propiciar reflexões e novos olhares para trocas sobre a pertinência do 
tema, com particular observação para a Adoção Tardia. 

O trabalho é desenvolvido com o atendimento a famílias em processo (antes, durante e 
depois) de adoção.
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TíTuLO:
PROGRAMA TERAPÊuTICO PARA ATENDIMENTO DE FAMíLIA EM RISCO Ou DIS-
FuNCIONAL.

AuTORES:
Noemia Fontes Kraichete

COAuTORES:
Claúdia Leiria
Cláudia Durães
Clarissa Quintanilha
Cristina Erthal
Carmem Costa
Maria Teresa Pereira
Michelle Paes Leme

RESuMO:
Este trabalho comtempla um programa terapêutico desenvolvido para parceria com um 
integrante da vara de família do município de Niterói-RJ. O objetivo principal é a amplia-
ção das vivências familiares e ressignificação dos sintomas e, dos ditos eventos nodais fa-
miliares. Ao focar na dinâmica familiar permite-se ativar soluções criativas para resoluções 
de tais eventos, ao invés das estruturas defensivas e as projeções, velhas conhecidas frente 
aos conflitos e também, amplamente ativadas pelo processo jurídico. Os atendimentos de 
cada sistema devem ser de 6 (seis) encontros e com todos os integrantes do dito sistema. 
Há possiblidade de marcar outros encontros para acompanhamento dos progressos se 
os houver e possíveis retrocessos. O modelo conta com um terapeuta responsável e uma 
equipe de terapeutas que atendem as famílias. Tal modelo terapêutico observa a família 
em sua funcionalidade, tipo de comunicação e, as defesas utilizadas, para permitir que 
cada membro se sinta responsável pela saúde familiar e seja um coautor da sua vida. A hie-
rarquia deve ser preservada, mas os filhos são tão importantes e responsáveis quantos os 
pais neste processo de “re-arrumação” do sistema familiar. As famílias trazem uma longa e 
profícua descrição de diagnósticos e descrições de atitudes na maior das vezes, ao nosso 
ver, excludentes. Tais famílias encontram-se bombardeadas de “verdades” psicológicas ou 
jurídicas.
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TíTuLO:
PSICOTERAPIA DE CASAL: AMBIGuIDADE NA DEMANDA DE TRATAMENTO E MA-
NEJO CLíNICO

AuTORES:
Rebeca Nonato Machado, Jaqueline Moraes

COAuTORES:
Renata Mello, Cristina Ribeiro

RESuMO:
O presente trabalho tem como objetivo investigar a demanda de tratamento em psico-
terapia de casal, buscando compreender as repercussões das contradições entre a quei-
xa inicial e as questões latentes na condução do encaminhamento, e o manejo clínico 
necessário diante da ambiguidade do pedido de ajuda. Para isso, desenvolvemos uma 
investigação clínico-qualitativa, a partir de um estudo de caso. O atendimento ocorreu em 
uma clínica-escola de uma universidade privada do Rio de Janeiro. Procuramos realizar a 
análise do material clínico usando as múltiplas leituras dos autores, para não reduzirmos a 
uma única perspectiva. A compreensão do caso também visou um exame crítico sobre as 
dificuldades e limitações vividas ao longo do tratamento, de modo que as vicissitudes da 
psicoterapia de casal pudessem ser legitimadas e externalizadas. Verificamos que, muitas 
vezes, a demanda do casal por tratamento é fortemente ambígua, podendo desencadear 
impasses nas intervenções terapêuticas. Por fim, compreendemos que as possibilidades 
de alianças, mais ou menos inconscientes, são múltiplas entre os membros do casal, de 
acordo com a problemática infantil de cada um. Geralmente, os indivíduos buscam no 
outro certa função apaziguadora da própria condição humana de desamparo, assim como 
a satisfação de alguns desejos inconscientes. Nesse sentido, o casal é, muitas vezes, um lu-
gar de difícil distinção entre os processos promotores de saúde e os processos alienantes, 
cabendo ao psicoterapeuta interrogar-se acerca da fecundidade do casal e da dinâmica do 
encontro em questão. Desse modo, cabe indagar como a psicoterapia pode sensibilizar o 
casal à problemática das alianças inconscientes e, ao mesmo tempo, abrir brechas para as 
transformações, a fim de permitir a reorganização da lógica intersubjetiva. Ainda, como 
manejar as questões impostas pelas ambivalências dos membros do casal no que concer-
ne à demanda por psicoterapia?
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TíTuLO:
PSICOTERAPIA SISTÊMICA POR INTERNET EM MEIO RuRAL: FuNCIONA?

AuTORES:
Olga Garcia Falceto

COAuTORES:
Enrique Falceto de Barros, Patricia Scheeren, Daiana Cargnin, Luisa Falceto de Barros, Luiz 
Viegas, Rita Barth Bertotto, Leonice Werle, Joice Ziebell, Paul Springer

RESuMO:
Um grupo do Instituto da Família vem investigando psicoterapia sistêmica por internet 
em meio rural em colaboração com uma equipe da Estratégia Saúde da Família de uma 
comunidade rural da região da serra do Rio Grande do Sul. O projeto é apoiado pela Facul-
dade de Medicina da UFRGS e pela Nebraska-Lincoln University, Estados Unidos. A adesão 
ao tratamento online não parece diferente da presencial. O estudo de dez casos consecu-
tivos que receberam uma intervenção de doze sessões indicam que os resultados são sa-
tisfatórios demonstrando que a abordagem sistêmica com essa população colabora para 
melhores níveis de saúde pessoal, familiar e comunitária. O grupo credita boa parte dos 
resultados ao cuidadoso trabalho de colaboração com a equipe de medicina rural.
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TíTuLO:
quESTõES DE GÊNERO NA CLíNICA: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA O 
TRABALhO COM AS TRANSGENERIDADES

AuTORES:
Mariana Gracindo Trajano

COAuTORES:

RESuMO:
As discussões a respeito das questões de Gênero e da Transgeneridade vêm se intensi-
ficando nas últimas décadas e nos compelindo a repensar os conceitos de sexo, gênero, 
sexualidade e suas múltiplas expressões (Louro, 2008; Scott, 2011; Butler, 2013). A cons-
trução de saberes a partir do paradigma pós moderno nos convida a ir além do discurso 
biomédico hegemônico que regula e patologiza os corpos, e que determina padrões de 
normalidade para expressões identitárias e para o exercício da sexualidade. Como tera-
peutas sistêmicos, informados pelo Construcionismo Social, (MacNamee e Gergen, 1995; 
Anderson e Goolishian, 1995; Anderson, 2009) somos desafiados a abrir mão de “certezas” 
arraigadas culturalmente, construídas a partir de nosso lugar social e familiar, e a ocupar o 
lugar do não-saber, oferecendo genuinamente às famílias o protagonismo como especia-
listas em sua própria história. Isso pode mostrar-se surpreendentemente desafiador quan-
do tocamos na tão naturalizada lógica heterocisnormativa. Para nos tornarmos parceiros 
na coautoria de novas narrativas para tais famílias precisamos olhar com profundidade 
para nossas próprias convicções e crenças e problematiza-las. Neste encontro vamos pen-
sar juntos a respeito: dos desafios para a clínica com casais e famílias com pessoas trans-
generes; das questões mais frequentes trazidas por essas famílias; e alguns dos recursos/
abordagens de que dispomos para trabalhar com essas questões a partir de um enfoque 
pós moderno (Malpas, 2005; Raj, 2002; Osbourne, 2003).
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TíTuLO:
RELACIONAMENTOS TÓxICOS ENTRE CASAIS: SIGNIFICANDO E SE LIBERTANDO

AuTORES:
Ana Carolina Morici

COAuTORES:

RESuMO:
Este artigo trata de relacionamentos tóxicos entre casais, em que um ou ambos sofrem 
exacerbadamente com esta relação, na qual existe uma forte dependência entre os parcei-
ros e uma dificuldade destes saírem da relação, mesmo sendo esta uma relação frustrante 
e destrutiva, até mesmo tóxica. O objetivo é buscar as possíveis causas que levam as pes-
soas a se manterem nestes relacionamentos, não conseguindo deles se desvencilharem. 
A metodologia utilizada foi da revisão bibliográfica, e me apoiei nos autores Satir (1988), 
Brécard (2017), Bauman (2004), Harvey (2008) e bases do Scielo e Google Acadêmico. Foi 
constatado que esta dificuldade de ruptura está diretamente ligada aos vínculos inseguros 
na infância, vivências traumáticas e “decisões precoces” quanto a futuros relacionamen-
tos, segredos, ressonâncias transgeracionais, lealdades invisíveis, idealizações do outro, 
crenças limitadoras, baixa autoestima, jogos de vingança, tudo isto levando a escolhas de 
cônjuges específicos, na tentativa de reparação de vivências passadas. 
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TíTuLO:
TÃO PERTO, TÃO LONGE: FAMíLIA E ESCOLA EM RELAçÃO?

AuTORES:
Angela Helena Marin

COAuTORES:

RESuMO:
Família e escola, considerados dois importantes contextos de desenvolvimento psicosso-
cial (Bronfrenbrenner, 1996), tem passado por significativas mudanças ao longo das últi-
mas décadas (Souza, 2017). Portanto, faz-se necessário atualizar as discussões sobre eles e 
sua relação. Para abordar o tema, ambos os sistemas serão caracterizados, destacando-se 
suas especificidades (Dessen & Braz, 2005) e, também, as possíveis e necessárias aproxi-
mações (Lima, 2002). Analisando a inter-relação entre família e escola, constata-se que a 
culpabilização mútua está entre as principais dificuldades enfrentadas devido à ênfase em 
situações-problema que se evidenciam nos dois contextos (Acuña-Collado, 2016; Oliveira; 
Marinho-Araújo, 2010; Souza, 2017). A comunicação tem sido indicada como fundamen-
tal para a efetiva aproximação entre família e escola, mas, embora se tenha mais recur-
sos para efetivá-la, esta ainda tem sido pautada pelo mero registro de informações sobre 
a rotina escolar e a documentação de atividades (Epstein, 2011; Estanislau, 2014). Nesse 
sentido, mesmo que haja consenso entre pesquisadores da área sobre a importância de 
os processos de socialização, aprendizagem e desenvolvimento serem sustentados por 
uma relação de proximidade e apoio entre família e escola, há carência de conhecimento, 
especialmente relativos à cultura brasileira (Oliveira & Marinho-Araújo, 2010), que sejam 
consistentes e possam vir a influenciar políticas educacionais. Tal questão será discutida e 
buscar-se-á refletir sobre possibilidades de integração entre esses dois sistemas, em cada 
um dos níveis de ensino, o que ainda se constitui como um desafio para a prática profis-
sional e a pesquisa em psicologia. Assim, pretende-se conduzir o debate sobre o fato de a 
família e a escola estarem tão perto, na medida em que compartilham responsabilidades 
desenvolvimentais e educativas, mas também tão longe por haver importantes resistên-
cias para efetivar tal relação.
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TíTuLO:
TECENDO uMA REDE DE CuIDADOS PALI ATIVOS

AuTORES:
Marília Ávila de Freitas Aguiar

COAuTORES:
Gláucia Rezende Tavares

RESuMO:
Em nossa sociedade é incomum encontrar conversações sobre dores, perdas e lutos. O 
desafio é abertura para o abertura para diálogos que envolvam processos entrelaçados e 
recíprocos aos enlutados, oferecendo, nos diferentes contextos, relações propícias para 
que as pessoas partilhem e elaborarem suas dores, de uma forma horizontal e circular. 
Compreendemos que processar e elaborar o luto não é depressão. Vários rearranjos são 
necessários para o enfrentamento, uma vez que estando diante de perdas reais ou sim-
bólicas a partir do rompimento de interações significativas de pessoas e objetos de amor. 
Não é um conjunto de sintomas que tem início depois de uma perda, que desaparece, mas 
engloba sucessão de quadros clínicos que se mesclam e se substituem (Parkes,1998). A 
despeito da singularidade, esta elaboração pode ser favorecida por relações colaborativas. 
O profissional que se dispõe a trabalhar com essa população de enlutados precisa, além de 
conhecimento específico, sensibilidade, pois entra em contato com suas próprias experi-
ências e sentimentos dolorosos. A oficina visa desenvolver essa sensibilidade a partir do 
reconhecimento e abertura para a elaboração dos próprios lutos para se tornar apto para 
o atendimento ao outro. 
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TíTuLO:
TMS - TERAPIA DOS MOVIMENTOS SISTÊMICOS

AuTORES:
Eduardo Lomando, Claudia Sigaran

COAuTORES:

RESuMO:
A Terapia dos Movimentos Sistêmicos (TMS) é um planejamento terapêutico direcionado 
à sistematização do processo terapêutico sistêmico. Baseada nos trabalhos das escolas de 
Bowen, Estrutural, Estratégica, Simbólico Experiencial e integrada com o Modelo Cogniti-
vo e Narrativo, objetiva compreender a clínica sistêmica integrada, conhecer as atitudes 
profissionais de proatividade, honestidade, espontaneidade e ética no setting terapêuti-
co, compreender como utilizar o conceito de ressonância e conhecer e diferenciar os oito 
movimentos do processo psicoterapêutico sistêmico.
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TíTuLO:
uM NÓ. FRAGMENTOS DE uMA MÃE quE PERDEu SEu FILhO RECÉM NASCIDO

AuTORES:
Marilia Pontone Hellmeister

COAuTORES:

RESuMO:
Um trabalho autoral, um testemunho de 4 anos de meu processo de luto.

“Todas as palavras aqui presentes serviram apenas à mim, me atropelaram e me consola-
ram, permitiram eu viver meu processo de luto e fazer da vida uma possibilidade mesmo 
em meio a dor de perder um filho. 

Vivemos em um tempo acelerado cheio de imagens sorridentes, imersos em uma socieda-
de despreparada para lidar com a morte. Para viver o luto é preciso abrir espaço para a um 
longo processo regido pelo tempo da emoção, tempo que por vezes se congela e caminha 
da frente para trás. 

Quando transformei meu diário em um livro, dei um presente a mim mesma. Fiz de meu 
amor um registro de 4 anos onde meus fragmentos de mãe se redesenharam e se reinven-
taram. Do vazio da perda a reconstrução de um lugar no mundo. De pais destruídos cui-
dando de seus filhos, partilhando muitos momentos de choro. De um casal lutando para 
que a dor não os distanciasse. De uma família devastada que se recompôs.

Junto a devastação de uma perda nos deparamos com toda a nossa história, a elaboração 
do luto é uma oportunidade de cuidarmos ainda mais de nós mesmos e acolher o tempo 
da emoção. Redescobrir recursos e a partir daí costurar os rasgos de nosso tecido humano. 
E assim, viver!”

Nesse trabalho pretendo mostrar um pouco do meu processo de luto como mãe, mulher 
e terapeuta. De meu olhar para meus filhos e marido e do olhar do outro sobre mim. Con-
versar sobre o espaço que se inaugurou em mim, como terapeuta, para suportar o insu-
portável, da necessidade de permanecer no insuportável para que seja possível iniciar a 
caminhada. E do espaço sagrado da terapia como apoio fundamental para esse processo.
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TíTuLO:
uM OLhAR PARA OS POSSíVEIS DISCuRSOS quE SuSTENTAM A ALIENAçÃO PA-
RENTAL

AuTORES:
Ana Carolina Fantinato

COAuTORES:

RESuMO:
O trabalho tem como objetivo levantar em quais discursos estão pautados a alienação 
parental apresentada num estudo de caso trazido de um atendimento em terapia familiar, 
e descrever como tais discursos ajudam a sustentar tal alienação. 

O casal abalado pela dificuldade em administrar a separação marital acaba suscitando en-
redos que propiciam também uma separação parental, e começam a sustentar a disputa 
pelos filhos através dos discursos de poder legitimados socialmente: diferença entre os 
gêneros, autonomia financeira, empoderamento feminino, são alguns deles. 

Uma das ideias mais disseminadas na contemporaneidade, e em diversas esferas que não 
só a da psicologia, é a ideia de que ?o mundo mudou e com isso a constituição familiar se 
transformou?, havendo a partir desse ponto uma valorização do conceito de que abarcar 
as diversidades é uma realidade da qual não podemos fugir, especialmente enquanto te-
rapeutas de família. 

Em contraponto forças opostas atuam no campo relacional da família, deixando um hiato 
entre o horizonte desse novo discurso e a impossibilidade de desfazer dos velhos. E as 
relações familiares estão imersas de conflitos que veemente são sustentados por esse de-
sencontro. 

A alienação parental pode ser construída, marcada e amparada pela imposição desses dis-
cursos que vão se mantendo disfarçados pela ideia de cuidado, de amparo, mas no cerne 
são avassaladores, e para os filhos um abismo na relação conjunta com os pais. 

Ao passo que são os filhos os principais protagonistas dessa consequência, os pais muitas 
vezes não têm consciência do aparato social que tais discursos sustentam, e seguem incré-
dulos nas mudanças e firmes no propósito desse abismo relacional, o que torna o processo 
muitas vezes desafiador para a família e para o terapeuta.
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TíTuLO:
uMA NOVA VISÃO DO STORY ThERAPY SISTÊMICO: quANDO O PACIENTE SE TOR-
NA PERSONAGEM

AuTORES:
Sam Cyrous

COAuTORES:

RESuMO:
O StoryTherapy Sistêmico nasce dos conceitos de valoração positiva ?atribuição de novo 
sentido e arcabouço? e analogias (histórias, metáforas?) advindos da Escola de Milão, que 
considera o terapeuta como facilitador de novas perspectivas que contribuem para flexi-
bilizar e até eliminar certas estruturas, utilizando técnicas milenares de contação de histó-
rias que contornem possíveis resistências de pacientes.

Apresentaremos aqui estudos de três casos, um dos quais utiliza o StoryTherapy como fio 
condutor. Os outros dois utilizam ferramentas do StoryTherapy que permitem aos pacien-
tes aprenderem estratégias e encontrarem ideias para resolver seus desafios, entre elas: 
biblioterapia, metáforas, contos, pesquisa sobre poemas e dois conjuntos de baralhos da 
Editora Synopsis. Os pacientes foram avaliados de acordo com o princípio do equilíbrio de 
Peseschkian (2011) que prescreve a importância do equilíbrio entre dimensões humanas 
corpo, realizações, contato, sonhos que foram aqui designadas como “personagens inter-
nos” que são desempenhados por cada um em maior ou menor intensidade: guerreiro, 
administrador, romântico, erudito. O processo terapêutica se encerra quando os pacientes 
alcançam equilíbrio entre seus quatro “personagens”.

Concluímos que esse equilíbrio ocorre quando o paciente consegue ser pró-ativo em suas 
ações, não decrescer em produtividade, fortalecer suas relações, e ter uma visão sistêmica 
e saudável do mundo à sua volta. Percebemos também que a eficácia do processo se de-
vem a escolhas de obras que demonstrem situações com as quais se possam identificar, 
aproximando-se de suas realidades para poder ajudá-los a mudar suas relações familiares.
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TíTuLO:
VíNCuLO CONJuGAL, APEGO E CÉREBRO E SuAS RELAçõES COM O PROCESSO DA 
INFIDELIDADE

AuTORES:
Ana Beatriz Pedriali Guimarães

COAuTORES:
Analuiza A. Cunha, Andréa C. Toledo, Andréa T. Rodrigues, Daniela B. de Oliveira, Elenise 
F. Xavier, Josete C. Tulio, Josiane F. Leal, Liliane C. Sabbag, Tatiana B. da Silveira, Thelma Z. 
Mazer, Vera Lucia G. Sicuro.

RESuMO:
Com base nas discussões do grupo de estudos e pesquisa Diálogos Científicos, vinculado à 
Associação Paranaense de Terapia Familiar - APRTF, com sede em Curitiba - Paraná - Brasil, 
pretende-se apresentar, a partir da teoria do apego, uma compreensão sistêmica acerca 
do processo da infidelidade conjugal. Nesta exposição serão relacionados os conceitos de 
vínculo conjugal, infidelidade, apego e neurobiologia. Os vínculos de apego são ligações 
profundas, de efeitos duradouros, criados a partir de matrizes biopsicossociais. A literatura 
atual indica que o apego da infância mantém-se estável no adulto influenciando na atra-
ção, seleção e vinculação conjugal. Muitas das infelicidades conjugais, inclusive a infideli-
dade, são vivenciadas como feridas do apego, ativando sistemas neurobiológicos e com-
portamentais ligados à crises que ameaçam os vínculos. Sendo assim, o grupo de estudos 
e pesquisa Diálogos Científicos considerou que, na compreensão sistêmica do fenômeno 
da infidelidade, nas suas diversas facetas, deve-se considerar a influência da individualida-
de (apego, neurobiologia) e da conjugalidade (vínculo). OBS: Para ser apresentado junto 
com: Infidelidade Virtual: um desafio a ser compreendido; Infidelidade Financeira: Rela-
ções com o Processo de Disfuncionalidade do Casal; O Terapeuta diante dos Processos de 
Infidelidade Conjugal.
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TíTuLO:
“E VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE!” - O MITO DO AMOR CONJuGAL

AuTORES:
Maria Regina Castanho França

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho pretende oferecer aos participantes uma vivência sobre o vínculo amoroso, 
seus conflitos e a terapia de casal; serão investigados diferentes componentes do vínculo 
conjugal, tais como os fatores individuais determinantes na escolha do parceiro, as influ-
ências da família de origem e a dinâmica conjugal atual. 
Serão exploradas algumas possibilidades de intervenção, como em um processo de Tera-
pia de Casal. Ao final da parte vivencial será feito um processamento do ocorrido.
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TíTuLO:
MINDFULNESS E PhoToVoICE NO CuIDADO DO TERAPEuTA DE FAMíLIA EM SITu-
AçõES ESTRESSE

AuTORES:
Maria Goreti da Silva Cruz

COAuTORES:
Claudete Aparecida Rodrigues Milaré, Ana Lucia de Moraes Horta

RESuMO:
Geradores de estresse em trabalhadores de saúde são multifatoriais, entre eles pode- se 
considerar a carga de trabalho, demandas excessivas de atendimento, falta de recursos 
materiais e humanos, questões da vida pessoal, que podem comprometer a saúde do pro-
fissional1. Entretanto, Mindfulness (MBSR) tem sido considerado referência mundial e seu 
criador Jon Kabat-Zinn define Mindfulness como “atenção plena” ou “consciência plena”, 
habilidade de estar consciente dos pensamentos, emoções, sensações e ações, no mo-
mento presente sem julgar ou criticar a si mesmo ou a própria experiência. É “estar no aqui 
e agora”. Esse tipo de atenção ou consciência permite a pessoa aprender a se relacionar de 
forma direta com aquilo que está ocorrendo na sua vida 2,3. O Photovoice tem sido utiliza-
do nas pesquisas em diferentes lugares no mundo desde a sua criação, somente no século 
XIX a antropologia e a psicologia passou a utilizar essa técnica em investigações. Estudos 
apontam que a fotografia pode fornecer uma visão subjetiva de sentimentos, emoções e 
memórias, possibilitando ao indivíduo evidenciar o conhecimento sobre si e sobre o mun-
do. A fotografia pode facilitar a produção de sentidos, pois ao produzir se faz presente e ao 
interpretar elucida seu conteúdo 4. O objetivo: Mindfulness e Photovoice como Interven-
ção para redução do Estresse cuidados do Terapeuta Familiar e profissionais de Saúde, que 
nas demandas de trabalho ultrapassam as possibilidades de adaptação individual e social 
podendo desencadear desgastes físicos e psicossociais. No Procedimento os participantes 
terão a tarefa de tirar fotos com seus celulares a partir da consigna como: “Pensando na 
sua rotina de trabalho faça fotos que representem situações de estresse e de bem estar”. 
Logo após, será realizado as práticas de Mindfulness e na última etapa será trabalhado as 
narrativas dos significados das fotos que julgarem mais representativas. resultado espera-
do: desenvolvimento de habilidades de atenção.
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13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
67

TíTuLO:
TERAPIA COMPORTAMENTAL INTEGRATIVA DE CASAL (INTEGRATIVE BEhAVIORAL 
COuPLE ThERAPY - IBCT): A TERAPIA DE CASAL DA TERAPIA COMPORTAMENTAL 
CONTExTuAL Ou TERCEIRA ONDA

AuTORES:
Mara Lins

COAuTORES:

RESuMO:
A Terapia Comportamental Integrativa de Casal, desenvolvida por Jacobson e Christen-
sen (1998), baseia-se nas Terapias Comportamentais Contextuais. Sai do ponto de vista 
de comportamento governado por regras, típico da terapia tradicional, para contingên-
cias, comportamentos naturais do casal. O processo terapêutico inicia com a Formulação 
de Caso DEEP (profundo em inglês): Diferenças em relação ao conflito, questões Emocio-
nais, fatores Externos (por exemplo, família de origem) e Padrão comportamental. Utiliza 
questionários que avaliam a satisfação conjugal, o grau de compromisso com a relação, as 
áreas problemáticas e pontos fortes do casal. Esta avaliação é discutida com o casal para 
elaborar um plano terapêutico. O objetivo da oficina é apresentar as estratégias de Aceita-
ção (União Empática e Desapego Unificado), Tolerância e práticas de Mindfulness para ca-
sal. Ainda serão apresentados dados de pesquisa sobre IBCT comparada com a terapia de 
casal tradicional, que apontam resultados mais efetivos em longo prazo, sendo especial-
mente útil para problemas conjugais difíceis, como infidelidade e muito conflito (Cordova, 
Jacobson & Christensen, 1998; Christensen, Atkins, Yi, Baucom & George, 2006). A IBCT visa 
um relacionamento mais adaptativo à realidade psicológica de cada cônjuge baseado em 
Aceitação, a qual é considerada o elo perdido que faltava para a terapia de casal.
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TíTuLO:
“E AGORA O quE Eu FAçO? VOZES DOS SOBREVIVENTES.

AuTORES:
Eliete Belfort, Adriana Fráguas, Suzanna Levy

COAuTORES:
Ivan Fedullo, Silvia Helena Arruda, Claudio Bertolucci, Fernanda Cukier, Sandra Baldacci, 
Marcia Amaro, Adriana Sola, Alexandra Sanchez, Ana Paula Kienast, Anete Hecht, Denise 
Liesegang, Edson Miyahara, Juliana Levy, Maria Therezinha Aguiar, Mauricio Pernambuco, 
Meliz Hrosz, Rony Setton, Sandra Almeida, Sandra Aprigliano,

RESuMO:
Quando você foi embora fez-se noite em meu viver. Forte sou mas não tem jeito, hoje 
tenho que chorar. Minha casa não é minha nem é meu este lugar. Estou só e não resisto , 
muito tenho pra falar “.....( Milton Nascimento e Fernando Brand ) Esta oficina tem como 
objetivo criar a oportunidade dos participantes sentirem pensarem , refletirem e trocarem 
experiências sobre situações vividas na clínica ou na própria vida, relacionadas aos mo-
mentos de separação. 

 Partimos do princípio que estes diálogos favorecem mudanças adicionais na compreen-
são e convidam a um novo conjunto de práticas e refinam nossa escuta e o nosso sentir.

 A partir das falas, relatos e conversas impactantes e desafiadoras, cenas de filmes e mú-
sicas, que nos ajudam a mergulhar no indizível, construir em conjunto um registro que 
contemple e inclua as distintas vozes surgidas no encontro , com palavras, metáforas e 
narrativas particulares do momento , favorecendo as competências e possibilidades de 
cada um.

A clínica de casal do Instituto Sistemas Humanos é coordenada por Adriana Fráguas , Eliete 
Belfort e Suzanna Levy, e se encontra quinzenalmente desde 2009 para estudar, pensar, 
pesquisar e atender casais.
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TíTuLO:
“ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO!” CONTRIBuIçõES DA METODOLOGIA NAR-
RATIVA “BONS VENTOS” AO ATENDIMENTO DE GRuPOS E FAMíLIAS EM DIFEREN-
TES CONTExTOS - CLíNICO E SOCIAL.

AuTORES:
Lúcia Helena Abdalla, Beatriz Valente, Jade Flaksman, Eduarda Costa, Laís Souza

COAuTORES:

RESuMO:
O poder do uso da metáfora na conversa com grupos e famílias que passaram ou passam 
por adversidades.

Demonstrar o uso da metodologia narrativa “Bons Ventos” de forma vivencial. Os partici-
pantes organizados em grupos, poderão escolher o contexto, familiar ou social, em que 
desejam vivenciar as cinco etapas do exercício reflexivo.

A metodologia Bons Ventos está pautada nas práticas narrativas e utiliza-se a metáfora do 
esporte a vela para facilitar a conversa entre jovens e seus familiares. Foi desenvolvida por 
Lúcia Helena Abdalla, David Newman e David Denborough, visando a atender a demanda 
dos professores de vela do Projeto Grael. Diante do significativo retorno obtido com o 
exercício, passou a ser utilizado também na prática clínica.

De forma leve e lúdica, a metodologia busca explorar e ampliar as diferentes perspectivas 
e os possíveis aspectos negligenciados nas histórias de vida das pessoas. E estas pessoas 
vivenciam a oportunidade de rever, validar e/ou desconstruir seus valores e crenças. Atra-
vés do reconhecimento de recursos e habilidades presentes nas histórias de enfrentamen-
to de adversidades, os momentos reflexivos fortalecem o processo de autoria na vida das 
pessoas.
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TíTuLO:
“MAMÃEZINhA quERIDA” - CONSIDERAçõES SOBRE A VIOLÊNCIA TRANSGERA-
CIONAL NAS FAMíLIAS

AuTORES:
Luiz Carlos Prado

COAuTORES:
Adriana Zanonato

RESuMO:
Nesse workshop, o autor pretende fazer considerações sobre o impacto das atitudes ne-
gligentes, desrespeitosas ou violentas dos pais sobre seus filhos, que causam um proces-
so transgeracional de violência nas famílias. O workshop será ilustrado com fragmentos 
editados do filme “Mamãezinha querida” (Mommie Dearest), de 1981. Estrelado por Faye 
Dunaway, esse filme é baseado nos relatos da filha da atriz Joan Crowford, diva do cinema 
norte-americano dos anos quarenta e cinquenta. Cristina foi adotada por Joan em 1940, 
mas escreveu o livro após a morte de sua mãe, em 1977. Os relatos de Cristina, mesmo que 
possam ter sido matizados por seus sentimentos muito negativos em relação à sua mãe, 
são um bom exemplo de como as relações familiares pautadas pela violência e o desres-
peito podem comprometer o desenvolvimento dos filhos, num processo que se repete de 
geração em geração.
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TíTuLO:
“PSICOTERAPIA DE FAMíLIA: SINTAxE DA SESSÃO DE FAMíLIA NO MODELO GES-
TALT-SISTÊMICO”

AuTORES:
Ana Cristina Felisberto Silveira

COAuTORES:
Sandra Salomão

RESuMO:
Nesta oficina apresentaremos a entrevista estruturada do modelo Gestaltico-sistêmico de 
atendimento relacional criado por Silveira e Carvalho (1992), utilizada tanto no trabalho 
com famílias quanto no trabalho com grupos terapêuticos. 

Primeiramente apresentaremos o processo de construção da entrevista estruturada , que 
consta de diferentes etapas, a saber: o acolhimento da família e apresentação do modelo; 
a conversa da família entre si; a conversa dos terapeutas de intervenção com a família; a 
conversa entre os terapeutas; a troca entre a equipe reflexiva presente no campo terapêu-
tico e terapeutas de intervenção; a conversa da família sobre a conversa da equipe reflexi-
va; o experimento terapêutico e o fechamento da sessão. Para cada etapa serão indicados 
os princípios teóricos e filosóficos que sustentam a sistematização. 

Na sequência abordaremos os conceitos que fundamentam a entrevista estruturada, den-
tre os quais destacaremos os pontos de vista sobre a organização e funcionamento das 
famílias, as noções de campo e fronteiras segundo a Teoria de Campo ( Lewin), questões 
relativas ao sistema familiar e aos subsistemas (Minuchin), funções e disfunções de Conta-
to, aqui e agora (Polster & Polster), awareness e a relação dialógica na relação terapêutica 
Hycner), configurações e mapas das famílias (Minuchin), Ciclo interativo da experiência da 
família (Zinker), uso do experimento familiar(Salomão) e equipe reflexiva ( Andersen).
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TíTuLO:
A ARTE CÊNICA AMPLIANDO AS TRAMAS FAMILIARES ENTREMEADAS NAS VIVÊN-
CIAS DOS TERAPEuTAS

AuTORES:
Carmem Costa

COAuTORES:
Claúdia Leiria
Cláudia Durães
Clarissa Quintanilha
Cristina Erthal
Maria Teresa Pereira
Michelle Paes Leme
Noemia Kraichete

RESuMO:
Neste trabalho demonstramos uma pílula dos nossos encontros, também chamado de 
encontros criativos. Tal proposta baseou-se no filme “Call me Crazy” que serviu de foco 
para a circum-ambulação do grupo. O filme foi visto na íntegra e cada integrante escolheu 
uma história a partir da ressonância pessoal, da matriz familiar ou, ainda, da contratrans-
ferência e o associou a um caso clínico. Nos preocupamos com a relação de poder entre o 
supervisor e o terapeuta. Pensamos em como ecoa a vivência do mestre-aprendiz, onde 
um dos lados do sistema funciona ora como mestre, ora como aprendiz. Muito dos nossos 
supervisores e parceiros de profissão detém este poder numa hierarquia rígida, onde tem 
um que ensina e outro que aprende. Optamos pelo encontro de profissionais em grupo 
onde vários olhares e paradigmas se cruzam. Nestas tramas enredadas por meio de vivên-
cias e ampliações utilizamos vários recursos: exemplos de filmes, artes, histórias pessoais 
e outros. O objetivo principal deste trabalho foi a ativação da função transcendente e da 
vivência simbólica em prol do processo de individuação tanto do terapeuta quanto do 
paciente.
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TíTuLO:
A ARTE E A ESTÉTICA NA SuPERVISÃO: TRABALhO COM IMPASSES PROFISSIONAIS 
RELACIONADOS COM TEMAS FAMILIARES.

AuTORES:
Sandra Salomão Carvalho

COAuTORES:

RESuMO:
A coexistência de antigas e atuais organizações familiares e formas contemporâneas de 
ser e existir instigam o supervisor a desenvolver uma metodologia que responda às exi-
gências desta clínica da atualidade. 

 A oficina versa sobre o diagnóstico dos seis focos de intervenção, e, os seis papéis devidos 
ao supervisor por Williams (2001) e a adaptação deste modelo a uma metodologia viven-
cial de supervisão ao terapeuta individual, de casal ou de família, com o uso de recursos 
como bonecos e marionetes. A técnica objetiva trabalhar situações familiares ressonantes 
que paralisam o terapeuta ou tornam suas intervenções sem força terapêutica. Ao confi-
gurar o paralelo entre a família do terapeuta e a dos clientes na supervisão vivencial, se 
evidencia o fundo experiencial que interfere na interação emocional entre os sistemas 
terapêutico e familiar. 

Nosso ofício requer que o terapeuta possua recursos inventivos para lidar com a imprevi-
sibilidade dos temas apresentados e uma sistematização e uso de vivências concretas na 
supervisão possibilita um duplo salto: observar os impasses do terapeuta, diagnosticar o 
que paralisa o sistema terapêutico e criar possibilidades para os desafios clínicos. Deve-se 
saber como intervir no contexto familiar do supervisionado.

A oficina oferece recursos técnicos referentes ao manejo da supervisão. Destina-se aos 
diferentes níveis de experiência profissional e apresenta objetivos específicos para cada 
etapa do ciclo da formação profissional.
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TíTuLO:
A FAMíLIA E A ARTETERAPIA: POSSIBILIDADES NA PRáTICA DA TERAPIA FAMILIAR 
SISTÊMICA

AuTORES:
Ana Paula de Faria Noveli

COAuTORES:

RESuMO:
Bonecas de Papel e a Casa Caixa. Nessa Oficina utilizaremos as técnicas das Bonecas de 
Papel e da Casa Caixa para que os participantes vivenciem o processo do fazer artístico e 
da construção do significado através da confecção de bonecos de papel que representem 
os membros da família e da casa desses bonecos, juntamente com os acessórios e mobi-
liários, respectivamente. Essa técnica pode viabilizar o atendimento psicoterapêutico às 
famílias, principalmente as que possuem crianças pequenas por tratar-se da brincadeira 
de casinha que as crianças tanto adoram, além do lúdico que a arte proporciona! Serão 
utilizados materiais recicláveis e/ou plásticos com o objetivo de proporcionar a transfor-
mação do velho ao novo e da valorização dos objetos artesanais, o que contribui para a 
ressignificação no processo psicoterapêutico. Ao término dessa vivência, discutiremos so-
bre a utilização prática das técnicas apresentadas. A metodologia utilizada é a Arteterapia 
e o referencial teórico é o Modelo Sistêmico.
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TíTuLO:
A IRREVERENCIA COMO RECuRSO NA FORMAçÃO DE TERAPEuTAS DE FAMILIA E 
DE CASAL

AuTORES:
Maria Helena Bartholo

COAuTORES:
Berenice Fialho Moreira, Gilda d’Orsi Archer, Maria Celina Matta.

RESuMO:
Compartilhar com os os participantes as transformações das diferentes experiências clí-
nicas e teóricas vividas ao longo destes 27 anos no CEFAI - centro de estudos da família, 
adolescência e infância.

Nesta oficina propomos oferecer exercícios mobilizadores de reflexão sobre a prática te-
rapêutica dos participantes, ao mesmo tempo que mobiliizá-los a uma postura de irreve-
rência (termo utilizado por Cecchin, para falar de uma postura de curiosidade frente aos 
temas que as famílias nos trazem).

 Após cada dinâmica, favoreceremos um espaço de troca entre os participantes, visando 
na conversação e no diálogo colaborativo a construção de um conhecimento pessoal e o 
empoderamento de cada um à medida que se reconhecem e reconhecem a sua modali-
dade de trabalho.
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TíTuLO:
A PARCERIA AMOROSA E SEuS PINGOS NOS IS: INDIVIDuALIDADE E INTIMIDADE

AuTORES:
Regina Cavour

COAuTORES:

RESuMO:
Essa oficina terá como objetivo explorar o relacionamento amoroso em seus dois aspectos 
constitutivos: individualidade e intimidade.

A partir de uma metodologia vivencial focaremos na interrelação entre esses dois concei-
tos.

Percorremos questões como: do amor romântico à negociação do vínculo amoroso. Tra-
tos, distratos e maus-tratos e a aridez no cotidiano.

O erotismo e o tempo. Para que se aceita a perda do erotismo como inevitável no ciclo 
vital?

A sexualidade e sua transformação na modernidade e a difícil fronteira entre o público e o 
privado na construção de uma ética da intimidade.

Na busca pela igualdade entre o feminino e o masculino, como fica a aceitação das dife-
renças na democratização do vínculo na comunicação entre os parceiros.

A competição aprendida e a necessidade de cooperação exigida na dinâmica da parceria.

O vazio e a solidão na individualidade e sua relação direta com a possibilidade ou não de 
criar intimidade.

O inter-jogo entre o poder e o controle como cenário do relacionamento do casal.

Medo e desconfiança, sentimentos que permeiam as relações intimas, onde se organizam, 
primeiro, o como fazer para se separar mais facilmente e depois o que é necessário para 
se ficar junto.

A interferência dos modelos familiares onde a super valorização da família se contrapõe à 
desvalorização do casal: preconceitos e conceitos.

A intenção desse trabalho, que foi inspirado na minha praxis terapêutica com casais, será 
discutir temas que possam nos enriquecer diante dos desafios que nos são colocados em 
nossa pratica terapêutica diária.
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TíTuLO:
A TERAPIA FOCADA NA EMOçÃO COM CASAIS - CONSTRuINDO LAçOS SEGuROS

AuTORES:
Adriana Birmann Zilberman

COAuTORES:

RESuMO:
Esta oficina tem por propósito apresentar a terapia focada na emoção (EFT) com casais, 
desenvolvida na década de 80 pelos canadenses Sue Johnson e Les Greenberg. A aborda-
gem é ancorada na clássica Teoria do Apego proposta por John Bowlby e em consistentes 
pesquisas posteriores acerca das necessidades de vínculo e formas de engajamento em 
adultos humanos. Nos últimos anos, o modelo se expandiu e diversas pesquisas já com-
provaram a eficácia da EFT com casais, apresentando cerca de 90% de melhora nos rela-
cionamentos conjugais. A presente exposição abordará brevemente os aspectos concei-
tuais centrais da abordagem, tais como o mapa para o território dos conflitos e da relação; 
movimentos de mudança no processo de criar laços seguros; os 5 Movimentos Básicos: 
?Dançando o Tango da EFT?; focos e metas terapêuticas da EFT, Avaliação dos casais e 
Contraindicação para EFT; objetivos e estratégias do modelo terapêutico. Complemen-
tando os aspectos teóricos chave, serão apresentadas algumas vinhetas de casos clínicos, 
além de vivências práticas em pequenos grupos das principais intervenções propostas 
pela abordagem da EFT com casais para que os participantes possam treinar estratégias 
da abordagem da EFT. 
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TíTuLO:
ACOLhENDO O LuTO: PROCESSO DE ELABORAçÃO DE PERDAS

AuTORES:
Gláucia Rezende Tavares

COAuTORES:
Marília Ávila de Freitas Aguiar

RESuMO:
Em nossa sociedade é incomum encontrar conversações sobre dores, perdas e lutos. O 
desafio é abertura para diálogos que envolvam processos entrelaçados e recíprocos aos 
enlutados, oferecendo, nos diferentes contextos, relações propícias para que as pessoas 
partilhem e elaborarem suas dores, de uma forma horizontal e circular. Compreendemos 
que processar e elaborar o luto não é depressão. Vários rearranjos são necessários para 
o enfrentamento, uma vez que se lida com perdas reais ou simbólicas a partir do rompi-
mento de interações significativas de pessoas e objetos de amor. Não é um conjunto de 
sintomas que tem início depois de uma perda, que desaparece, mas engloba sucessão de 
quadros clínicos que se mesclam e se substituem (Parkes,1998).A despeito da singularida-
de, esta elaboração pode ser favorecida por relações colaborativas. O profissional que se 
dispõe a trabalhar com essa população de enlutados precisa, além de conhecimento es-
pecífico, sensibilidade, pois entra em contato com suas próprias experiências e sentimen-
tos dolorosos. A oficina visa desenvolver essa sensibilidade a partir do reconhecimento e 
abertura para a elaboração dos próprios lutos para se tornar apto para o atendimento ao 
outro. 
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TíTuLO:
ALIENAçÃO PARENTAL: A “INDúSTRIA” DE LAuDOS E A ExTREMA IMPORTâNCIA 
DOS LAuDOS PARA O CONVENCIMENTO E DECISÃO DO JuIZ

AuTORES:
Meliz Hrosz

COAuTORES:

RESuMO:
ALIENAÇÃO PARENTAL, um tema antes pouco conhecido, que passou a ser divulgado, 
inclusive em matérias jornalísticas de televisão, mas o desconhecimento do conceito e 
diversas formas de alienação persiste e sua prática comum, causa prejuízos gravíssimos à 
criança/adolescente, privando-os muitas vezes da manutenção da integridade física, psi-
cológica, mental, moral podendo afastá-lo da convivência ou romper os vínculos familia-
res. A vítima é toda criança/adolescente que sofre interferência na formação psicológica, 
sendo doutrinada por um genitor ou quem detenha sua guarda e/ou cuidados, para que 
ela repudie e se afaste do outro genitor e/ou família. O alienador pode ser um dos geni-
tores, parentes ou pessoas que tenham as crianças ou adolescentes, sob sua guarda ou 
cuidados. A vítima “ingere” tudo o que ouve do alienador e com o tempo passa a não 
mais discernir a realidade da fantasia, podendo criar “falsas memórias” e até colaborar com 
aquela situação destrutiva, rejeitando e repelindo o outro genitor, perdendo a admiração 
e o respeito, desenvolvendo sentimentos de temor, raiva e desprezo. As consequências 
da Alienação Parental podem ser nefastas em relação ao genitor alienado, ao alienador 
e principalmente em relação à criança ou adolescente vítima. Em 2010 foi criada a Lei da 
Alienação Parental visando identificar, coibir e penalizar tal prática, mas a prova e consta-
tação da existência da Alienação Parental é muito difícil, feita principalmente através de 
estudos e LAUDOS PSICOSSOCIAIS, que são essenciais e determinantes para o convenci-
mento do Juiz que julgará o caso. O Juiz não tem conhecimento técnico sobre o assunto, 
se valendo dos LAUDOS elaborados por psicólogos e assistentes sociais para decidir se 
há ou não Alienação Parental, daí a importância dos LAUDOS ELABORADOS POR PROFIS-
SIONAIS COMPETENTES e o perigo da chamada “INDÚSTRIA DE LAUDOS” encomendados 
pelos genitor e/ou advogado, visando, não o interesse da criança ou adolescente vítima, 
mas sim ganhar a causa.
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TíTuLO:
AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES TERAPÊuTICAS COM A EquIPE REFLExIVA.

AuTORES:
Silvana Rita Silvestre de Oliveira;
Mayara Schinch Labs

COAuTORES:

RESuMO:
As autoras objetivam demonstrar aos participantes a possibilidade de conhecerem e vi-
venciarem a participação em uma Equipe Reflexiva utilizando uma plataforma da internet 
denominada ZOOM. Essa inovação na terapia trouxe luz para as possibilidades transfor-
madoras do diálogo colaborativo e abriu espaço para que a ?solidão? do terapeuta diante 
da imensidão do outro possa tornar-se palco de trocas e novas descobertas. Desse modo, 
esse recurso tecnológico com a Equipe de Reflexão abre a possibilidade da escuta de vá-
rias vozes em diversos lugares do país e do mundo, encurtando distâncias e custos e am-
pliando de maneira significativa as possibilidades de trocas. Tom Andersen (2002) foi um 
dos percursores nas práticas pós-modernas e um visionário ao inserir uma equipe de re-
flexão em seus atendimentos que se encontravam paralisados. Baseado nesse trabalho, 
as autoras vão trazer nessa vivência, trechos dos atendimentos via Zoom gravados com o 
consentimento dos participantes e montar ao vivo um atendimento com a Equipe Reflexi-
va via Plataforma Zoom com o objetivo de todos observarem as possibilidades oferecidas 
por esse atendimento com o uso da tecnologia.
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TíTuLO:
ANAMNESE ESPIRITuAL NA TERAPIA CONJuGAL E FAMILIAR

AuTORES:
Lúcia Freire

COAuTORES:

RESuMO:
Hoje, a ciência já reconhece a influência da Espiritualidade na saúde física, mental e emo-
cional do indivíduo, dentro da visão sistêmica deste como um ser biosociopsicoespiritual.

Entendendo a espiritualidade como um conceito muito mais amplo na busca do sentido 
da vida, e sendo a terapia familiar um convite também para esta reflexão dentro do pri-
meiro meio social do indivíduo onde ele é convidado a interagir e a crescer buscando um 
sentido individual e coletivo para sua existência, esta oficina propõe descrever e vivenciar 
como é possível fazer a junção da terapia familiar com a espiritualidade, apontando esta 
última como uma fonte de resiliência diante das dificuldades trazidas pelos casais e famí-
lias no setting terapêutico.

Conceituando a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade, e ampliando este 
último para algo muito mais abrangente por se tratar de uma busca pessoal de um sentido 
para a vida, aprenderemos a fazer uma Anamnese Espiritual, através de alguns instrumen-
tos como o FICA, dentre outros, com apresentação de casos clínicos e vivências práticas 
entre os participantes.
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TíTuLO:
APRECIANDO ExPERIÊNCIAS DE SuCESSO DAS PESSOAS EM SuAS FAMíLIAS

AuTORES:
Marcella Naglis

COAuTORES:
Claudia Naglis

RESuMO:
Vivência em grupo e entrevista relacional para os participantes trocarem, por meio de suas 
narrativas, situações e experiências de sucesso em suas famílias, realizando perguntas po-
derosas que exploram ações significativas do indivíduo em sua família, extraindo o melhor 
aprendizado delas, gerando assim possibilidades e conexões significativas.

Sendo assim, foi utilizada e adaptada a fase Descoberta e Planejamento do Ciclo 4-D (Des-
coberta, Sonho, Planejamento e Destino) em um processo de conversação e diálogo:

1.  Conte sobre uma experiência/situação na qual você se sentiu vivo, importante e neces-
sário em sua família. O que você fez? Qual ação foi essa?

2.  O que esta ação significa para você? Em sua vida e em suas relações?

3.  Você observa colocando este tipo de ação para funcionar em sua vida? Se sim, em quais 
momentos? Com quem?

4.  Correlacionado a esta ação que você teve, cite pelo menos 02 características, habilida-
des e/ou qualidades suas que você considera relevante.

5.  Teve alguém, algum modelo ou referência em seu sistema familiar, que te influenciou 
direta ou indiretamente para esta ação ser tomada?

6.  Pensando nesta ação e seus efeitos, de que forma ela poderia ser útil para futuras adver-
sidades ou dificuldades em sua família?

7.  Compartilhar com o grupo sobre a experiência e ressonâncias vivenciadas.
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TíTuLO:
áRVORE DA FAMíLIA: COMO POSSIBILITAR ExPERIÊNCIAS quE AuMENTEM A CO-
NExÃO DAS PESSOAS COM SuAS FAMíLIAS, VALORES E hERANçAS CuLTuRAIS?

AuTORES:
Claudia Naglis

COAuTORES:
Marcella Naglis

RESuMO:
A Árvore da Família possibilita que as pessoas criem um território de identidade seguro 

sobre o qual possam se apoiar antes de narrar sobre as dificuldades em suas famílias.
O Processo tem 04 etapas:
Parte 1: Árvore da Família
Parte 2: Compartilhando nossas Histórias
Parte 3: Quando as adversidades aparecem?
Parte 4: Cerimônia de Definição 

PARTE 1: 
Raízes: estimulam os participantes a narrarem sobre a história de suas famílias (origens, 

nomes de família, descendência, ancestrais).
O Chão: Estimula os participantes a falarem sobre suas atividades com a família no pre-

sente, rotina, onde moram, com quem residem, o que fazem juntos.
Tronco: representa habilidades, qualidades, lembranças preciosas, valores que foram 

aprendidos com pessoas da sua família. 
Galhos: representam o que se deseja alcançar com família para o futuro: esperanças, 

sonhos, e metas em família.
Folhas: Representam as pessoas da família do participante que foram ou são importan-

tes, tanto aquelas que estão vivas quanto as que já morreram.
Frutas/Flores: Representam o que os participantes desejam deixar de legado para as 

gerações posteriores de sua família. 

PARTE 2: 
Criamos uma floresta com lindas árvores e compartilhamos nossas histórias no grupo.

PARTE 3: 
Somos belas árvores com fortes raízes, lindas folhas e frutos, mas será que por serem tão 

belas estão livres do perigo?
E quais são as adversidades que enfrentamos na nossa família?
Como reagimos às adversidades que chegam em nossa família?

PARTE 4: 
Agora, convidamos você a escrever uma carta ou compartilhar para um membro ou 

mais de sua família, expressando o quanto esta pessoa é ou foi importante em sua vida.
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TíTuLO:
BEM ESTAR PSICOLÓGICO E A SExuALIDADE APOS OS 60

AuTORES:
Zeneide Jacob Mendes

COAuTORES:

RESuMO:
A geração que hoje tem 60 anos é aquela que bradava como lema ?não confie em nin-
guém com mais de 30 anos?; que questionou a autoridade e ditou suas regras para apro-
veitar o melhor da vida. 

Como, então, confiar em si mesmo quando a barreira dos 30 já ficou há muito para trás? 
Mais do que uma questão médica ou estética, envelhecer bem é uma tarefa pessoal, que 
exige medidas ativas em busca de maior serenidade e frescor.

Nesse encontro vamos conversar sobre como podemos alcançar maior Bem-Estar Psico-
lógico ? BEP (PWB- Psychological Well Being, Barry MacCarthy 2015 ) e Sexual ? Sexo Bom 
o Bastante ? SBB (GES - Good Enough Sex, Barry MacCarthy 2015) para continuarmos a 
aproveitar o que a vida tem a nos oferecer após os 60. 

Experimentaremos alguns exercícios reflexivos e sensoriais para desenvolvermos o Bem 
Estar e assim podermos conversar respeitosamente sobre o tema - à luz da experiência 
particular de cada um.

Estimular a qualidade da relação consigo mesmo e com os demais baseados no seu Estilo 
Sexual (Sexual Style, Barry McCarthy, 2014) e construir “Pontes para o Desejo” (Bridges of 
Desire ? Barry McCarthy. 2014) com parceiro ou parceira são alguns dos desafios. 

A sexualidade não precisa ser assim esquecida e nem enaltecida como performance.
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TíTuLO:
CINEDRAMA : FAMíLIA TRANSExuAL E DECISõES DE DESTINO?

AuTORES:
Ana Maria Fonseca Zampieri

COAuTORES:

RESuMO:
Oficina com a metodologia do CINEDRAMA ( Winkler, 1999), a partir de cenas selecionadas 
do Filme XXY , dirigido por Lucia Poenzo, (Argentina, 2007),baseado no conto de Sergio 
Bizzio, chamado Cinismo.

Com técnicas sociodramaticas, o grupo sera aquecido para assumir papeis de pais , ami-
gos , médicos , policiais , terapeutas de famílias e protagonistas transexuais, nas diversas 
decisões cirúrgicas, psicofarmacológicas, de desenvolvimento sexual , de identidades de 
gênero, violências sexuais e questões éticas ao longo do ciclo vital de uma criança nascida 
com a Síndrome de Klinefelter .

A cada cena e subgrupo surgidos na fase de aquecimento , serão desenvolvidas novas 
ações e narrativas para a coconstrução das possibilidades decisórias dos protagonistas 
básicos do filme, baseadas na epistemologia da complexidade de Morin (2012).

A metodologia terá 4 etapas: Aquecimento Inespecífico, com introdução teórica sobre a 
temática proposta, aquecimento especifico com cenas do filme XXY, dramatização de no-
vas ações do terapeuta de família sobre momentos decisórios familiares e compartilhar de 
novas e múltiplas narrativas para o caso protagonizado .

O objetivo da oficina é a conscientização, sensibilização e reflexões do trabalho do tera-
peuta de famílias com estas demandas .

Haverá breve introdução teórica sobre a Síndrome de Klinefelter e indicação de Referên-
cias Bibliográficas, através de um capitulo de um livro da proponente da oficina ( no prelo).

OFICINAS



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
86

TíTuLO:
COMO ATENDER CASAIS CONTEMPORâNEOS

AuTORES:
Luiz Carlos Osorio

COAuTORES:

RESuMO:
A oficina visa apresentar uma modalidade de atendimento a casais contemporâneos, nas 
suas diversas configurações, apoiando-se num referencial teórico psicanalítico-psicodra-
mático-sistêmico e introduzindo ferramentas inovadoras de abordagem, tais como a apre-
sentação cruzada, o emprego de feedbacks durante a sessão e “temas para casa”.

Após uma breve introdução para delinear o contexto da abordagem psicoterápica feita 
pelo apresentador será realizado um “role-playing” com os participantes da oficina para 
demonstração da modalidade de atendimento e dos mencionados instrumentos de abor-
dagem.
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TíTuLO:
COMO CONSTRuIR E INTERPRETAR uM GENOGRAMA FAMILIAR

AuTORES:
Ana Silvia Teixeira, Cynthia Ladvocat

COAuTORES:

RESuMO:
O autoconhecimento é essencial para uma vida saudável, pois o acesso a história familiar, 
afetiva e profissional permite que sejam identificados vários fatores, como características 
pessoais, pontos fortes e os de melhoria.

Uma das fontes de pesquisa sobre si mesmo estudo sobre a família de origem, no apren-
dizado sobre as escolhas profissionais, amorosas e padrões de relacionamento. O autoco-
nhecimento possibilita redefinir e redirecionar a vida e carreira para um caminho diferen-
ciado para que os membros mais jovens possam buscar vislumbrar novas perspectivas. 

O genograma foi desenvolvido por Monica McGoldrick a partir da árvore genealógica 
como um recurso para o registro de dados biográficos. Permite aumentar a capacidade de 
reflexão sobre pontos encobertos, padrões repetitivos, lealdades, valores, crenças, esco-
lhas profissionais, mudanças, obstáculos ou enfrentamento de situações complexas dos 
relacionamentos ao longo da história das gerações passadas. 

As autoras criaram o e-book “Guia para construção de genogramas”, livro virtual, com a 
intenção de possibilitar o acesso desta ferramenta ao indivíduo que deseje se conhecer 
melhor através de sua história familiar e ao trabalho do profissional, de acordo com a es-
pecificidade do seu campo.

Nesta oficina será apresentado o estudo do genograma de forma didática sobre um “case” 
de uma família mundialmente conhecida, com foco nos casamentos, separações, conflitos 
e mandatos de carreira profissional. 

O objetivo é levar o participante a vivenciar o estudo desta família e compreender a influ-
ência dos mandatos familiares sobre seus descendentes na repetição de padrões sinto-
máticos, e, principalmente, identificar possibilidades de superação. E se beneficiar de uma 
reflexão sobre as ressonâncias entre o “case” apresentado e a história pessoal de cada um 
de nós.
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TíTuLO:
COMO FuNCIONA A NOSSA FAMíLIA?

AuTORES:
Natasha Gomes Barrocas

COAuTORES:
Christina Sutter

RESuMO:
Nessa oficina propomos apresentar um instrumento espacial e vivencial, baseado no Mo-
delo Circumplexo de Olson de sistemas conjugais e familiares, que pode ser utilizado no 
setting terapêutico, de família, casal ou individual. O objetivo desse instrumento é o de 
auxiliar os membros da família a adquirirem uma maior compreensão de seus modelos re-
lacionais. Não tem como propósito classificar as famílias, mas sim permitir que as pessoas 
tomem consciência do padrão de funcionamento familiar e, a partir disso, compreendam 
em que medida este padrão pode gerar ou não dificuldades relacionais. Através de uma 
atividade vivencial propomos demonstrar como utilizar o referido instrumento.
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TíTuLO:
COMO SE CuIDAR E CuIDAR DE PAIS LONGEVOS?

AuTORES:
Jorgete de Almeida Botelho, Márcia Rubinsztajn

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho visa propor uma reflexão e debate das variáveis existentes na rela-
ção de cuidado de pais longevos dependentes. A saúde precisa estar para o idoso, como 
também, para seu cuidador familiar. A partir dos pressupostos teóricos da terapia familiar 
sistêmica, podemos refletir a dinâmica de famílias que vivenciam o envelhecimento hu-
mano. 

Cuidar de um familiar idoso nos dias de hoje, está ficando cada vez mais difícil. O núcleo fa-
miliar está cada vez menor e com isso, as atividades de cuidados não podem ser divididas 
exclusivamente entre os familiares. (CARTER, MACGOLDRICK,1995) O desgaste que repre-
senta o cuidar pode trazer consequências maléficas ao cuidador, interferindo nas relações 
familiares e em sua saúde. Estudos atuais apontam um nível de esgotamento emocional 
- síndrome de Burnout, encontrado nesses cuidadores informais.

Movidas por compartilhar tantas histórias e situações vivenciadas por idosos e filhos e por 
nosso interesse em poder ajudá-los, nos sentimos motivadas em trazer para a Oficina al-
gumas questões relacionadas à saúde, afeto e limite na arte de cuidar. Será visto também, 
como esses conceitos podem interagir na relação terapeuta-família. 

Para o desenvolvimento da oficina, será usado um exercício de constelação familiar. Em 
seguida, abordaremos as situações relevantes à necessidade de se cuidar para poder cui-
dar. Finalizando, teremos a construção de um pensamento grupal.

OFICINAS



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
90

TíTuLO:
CONSTELAçÃO FAMILIAR E SEu OLhAR SOBRE O SISTEMA FAMILIAR

AuTORES:
Valeria C. de M. Nascimento, Perla Delambert Filizzola

COAuTORES:

RESuMO:
A proposta desta Oficina é apresentar os pressupostos teóricos e técnicos da Constelação 
Familiar de Bert Hellinger e seu olhar sobre o sistema familiar: emaranhamentos, influência 
sobre o destino, doenças, padrões, dinâmicas ocultas, lealdade e forças entre seus mem-
bros. Ciência universal das relações humanas, aborda inicialmente o campo dos vínculos 
familiares e sua ancestralidade, ampliando para as relações de trabalho, profissão e orga-
nizações, incluindo povos e culturas. Alguns princípios autorregulam o sistema familiar e 
segundo Bert Hellinger “cada tragédia familiar descansa sobre uma transgressão das leis 
que regem o sistema.” As ordens do amor ou leis da vida seguem três princípios: pertenci-
mento, hierarquia e equilíbrio entre o dar e o receber. A Constelação Familiar possibilita a 
reconciliação com o passado e com si mesmo, o que provoca um movimento no sistema 
familiar como um todo, permitindo o próximo passo rumo a um futuro diferente. 

As autoras convidarão os participantes da Oficina a olhar para a família através da vivência 
de um exercício de Constelação Familiar.
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TíTuLO:
CONSTRuINDO ENCONTROS COLABORATIVOS: uMA OFICINA A PARTIR DE uMA 
PERSPECTIVA APRECIATIVA.

AuTORES:
Mayara Schinch Labs, Anaclara Miranda Rodrigues, Roberto Ricardi Costard, Maria Carolina 
Vita Nunes

COAuTORES:

RESuMO:
Com o objetivo de possibilitar aos participantes conhecer e vivenciar um processo de in-
vestigação apreciativa, as autoras e o autor visam apresentar de forma breve sua experi-
ência como facilitadores no processo de investigação apreciativa numa empresa familiar 
no interior do estado de São Paulo. O workshop ocorreu com a participação de 30 funcio-
nários sobre a empresa que gostariam de construir colaborativamente. Na ocasião rea-
lizamos a fase inicial Descoberta (Discovery) da Investigação Apreciativa de Cooperrider 
e Whitney (2009) e concluímos que a abertura para deixar-se tocar interna e inter-rela-
cionalmente produziu efeitos em todos os envolvidos, que foram mobilizados pelo olhar 
apreciativo de potenciais individuais e coletivos para a construção de relações e posicio-
namentos que produzam sentido. Diante dessa experiência vivida optamos por realizar 
essa oficina oferecendo aos participantes a vivência num processo inicial de investigação 
apreciativa para conhecer e sentir essa metodologia que busca desenvolver as potenciali-
dades das pessoas no mundo que as rodeia. Sendo assim, iniciaremos com uma dinâmica 
de aquecimento, formaremos duplas para que dialoguem a partir de algumas perguntas 
disparadoras, depois serão formados grupos para expressar aspectos positivos de cada 
um e daquele grupo numa espécie de brasão mediante as questões que foram discutidas, 
e por fim, apresentaremos a todos as potencialidades surgidas e como nos sentimos com 
essa experiência.
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TíTuLO:
CORPO: hERANçA FAMILIAR, ExPERIÊNCIA INDIVIDuAL

AuTORES:
Erica A. Cavour Rocha

COAuTORES:

RESuMO:
Todos nascemos em algum tipo de família e herdamos nossos corpos de nossos ances-
trais. Nas interações familiares aprendemos formas de agir, de pensar, de nos vincularmos 
e desenvolvemos uma forma própria de estar no mundo ao longo do processo de diferen-
ciação familiar.

Como podemos ancorar o processo de individuação na realidade somática de cada um, no 
contexto familiar? 

Há autores sistêmicos como Jay Halley e Monica Mc Godrick que que entrelaçam fases do 
ciclo vital ao desenvolvimento infantil de modo que demonstram a ideia de coevolução e 
coindividuação.

 Neste workshop buscamos investigar como é ser um corpo em interação com outros cor-
pos dentro da família. Vamos apreciar através das lentes da Psicologia Formativa como 
as realidades somáticas dos membros de uma família entram em cena , se influenciando 
mutuamente e contribuindo para o processo de desenvolvimento de todos os membros 
da família.

Como é ser um corpo em interação com outros corpos dentro da família?
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TíTuLO:
CRuZ FAMILIAR E VOZES FAMILIARES

AuTORES:
Moises Groisman

COAuTORES:

RESuMO:
Todos nós somos atravessados, queiramos ou não ? e estamos crucificados - pela cruz 
familiar. 

O que significa cruz familiar?

Nascemos e nos desenvolvemos em algum tipo de família, biológica, adotiva, uniparental, 
heterossexual, homoafetiva (masculina ou feminina), abrigos, orfanatos, através de dife-
rentes formas (relação sexual homem ? mulher, fertilização in vitro, barriga de aluguel etc). 
As experiências objetivas, quaisquer que elas tenham sido, com essas famílias e as formas 
de reprodução marcarão indelevelmente nossa matriz familiar, que se expressarão nessa 
cruz.

Nela, estão inseridos, na linha vertical, os personagens do passado, pais, avós e bisavós 
(crenças, hábitos, cultura, raça e religião) na metade superior, e na metade inferior, os fi-
lhos, herdeiros emocionais desse passado; na linha horizontal, estão o cônjuge e os ir-
mãos, se houverem.

Esses personagens, tanto vivos quanto mortos, se manifestam em vozes, que vão coman-
dar nosso comportamento.

Nesse workshop vivencial, proponho por meio de um (a) voluntário (a) demonstrar a força 
e a existência das vozes familiares, inseridas na cruz invisível que carregamos.
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TíTuLO:
DANçANDO COM OS CASAIS: A COREOGRAFIA DA INTIMIDADE.

AuTORES:
Sandra Fedullo Colombo

COAuTORES:

RESuMO:
Na construção do par amoroso quero refletir sobre vários desafios:

Pertencimento e autonomia, proximidade e distancia, fusão e singularidade, sexo atração 
e cotidiano, a presença do terceiro na configuração do par...

Desejo também criar um espaço para conversar sobre o impacto da coreografia da intimi-
dade dos casais nos terapeutas e como estes abrem suas mochilas para que os casais pos-
sam mergulhar em suas histórias transgeracionais e no tecido das histórias do pertencer 
de cada pessoa envolvida naquele encontro terapêutico.

Como o terapeuta sustenta o gesto do nascimento do novo e de ser hospede e hospedeiro 
da hospitalidade do que é sagrado nessa construção de novas possibilidades?

A apresentação de algumas cenas do filme C’est l’amour de Paul Vecchiali será o aqueci-
mento para nossa vivência. 

Alguns autores serão convidados a contribuir na elaboração de nossa coreografia: Clarice 
Lispector, Rubens Alves, Mony Elkaïm, Pierre Benghozi, Gilberto Safra, Marisa Japur, San-
dra Fedullo Colombo, Gilda Montoro, Tom Andersen, Benedito Medrado, Michael White 
entre outros.

Procuramos nessa oficina nos conectar profundamente com nossa bagagem para o traba-
lho com os casais: nossos modelos de pertencimento e autonomia, nossa postura filosó-
fica na relação com os processos singulares de cada casal e com os instrumentos técnico-
científicos que nos ampliam no fazer terapêutico.

Pertencimento e autonomia a desafiadora coreografia transgeracional do par amoroso. 
Vamos dançá-la?
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TíTuLO:
DANDO VOZ AO hERDEIRO - uSO DA áRVORE DA VIDA NO TRABALhO COM hER-
DEIROS

AuTORES:
Renata de Fátima Fortes Bueno

COAuTORES:
Rosa Maria Stefanini de Macedo

RESuMO:
Esta oficina é um convite aos participantes a vivenciarem a experiência vivida por herdei-
ros, na pesquisa de doutorado: Dando voz ao Herdeiro, que teve como objetivo compre-
ender o olhar e as motivações que um herdeiro tem sobre sua própria carreira e como as 
relações familiares influenciam a sua escolha, buscando analisar os benefícios da utilização 
da ferramenta advinda da prática narrativa: Árvore da vida profissional do herdeiro, como 
espaço de expressão dos sentimentos, complementando as técnicas tradicionalmente 
usadas no processo de orientação de carreira. 

Através da construção de uma árvore, é proporcionado espaço de reflexão do papel pro-
fissional na vida, desde a infância até a posição atual, descobrindo suas potencialidades, 
recursos internos e rede social para descoberta e realização profissional. 

O trabalho foi realizado dentro de uma visão sistêmica, com uma abordagem da Terapia 
Narrativa.

Ao término da oficina serão apresentados os resultados obtidos com os herdeiros na tese 
de doutorado.
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TíTuLO:
DE quE AMOR FALAMOS

AuTORES:
Denise Miranda de Figueiredo, Marina Simas de Lima

COAuTORES:

RESuMO:
Hoje século XXI estamos vivendo muitas mudanças em relação ao que entendemos sobre 
o amor, relações afetivas e sexuais. Essa oficina se propõe a trabalhar a partir de diferentes 
imagens referentes a relacionamentos o surgimento de preconceitos e pré julgamentos 
que podem impactar em nosso papel de terapeutas de casal e família.
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TíTuLO:
DIáLOGO PRODuTIVO

AuTORES:
Tania Almeida

COAuTORES:

RESuMO:
Dedicada a todos que trabalham com processos de diálogo, facilitando conversas que vi-
sem o entendimento, o relacionamento ou a negociação de temas objetivos, essa oficina 
pretende compartilhar procedimentos e ensinar ferramentas, ambos oriundos da Media-
ção de Conflitos, que favorecem a fluidez do diálogo.

Identificaremos os pilares de um diálogo produtivo e intervenções que contribuem para 
gerar entendimento, aprimorar relacionamentos e negociar diferenças.
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TíTuLO:
DIFICuLDADES COM AS FRONTEIRAS NO uSO DOS OBJETOS (A)(E)FETIVA-MENTE 
COMPuLSIVOS PELO MÉTODO ?ARGILA: ESPELhO DA AuTO-ExPRESSÃO?

AuTORES:
Maria da Glória Cracco Bozza

COAuTORES:

RESuMO:
As fronteiras podem ser vistas como os limites que possibilitam o conhecimento e a pre-
servação da diferenciação dos sistemas. Em que o sujeito sabe de si próprio, apropria-se 
de sua essência, respeitando a si, aos outros e as diferenças.

O ideal é o equilíbrio harmonioso entre os sentimentos de autonomia e pertencimento, 
bem como serem adequadamente definidos e suficientemente permeáveis entre os seus 
membros e o mundo externo. No entanto, quando estes itens não estão em equilíbrio ge-
ram dificuldades na capacidade de adaptação diante de situações de estresse, podendo 
resultar em diversos sintomas, pela perpetuação da relação simbiótica e a debilitação das 
tendências à autonomia, ou também por outro lado perdendo o sentimento de fidelidade 
e pertencimento.

Uma maneira de resolver de forma volátil tais dificuldades em gerir os limites e os proces-
sos de diferenciação seria pelos atos compulsivos, que aliviam as dificuldades até deparar-
se novamente com as mesmas e cair no círculo vicioso. 

Pretende-se unir esta teoria dos processos de diferenciação com as práticas do método 
?Argila: Espelho da Auto-Expressão para o trabalhado dos diferentes sistemas: familiar, 
casal, individual e grupos gerais. A proposta seria a realização de uma oficina com par-
ticipantes, e que tivessem a possibilidade, pelas práticas com a argila, de vivenciar o au-
toconhecimento do grau de diferenciação. Como também na utilização das esculturas 
pré-confeccionadas dos kits ?Argila: Espelho da Auto-Expressão?, deixar mais claro pelas 
esculturas metafóricas os temas que necessitarão trabalhar para a busca da alteração de 
tal padrão aprendido.
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TíTuLO:
DIFuNDINDO uMA METODOLOGIA PARA CONTExTOS CONVERSACIONAIS DE TRA-
BALhADORES SOCIAIS E FAMíLIAS EM VuLNERABILIDADE

AuTORES:
Monica de Oliveira Genofre, Cristiana P. G. Pereira, Simone Bambini Negozio, Maria Luisa 
Moreno Carmona

COAuTORES:

RESuMO:
O trabalho que iremos compartilhar foi desenvolvido pelo Instituto de Terapia Familiar 
de São Paulo - ITFSP, que nos seus mais de 25 anos foi selecionado e contratado inúmeras 
vezes para desenvolver trabalho social com famílias, grupos e comunidades. 

Em meio a uma realidade tão complexa vivida pelas famílias em vulnerabilidade o nosso 
desafio é sensibilizar os trabalhadores sociais de que as práticas colaborativas e dialógicas 
geram transformações; que os espaços que promovem acolhimento e confiança através 
de conversas transformadoras possibilitam um reconhecimento das competências, o de-
senvolvimento dos recursos pessoais e do grupo e a convivência com a diversidade, facili-
tando a busca dos direitos sociais e o exercício da cidadania. 

O objetivo dessa oficina é compartilhar a experiência dos trabalhos realizados. Através de 
dinâmicas os participantes entrarão em contato com conceitos norteadores, entre eles: 
acolhimento, criação de contexto, o olhar apreciativo que promove mudança, transformar 
histórias das pessoas em competências, o poder das práticas colaborativas e dialógicas em 
grupo, a importância da linguagem e do lugar de fala.
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TíTuLO:
DuOGRAMA: O MAPA DAS RELAçõES AMOROSAS

AuTORES:
Tainá Hauat Peregrino

COAuTORES:

RESuMO:
O Duograma é uma técnica usada com pacientes individuais e terapia de casal para fazer a 
representação subjetiva das relações amorosas e ter uma narrativa sobre elas. Ele foi cria-
do primeiramente com objetivo de aprofundamento emocional dos terapeutas Familiares 
que estavam em formação e posteriormente, na prática clínica com pacientes. É levado 
em consideração a história de vida amorosa do narrador e seus laços afetivos significati-
vos no desenvolvimento do ciclo vital. Desde as memórias infantis, a adolescência e vida 
adulta até o momento atual. 

Refletir como impactamos e somos impactados pelas relações amorosas. Observar e com-
parar os padrões de comportamentos que são estabelecidos. Ampliar a consciência sobre 
as relações amorosas para trabalhar questões e fazer novas escolhas.

É possível observar a forma como cliente conta e vivencia sua história e positivamente ou 
negativamente. Como inicia e termina os relacionamentos, as dificuldades enfrentadas e 
os aprendizados obtidos sobre si mesmo, os outros e o amor em geral. O que o paciente 
leva em consideração quando conta sua história diz muito sobre ele. Os enamoramentos 
da infância podem marcar a vida de uma pessoa assim como um divórcio ou uma traição 
e uma boa leitura sistêmica se interessa por todas as histórias. Ex: um ?fora?, pode carregar 
emoções que se fazem presente nos dias atuais. 

É uma boa forma de trabalhar o terapeuta Familiar. Com os pacientes, é possível observar 
e refletir sobre dados que poderiam não emergir nas sessões, e manejá-los terapeutica-
mente. É possível também fazer comparativo com o genograma ampliando o olhar trans-
geracional dos padrões que se repetem no decorrer das gerações.
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TíTuLO:
E FORAM PAIS PARA SEMPRE - COMO A TERAPIA DE FAMíLIA E DIREITO PODEM 
INTERAGIR PARA A CONSTRuçÃO DA COPARENTALIDADE PÓS-DIVÓRCIO

AuTORES:
Olivia Furst, Monica Lobo

COAuTORES:

RESuMO:
Mesmo nos dias atuais, em que o divórcio é uma realidade concreta na vida de uma quan-
tidade cada vez maior de pessoas, têm-se a clara percepção de que os profissionais que 
tradicionalmente lidam com famílias em situação de transição, ainda não compreenderam 
seu papel neste novo contexto.

Com o advento da Emenda Constitucional no 66, o divórcio passou a ser direto no Brasil 
(ou seja, para sua decretação não é mais necessário se aguardar prazo algum) e foi elimi-
nada a discussão de culpa pelo fim do casamento. Para o direito, o divórcio passou a ser 
extremamente objetivo, em total descompasso com o tempo emocional próprio de uma 
ruptura conjugal e da reconfiguração da família.

Sendo o divórcio um fenômeno complexo, multifatorial e com inúmeros desdobramen-
tos, a baixa interação entre advogados e terapeutas de família acaba por empobrecer os 
resultados e não contribui para o desafio real que é o exercício de uma parceria parental 
funcional após o divórcio. Um casal com filhos não necessariamente será “feliz para sem-
pre”, no entanto, temos a certeza de que serão “pais para sempre”.

Esta oficina tem por objetivo sensibilizar e instrumentalizar todos os profissionais que li-
dam com famílias em situação de divórcio para um nova forma de abordagem, buscando 
- no trato das questões sempre presentes nestas situações, como Guarda, Moradia, Rotina 
de Convivência com os filhos (visitas), Manutenção financeira (pensão alimentícia) e Par-
tilha de Bens - compatibilizar a objetividade do direito com a subjetividade das emoções.
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TíTuLO:
EDuCAçÃO SÓCIO EMOCIONAL - O quÊ É? SuA PERTINÊNCIA. NA ESCOLA E NA 
FAMíLIA.

AuTORES:
Marcia Frederico

COAuTORES:

RESuMO:
Apresentar aos participantes os fundamentos teóricos, a base científica, os benefícios 
atingidos por quem passa por uma educação sócioemocional sistematizada e curricular. 
Apresentar, através de dinâmicas e vivências práticas, algumas atividades que são desen-
volvidas pelo programa desenvolvido pelo LIV (Laboratório Inteligência de vida), do grupo 
Eleva Educação, práticas exercidas pelos diferentes segmentos escolar. Ou seja, faremos 
demonstrações práticas de atividades realizadas na Educação Infantil, Fundamental 1, 2, e 
Ensino médio.

Falaremos também como articulamos com os sistemas familiares e com a instituição esco-
lar como um todo, seus funcionários, professores, administradores...

O LIV é um programa curricular.
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TíTuLO:
ENTRELAçOS

AuTORES:
Alexandre Keusen, Olga Leão

COAuTORES:
Leonardo Palmeira, Elias Carim Neto, Silvana Barreto

RESuMO:
A política de desinstitucionalização da psiquiatria trouxe uma nova realidade para o cam-
po social e familiar, com demandas por maior atenção e participação comunitária e me-
lhoria das condições de moradia, trabalho e qualidade de vida junto às famílias. Movi-
mentos de usuários dos serviços de saúde e iniciativas por profissionais de saúde mental 
buscaram adequar o tratamento e a reabilitação psiquiátrica às novas necessidades do pa-
ciente e de sua família. Neste contexto surgiram a psicoeducação de família, o movimento 
de recuperação pessoal (recovery) e o suporte de pares. Nessa oficina trabalharemos a 
história da criação de um programa de psicoeducação de família orientado à recuperação 
pessoal com desdobramento em grupos de suporte de pares na cidade do Rio de Janei-
ro, descrevendo a metodologia da psicoeducação e da terapia de solução de problemas, 
que permitiram que 5 grupos liderados por pacientes e familiares se estabelecessem em 
bairros da cidade para apoio às pessoas que convivem com transtornos mentais severos, 
como esquizofrenia e transtorno bipolar, de maneira autônoma e sem a interferência de 
profissionais. 

A esquizofrenia foi inicialmente conceituada por Kraepelin como um transtorno de evolu-
ção crônica, cuja maioria dos pacientes caminhava inexoravelmente para uma deteriora-
ção psíquica. Contudo, estudos de follow-up na década de 1970/80 contestam esta con-
cepção, na medida em que os resultados mostram que 2/3 dos pacientes demonstram 
níveis leves a moderados de sintomas e razoável grau de funcionamento social e quali-
dade de vida após, em média, 20 anos de doença. Nos primeiros congressos brasileiros 
de terapia de família apresentamos uma síntese do estudos que apontavam a atmosfera 
familiar como um modulador que influenciava a evolução na esquizofrenia e em diferen-
tes situações clinicas. Projetos foram desenvolvidos com objetivo de intervir e influenciar 
esta dinâmica. Nesta oficina iremos trabalhar a experiência desenvolvida no IPUB/UFRJ no 
Setor de TF.
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TíTuLO:
ENVELhECIMENTO: PASSADO E FuTuRO NO PRESENTE

AuTORES:
Monica Lobo

COAuTORES:
Elisa Motta, Regina Cavour

RESuMO:
Cada etapa do ciclo vital implica em perdas ,transformações e recontratos. 

Na velhice, ao valorizar a experiência vivida, sem ressentimentos, reconhecendo o seu per-
curso e sua responsabilidade pelas escolhas, cria-se uma chance de renovação e aprendi-
zagem.

Esta oficina se propõe a abordar, de forma vivencial, diferentes aspectos que envolvem o 
sujeito que envelhece e seus relacionamentos.
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TíTuLO:
ESTuDOS DOS CONCEITOS DE MARCELO PAkMAN PARA A PRáTICA CLíNICA.

AuTORES:
Silvia Londynski Vaks

COAuTORES:
Wanda Rogéria Campos Lima Assis, Valéria Yahn Henriksson, Claudia Fátima da Costa Ma-
galhães, Lia Padovan, Solange Dair Santana , Marilene Fernandes Martinez, Sandra Addas 
Mendes

RESuMO:
Esta oficina teórico-vivencial objetiva compartilhar os conceitos do livro “Texturas de la 
imaginación: más allá de la ciencia empírica y del giro lingüístico”, de Marcelo Pakman 
(2014), tais como: imagem, imaginação, evento poético, dimensão do sentido e imaginá-
rio social. Conceitos estes trabalhados por um grupo de psicoterapeutas a partir de um 
ciclo de estudos com o autor, pensando a prática clínica. Pakman articula filosofia, episte-
mologia, arte e pensamento crítico na prática da terapia familiar e em intervenções sociais 
de âmbitos diversos. Refletir criticamente é um processo de profissionais para rever a ação 
de uma maneira informada, entender o cotidiano e integrar conhecimentos. A oficina per-
mitirá conhecer o conteúdo do livro e a bibliografia que o sustenta. Como metodologia, 
vivenciar os conceitos do livro relacionados a casos clínicos, problematizando com leitura, 
debate e socialização das reflexões desenvolvidas em pequenos grupos.
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TíTuLO:
FAMíLIAS COM ANIMAIS DE ESTIMAçÃO: APRENDENDO JuNTOS

AuTORES:
Ana Paula Santa Helena, Vera Regina Miranda

COAuTORES:

RESuMO:
O mundo vem sofrendo gigantescas transformações e estas também ocorrem nas famí-
lias, onde passa-se a considerar um novo agrupamento de afeto e de direito, que inclui a 
espécie humana e a animal: a família denominada multiespécie, que vem sendo objeto de 
estudos recentes.( FARACCO,2008 e SAVALLI et al,2017).

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 44,3% dos 
lares brasileiros possuem, pelo menos, um cão. A população de cães em 2013 chegou a 
52,2 milhões, sendo maior que a de crianças entre 01 e 14 anos - 44,9 milhões (IBGE, 2015).

Cain (2016) afirma que as interações entre crianças e animais proporcionam que elas sa-
tisfaçam necessidades de contato físico típicas da infância, além de proporcionarem expe-
riências afetivas importantes como dar e receber amor, oferecer cuidados ao outro, lidar 
com os fenômenos de nascimento e morte.

A partir da experiência profissional das autoras em psicoterapia familiar de sistemas mul-
tiespécie, propõe-se esta oficina que objetiva tecer reflexões acerca desta nova configura-
ção além de oportunizar uma vivência grupal na qual o eterno processo de aprendizagem, 
também a partir da relação com os bichos, acontece.
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TíTuLO:
FAMíLIAS E CASAIS - DESAFIOS PARA O TERAPEuTA

AuTORES:
Solange Maria Rosset

COAuTORES:

RESuMO:
As famílias e os casais passam por mudanças profundas, e, paralelamente, a terapia de fa-
mílias e casais traz novos e intrigantes desafios. Esses desafios levam o terapeuta a novas 
reflexões e novas necessidades de manejo e postura. Na Oficina “Famílias e Casais - Desa-
fios para o terapeuta” vou apresentar meu olhar sobre esse assunto, baseado na Terapia 
Relacional Sistêmica e em mais de 40 anos de prática clínica e de formação de terapeutas. 
Trarei também propostas de trabalho pessoal com os terapeutas, além de subsídios técni-
cos e teóricos.
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TíTuLO:
FuTEBOL DAS RELAçõES: A FAMíLIA EM MOVIMENTO

AuTORES:
Katya Braga Goldenstein

COAuTORES:

RESuMO:
Tenho interesse em apresentar no 13o Congresso Brasileiro de Terapia de Família o jogo 
FUTEBOL DAS RELAÇÕES, um recurso lúdico que desenvolvi durante atendimento clínico 
prestado à uma família com dificuldades de comunicação, no âmbito do Centro de Estu-
dos da Família, Adolescência e Infância ? CEFAI, buscando facilitar a conversação entre os 
agentes envolvidos no atendimento: membros da família e terapeutas.

O jogo FUTEBOL DAS RELAÇÕES provou-se como recurso de grande valia para iniciar e 
dar continuidade a uma comunicação tranquila e prazerosa, promovendo um ambiente 
propício para conversas e gerando possibilidade de mudanças na dinâmica familiar. Para 
atrair a atenção da criança, até então bastante dispersa e reticente em relação à terapia, 
denominei o jogo naquela ocasião de Sub 9, já que a criança tinha 9 anos e era apaixonada 
por Futebol. 

O jogo promove um ambiente descontraído e facilitador para a família demonstrar seus 
próprios comportamentos e relações. Suas regras são claras e de fácil assimilação, poden-
do ser jogado por qualquer faixa etária.

Nesta apresentação, pretendo compartilhar o resultado clínico surpreendente que con-
seguimos alcançar com o auxílio do jogo FUTEBOL DAS RELAÇÕES, propondo a utilização 
deste recurso para profissionais que lidam com famílias que apresentam dificuldades na 
comunicação.

O procedimento para a apresentação será uma exposição oral seguida de vivência presen-
cial do jogo.

Penso que esta apresentação poderá auxiliar os profissionais da área de Psicologia na 
abertura de um importante canal afetivo com famílias em situações de resistência, tão 
comuns em nossa prática.
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TíTuLO:
GÊMEOS E INDIVIDuALIDADE

AuTORES:
Helena Cardoso

COAuTORES:
Joana Cardoso, Moisés Groisman

RESuMO:
Nessa oficina, vamos analisar a questão da relação emocional dos gêmeos. Como eles in-
teragem, se associam, se individualizam e tomam decisões individuais, familiares, profis-
sionais e afetivas ao correr da sua vida; e como a família nuclear e extensa, os amigos e 
parceiros afetivos e profissionais se relacionam com eles. 

São serem únicos ou combinados? 

Esse tema, será demonstrado ao vivo através de uma entrevista mediada por um dos coau-
tores, Moises Groisman, com as terapeutas familiares, gêmeas e coautoras, Helena e Joana 
Cardoso. 

A apresentação se complementará pela exibição e debate de um vídeo editado, produ-
zido pela Núcleo-Pesquisas, “O menino partido”, no qual se evidencia a repercussão da 
morte precoce de um dos irmãos gêmeos sobre o remanescente.
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TíTuLO:
hISTÓRIAS DE APROxIMAçõES E PERTENCIMENTO

AuTORES:
Maria Luiza Cobra de Castilho (Tai Castilho)

COAuTORES:
Walkyria Acquesta Dias

RESuMO:
Compartilhar ação realizada em uma Fábrica de Cultura, equipamento da Secretaria Esta-
dual de Cultura que atende crianças e jovens da periferia de São Paulo.

Apresentar ação desenvolvida junto às equipes profissionais da Fábrica, a partir de funda-
mentação teórica e prática, refletindo sobre as dificuldades relatadas pelas equipes em li-
dar com questões relacionais que adentravam o cotidiano, como comportamentos agres-
sivos das crianças e adolescentes. O desconhecimento sobre a cultura do contexto e das 
famílias resultava em estigmatizações; as distorções da comunicação entre as equipes ge-
ravam desqualificação profissional e duplas mensagens nos diferentes níveis funcionais. A 
Fábrica acabava por refletir a vulnerabilidade do território. O processo de intervenção teve 
impacto positivo no acolhimento dos frequentadores. Conhecer-se como equipe e aden-
trar a cultura do contexto e das famílias gerou sentimento de pertencimento, comunica-
ção mais transparente e mudanças que permitiram revisitar conceitos, atribuir sentidos 
às ações e relações. MÉTODO: a partir da descrição de casos e vivências serão discutidos 
temas que surgem nos equipamentos públicos de cultura e educação, tais como: a impor-
tância do contexto, o conhecimento das histórias e das famílias e o acolhimento dos mem-
bros das equipes, a desqualificação versus o reconhecimento profissional, a comunicação, 
a importância da rede social.

 Possibilitar uma reflexão conjunta com os participantes sobre como visões e conceitos 
das teorias relacionais sistêmicas aplicadas aos equipamentos sociais podem se tornar ins-
trumentos potentes no trabalho em contextos de vulnerabilidade social.
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TíTuLO:
INDIVIDuALIZAçÃO E FuSÃO - DOIS PILARES FuNDAMENTAIS NA TERAPIA DE FA-
MíLIA E DE CASAL

AuTORES:
Andréa Wakigawa, Moises Groisman

COAuTORES:

RESuMO:
Bowen, ao criar o conceito de “massa indiferenciada do eu familiar” revolucionou a teoria 
sistêmica e todo o campo da psicologia ao colocar o eu do indivíduo nascendo, se diferen-
ciando em maior ou menor grau, da “massa familiar” que se forma entre o filho e os pais 
ou com um dos pais (família monoparental) desde o seu nascimento. Vai ser o início do 
desenvolvimento daquele filho em contato com o grau de individualização que esses pais 
trouxeram de suas respectivas famílias de origem. 

Entre os dois extremos, individualidade (desenvolvimento e libertação do indivíduo) e fu-
são (manutenção da família original e congelamento dos seus membros), vai se constituir 
o eixo do trabalho do terapeuta familiar. Seja atendendo famílias ao denunciar a necessi-
dade daquela família em manter sua homeostase, seja atendendo casais quando os côn-
juges têm a expectativa da “síndrome da gemelaridade”, das almas gêmeas, na qual cada 
um deveria nascer na família do outro ou na fantasia de que se tornariam substitutos das 
respectivas famílias.

Assim o conceito da “transgeracionalidade” (Bowen) ou da “cruz familiar” (Groisman) é 
fundamental para o trabalho com famílias e casais. Caso não o utilize, o terapeuta corre o 
risco de permanecer apenas no presente (linha horizontal), superficializando as questões, 
e não atualizando o passado (linha vertical) no presente.

 Nesse workshop, vamos expor a fundamentação teórica do nosso trabalho terapêutico, 
apresentar um DVD: “Coração” (Núcleo-Pesquisas), e, a partir dele, realizar um trabalho 
vivencial com os integrantes da oficina chamado “Aonde está meu Coração?”.
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TíTuLO:
INTERSuBJETIVIDADE E RESSONâNCIA: TEORIA E PRáTICA DE ExPERIÊNCIAS NO 
DOMíNIO PRÉ-VERBAL- AFINAçÃO DO INSTRuMENTO DO TERAPEuTA

AuTORES:
Sérgio Hübner

COAuTORES:

RESuMO:
Intersubjetividade, ressonância, sintonia afetiva, transferência, contratransferência, duplo, 
são alguns dos nomes com que nós, terapeutas, designamos estados de conexão ampla, 
profunda, vívida, potencialmente transformadora. Experiências de intimidade, de senti-
mento (ou emoção) compartilhados estão no cerne das conversações terapêuticas. Vão 
muito além dos conteúdos verbalizados e parecem estar na base destes (Damásio).

O terapeuta é seu instrumento de trabalho. O aperfeiçoamento neste instrumento se 
constrói no conhecimento de diferentes abordagens teóricas, da própria ontogenia, e na 
habilidade e treino em intersubjetividade, trabalhos contínuos. A discussão e prática de 
domínios da intersubjetividade são o tema dessa oficina.

Compartilhar idéias, conceitos e reflexões a respeito de intersubjetividade e ressonância, 
segundo Elkaïm, Andersen, Fedullo Colombo, Maturana, e, menos discutidos no campo 
das terapias familiares, Stern, Keleman, Eckman, Damásio.

Possibilitar experiência, ampliação e instrumentalização das ressonâncias do profissional 
na coautoria de processos terapêuticos. Prática de exercícios de autopercepção e observa-
ção ativa nas conversações.

Construção de base teórica mínima para que as propostas e idéias sejam compartilhadas.

Formação de subgrupos onde se exercitem, em trios e duplas: o “espelhamento” de expres-
sões, intensidades e ritmos na conversação(Stern); os “cinco passos do corpar” (Keleman); 
o compartilhamento de sentidos das emoções que pontuam a conversação em famílias e 
casais (Johnson); formulação de perguntas abertas em tempo reflexivo (Andersen).

Elaboração de experiências e dúvidas.
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TíTuLO:
INTERVENçÃO COM TERAPIA DE EMDR COM FAMíLIAS COM ADOLESCENTES E 
PAIS COM COMPuLSÃO POR uSO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS.

AuTORES:
Ana Lúcia Gomes Castello

COAuTORES:

RESuMO:
A presente oficina tem como objetivo mostrar o processo de trabalho grupal e individu-
al com famílias que apresentavam dificuldades e até compulsão pelo uso demasiado de 
componentes eletrônicos. Para tanto, foram trabalhadas quatro famílias compostas por 
pai, mãe e dois filhos do sexo masculino e feminino .

Nesta oficina vamos trabalhar os participantes com o protocolo grupal de EMDR para tra-
tar experiências disfuncionais relacionadas ao uso inadequado de eletrônicos
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TíTuLO:
LuZ E SOMBRA: O MÉTODO JuNGuIANO E A TERAPIA DE CASAL

AuTORES:
Vanda Lucia Di Yorio Benedito

COAuTORES:

RESuMO:
O objetivo desse trabalho é discutir a abordagem clínica junguiana na terapia de casal, ali-
nhavando teoria e prática desse método. A intersecção desses dois campos clínico-teórico 
será feita através da compreensão simbólica do conflito conjugal, demonstrando como os 
parceiros podem chegar a reconhecer e vivenciar o campo imago-afetivo onde se cons-
trói e também se sustenta a dor psíquica que paralisa o vínculo amoroso. Este deve ser 
compreendido a partir dos complexos sombrios complementares dos cônjuges. A identi-
ficação e elaboração de complexos, na terapia de casal lidar com elementos conscientes e 
inconscientes; passado e futuro; pessoal e relacional, individual e coletivo, trabalhando os 
conflitos num desdobramento contínuo entre afeto e imagem, emoção e pensamento. O 
trabalho com os complexos de uma relação amorosa traduz, frequentemente, uma busca 
narcísica de duas personalidades, que projetam um no outro, ideais irrealistas compensa-
tórios, que geram diferentes graus de conflitos entre os casais, que atuam, mesmo que de 
forma disfarçada, desde o momento da escolha. A investigação dos conflitos, e o trabalho 
terapêutico com os mesmos se faz através de técnicas verbais e expressivas-dramáticas, 
que serão utilizadas durante a oficina.
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TíTuLO:
METáFORAS E hIPNOSE COM CASAIS

AuTORES:
Maria Teresa Soares Eutrópio

COAuTORES:

RESuMO:
Apresentar a Técnica dos Laços: hipnose metafórica com casais. Esta técnica foi tema da 
dissertação da autora em 2004 como uma intervenção que proporciona uma mudança 
no diálogo terapêutico, penetrando no campo confuso das verbalizações que geralmente 
desviam o casal e o terapeuta para dados irrelevantes, explanações improdutivas e repe-
titivas.

Através de explanação teórica e vivência da técnica será apresentada aos participantes 
uma nova ferramenta desenvolvida para ampliar os resultados em psicoterapia de casais. 
Integrando os pressupostos da teoria sistêmica e os recursos da psicoterapia ericksoniana 
e metafórica abordaremos como canalizar a sessão terapêutica para a busca de soluções.

A utilização da Técnica dos Laços leva os clientes e terapeuta a focarem na imagem e natu-
reza da relação ou como diz Caillè, na entidade do casal, bem como o que é necessário mo-
dificar para que se torne um relacionamento mais saudável. O diálogo terapêutico passa 
a se concentrar no sistema do casal e não nas acusações individuais, comuns ao processo 
de terapia de casal.
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TíTuLO:
MINDFULNESS NA PRáTICA DO TERAPEuTA DE FAMíLIA

AuTORES:
Claudete Ap. Rodrigues Milaré

COAuTORES:
Maria Goreti da Cruz, Ana Lucia de Moraes Horta

RESuMO:
Mindfulness é uma forma de meditação baseada na tradição budista que tem sido usada 
nas últimas duas décadas para tratar com sucesso diversos problemas de saúde mental. 
Conhecido também na nossa língua como atenção plena que consiste através da medita-
ção prestar atenção a cada momento, a cada sensação e a cada instante. É estar consciente 
da realidade que nos cerca, ou talvez em outra explicação estar atento no aqui e agora.

O criador de Mindfulness (MBSR) - Jon Kabat-Zin deu início a técnica na década de 70 em 
pacientes que estavam sofrendo de estresse. Ao invés de restringir atenção para um obje-
to, esta técnica enfatiza a observação individual, de um momento para o outro. A atenção 
plena é consciência desenvolvida por meio de um foco de atenção estendido e determi-
nado, que é definido para o momento presente e sem julgamento1,2. 

Entretanto, o objetivo da oficina é compreender a importância da parentalidade conscien-
te para o bem-estar entre pais e filhos. 

Embora os pais geralmente criem seus filhos com dedicação e amor, eles normalmente 
experimentam estresse. Trazer os princípios da atenção plena para o parentalismo permi-
te que os pais percebam seus filhos com atenção imparcial e aberta sem pré-julgamento 
permitindo reações mais sensíveis e receptivas às necessidades e ao comportamento de 
seus filhos, em vez de reagir automaticamente 3.

As habilidades da atenção plena ajudam desenvolver capacidades nos pais para focalizar a 
atenção em seus estados internos de ser, tais como cognições e emoções. Estar consciente 
à paternidade promove relacionamentos de apegos seguros 4.

Procedimento: Habilidades de Mindfulness com os pais para depois ensinar seus filhos, 
incluindo os recursos necessários para utilização das práticas formais e informais no dia a 
dia.

O resultado esperado é que Mindfulness possa ensinar pais e filhos a atitude de não jul-
gamento, desenvolvendo a capacidade de sentir a compaixão e aceitação para si e para o 
outro com empatia na promoção do bem-estar.
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TíTuLO:
O IMPACTO NAS RELAçõES FAMILIARES DA DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: uMA 
VIVÊNCIA EM TERAPIA DIALÓGICA E COLABORATIVA

AuTORES:
Rosane Carneiro Porto

COAuTORES:
Luciana Maria Schmitt da Silva, Liliana da Cunha Paula

RESuMO:
De acordo com os últimos dados publicados em 2017 pela OMS (Organização Mundial 
de Saúde), a depressão é a principal causa de transtornos e riscos à vida de adolescentes. 
O suicídio foi um dos três principais motivos de mortes desses jovens, junto com a Aids e 
acidentes de trânsito. http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/05/depressao-e-
doenca-mais-frequente-na-adolescencia-alerta-oms.html 

Neste cenário, a angústia dos familiares tem sido ampliada pela sensação de frustração 
diante da impotência de não saber como proteger seus jovens frente a esta situação dra-
mática.

Este tema tem sido um desafio recorrente nas famílias e na prática clínica. O objetivo desta 
oficina é abrir um espaço reflexivo e colaborativo sobre o impacto nas famílias da depres-
são na adolescência.

Fundamentada nos pressupostos da Abordagem Colaborativa, (Anderson, H. e Goolishian 
H. 1998) e do Construcionismo Social, (Gergen, K. 2010), essa oficina pretende proporcio-
nar diálogos que privilegiem a construção conjunta de uma relação dialógica não hierár-
quica. Tal prática facilita a abertura de novas perspectivas, outras formas de comunicação 
e múltiplas possibilidades de lidar com o tema.

A oficina será desenvolvida com um número mínimo de 12 e máximo 40 participantes. 
Após uma breve apresentação da metodologia da vivência, os participantes serão dividi-
dos em grupos, que contarão com uma facilitadora cada. Será apresentado um caso clíni-
co para que ambos o dramatizem dentro da proposta da terapia dialógica e colaborativa. 
Ao final será promovida uma roda de conversa para o compartilhamento das experiências.

Esta vivência pretende abordar o impacto nas relações familiares da depressão na adoles-
cência, estimulados pela troca das experiências subjetivas surgidas no ambiente reflexivo 
e conversacional.
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TíTuLO:
O MÉTODO DE TESTEMuNhAS ExTERNAS DA TERAPIA NARRATIVA uSADO NA 
PRáTICA DE RELATOS DE CASOS CLíNICOS NA SuPERVISÃO EM GRuPO

AuTORES:
Maria Ângela Teixeira

COAuTORES:

RESuMO:
Testemunha Externa no geral é alguém que é chamado para narrar frente a um grupo, 
percepções diferentes de um mesmo foco. A vinculação permite uma reflexão em torno 
das histórias de vida vivenciadas. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar na prática como é feita a supervisão de relatos de 
casos clínicos usando a abordagem da Terapia Narrativa. Participaram deste experimen-
to pessoas que frequentaram Cursos de Terapia Narrativa e querem ter uma experiência 
prática clínica, compartilhando a mesma base entre si. O elo que os une é o exercício da 
prática da abordagem narrativa. 

O procedimento da Testemunha Externa é formado por um grupo de terapeutas que ao 
ouvirem o relato do atendimento de um dos terapeutas, validam ou não, diferente pontos 
de vista do grupo, indo além da visão preferencial da história do terapeuta com um clien-
te. No relato dos casos de um grupo se participa como Testemunha Externa ao mesmo 
tempo em que se pratica a teoria Narrativa. 

No caso de um grupo, a experiência é riquíssima porque a supervisão na verdade se trans-
forma numa visão interativa, as perguntas giram em torno de identificar qual a expressão 
que mais chamou (ou não) a atenção sobre a história que está sendo dita; identificar quais 
imagens essas expressões evocam; praticar a externalização e saber até que ponto valores, 
crenças, desejos, sonhos e responsabilidades do cliente e dos terapeutas interferem no 
trabalho conjunto. 

Na prática de uma oficina é possível trocar ideias, compartilhar a percepção do outro, sa-
ber do terapeuta em consulta como foi vivenciar essa situação e procurar dentro do que 
foi dito, aquilo que mais reforçou a visão para trabalhar com o cliente. 

Enfim, os membros da equipe e do terapeuta que relata o caso, ficam juntos para se inter-
rogarem e se engajarem numa desconstrução e reconstrução da terapia.
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TíTuLO:
O NASCIMENTO DO TERAPEuTA

AuTORES:
Janice Rechulski

COAuTORES:
Adriana Mattos Fráguas, Ana Lucia Starling, Eliane Jambas, Eliete Belfort Mattos, Denise 
Mendes Gomes, Márcia Zalcman Setton, Marcos Cavana, Marcos Naime Pontes, Neide Ma-
ria Brito Abreu, Sandra Fedullo Colombo, Sergio Hübner, Suzanna Amarante Levy.

RESuMO:
Queremos oferecer uma oficina que nos permita compartilhar com os participantes o que 
pensamos sobre o caminhar do profissional para o nascimento do Terapeuta, qual é o 
convite que fazemos para os diferentes profissionais que chegam à nossa porta com o 
desejo de serem terapeutas de família e o que o Instituto Sistemas Humanos acredita que 
é tornar-se Terapeuta de Família. Queremos viver o encontro de nossos desejos e nossas 
crenças com os desejos e crenças dos participantes. Tanto o processo terapêutico quan-
to o pedagógico (que se entrelaçam no Instituto Sistemas Humanos) são contemplados 
resumidamente nesta ideia: o processo de construção da própria singularidade se dá no 
encontro com o outro. 

Pensamos nesta oficina como um espaço para viver os múltiplos nascimentos que são 
possíveis a partir da entrega ao encontro respeitoso com o outro numa ética relacional ho-
rizontal. Vamos propor uma oficina em três movimentos, três vivências a serem propostas 
para o grupo que permitam a cada participante sentir o processo que vivenciamos com 
nossos alunos ao longo da formação. 1) O primeiro nascimento: a mudança de paradigma 
no primeiro ano da formação; 2) O segundo nascimento: o início da clínica e o impacto 
no terapeuta do trabalho com as intersecções e ressonâncias; 3) O terceiro nascimento: 
o amadurecimento da vivência clínica e as novas apercepções de cada ser como único, 
pensante e tecedor de contextos.

Esperamos permitir aos participantes experimentar o caminhar e as etapas de nosso per-
curso em busca do que pensamos e sentimos ser sagrado: o encontro de cada um com o 
outro, semelhante nas necessidades humanas e diferente em sua construção única.
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TíTuLO:
O SELF DO TERAPEuTA: RECuRSOS DA CONSTELAçÃO FAMILIAR E TERAPIA SISTÊ-
MICA

AuTORES:
Rosimeire Winter. Terapeuta Familiar. Núcleo Pesquisa - RJ, Greice Veleda. Psicóloga e espe-
cialista em Constelação Familiar

COAuTORES:

RESuMO:
Um Self é tanto um indivíduo quanto um estado de consciência. Pode estar em seu estado 
expansivo, diferenciado das partes e posteriormente passar para um indivíduo com fron-
teiras, quando tenta ajudar as partes ou lidar com pessoas. É o mesmo Self, mas em dife-
rentes estados. Um dos principais objetivos será ajudar os participantes a harmonizar seus 
mundos internos e construir a conectividade com o seu lado obscuro, que criam impasses 
no processo terapêutico.

A base teórica tem Bert Helling, mestre em Constelação Familiar, na sua observação e ex-
perimentos com as leis sistêmicas, desenvolvendo um trabalho simples, profundo, soma-
do ao conceito de Murray Bowen , diferenciação do Self, uma das bases da terapia familiar 
sistêmica. Pertinência, equilíbrio entre dar e receber, de hierarquia de tempo, associados 
à técnica de ?delinear fronteiras? desenvolvidas pelos terapeutas estruturais (Minuchin e 
Fishman, 1981). 

O trabalho do Self percorrerá numa primeira etapa explorando o limite de observação do 
impasse terapêutico, sem devolução auto perceptiva do supervisor, em intervalos de tem-
po, não modificados no contexto imediato, o Self como um líder interno e compassivo. 
Numa segunda etapa, os recursos observados e suas fronteiras. Como se desenvolvem, se 
relacionam, sem confrontá-los ou preencher lacunas, aliviando o supervisor da responsa-
bilidade solitária em dirigir o curso da supervisão. A descoberta surge na medida em que o 
aluno toma conhecimento de si mesmo, numa harmonização com seus mundos internos 
em conectividade com o externo.
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TíTuLO:
O TERAPEuTA FAMILIAR NA CONTEMPORANEIDADE: NOVAS DEMANDAS, IMPLI-
CAçõES TEÓRICAS, NOVAS TÉCNICAS, E NOVOS CAMPOS DE ATuAçÃO

AuTORES:
Maria Rita D’Angelo Seixas

COAuTORES:

RESuMO:
São enormes os problemas que as famílias brasileiras, que nos competem como objeto de 
trabalho, estão enfrentando hoje Com este trabalho, objetivamos vivenciar com os parti-
cipantes sua ideologia, valores e postura, diante dos problemas sociais da cultura em que 
vivemos. Apresentar novos métodos e técnicas de trabalho a todos que trabalham com 
famílias, para sermos eficientes na construção de nossa atuação profissional. Discutir que 
caminhos devem ser abertos para nós e para nossos pacientes enquanto seres humanos. 
Discutir o que estamos fazendo enquanto classe profissional, para abrir caminhos, defen-
der e ocupar os espaços profissionais que nos são devidos? Trabalharemos com a meto-
dologia sociodramática. A conclusão vai depender da resposta à pergunta: O que aqueles 
que trabalham com família estão fazendo e que técnicas estão utilizando, para ocupar o 
espaço que lhes cabe?
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TíTuLO:
O uSO DOS RITuAIS CuRATIVOS NAS PROFECIAS E ESTIGMAS FAMILIARES SEGuN-
DO A ÓTICA MíTICA

AuTORES:
Marilene Krom

COAuTORES:

RESuMO:
A oficina tem o objetivo de apresentar uma Leitura Evolutiva e Instrumental Mítica, que fo-
caliza o mito em sua complexa construção de realidades, norteador das concepções e do 
sentido dado à vida pelas pessoas. Esta leitura com a qual trabalho permite acompanhar 
as famílias, através de suas histórias trigeracionais e fornece instrumentos importantes 
para o seu uso em terapia. Ao diferenciar os diversos mitos presentes na família identifico 
nos mitos nocivos e desorganizadores a presença das profecias e estigmas familiares. Vou 
rever a seguir o uso dos rituais terapêuticos na terapia familiar, sugiro então nos rituais 
curativos um trabalho, com enfoque preventivo e terapêutico para a construção desses 
rituais focalizando os quatro elementos da natureza, que são essenciais para a vida e a so-
brevivência do ser humano: água, terra, fogo e ar. Finalmente proponho uma vivência que 
possibilite entrar em contato com a sintonia que temos, com um dos quatro elementos 
propostos para a construção dos rituais.

OFICINAS



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
123

TíTuLO:
OFICINA DE CRIAçÃO DE SIGNIFICADOS DE GÊNERO

AuTORES:
Maria Helena do Espirito Santo Coelho

COAuTORES:

RESuMO:
A experiência com casos de violência masculina encaminhados pelo poder público de 
nossa cidade brasileira, Campo Grande - MS, nos colocou diante do questionamento de 
quais significados de gênero possuem a maior influência na manutenção dos incompará-
veis índices de violência masculina e feminina. A partir dos mapas da violência, com dados 
do Ministério da Saúde, de Waisefisz (2011, 2014, 2015) é crescente o número de jovens do 
sexo masculino que se colocam em comportamento de risco e cometem crimes ligados ao 
comércio de drogas, onde 62,9% de mortes com causas externas entre jovens enquanto 
no resto da população é de 8,1%, apenas (WAISEPITZ, 2014). Para lidarmos com os signifi-
cados que possuímos ligados ao masculino e feminino em nossa cultura latina, propomos 
uma oficina que possa refletir a influência que esses significados podem ter sobre a juven-
tude masculina e que possam ser constituídos para buscamos um futuro de gênero mais 
promissor. A oficina se constituirá de uma pequena apresentação de conceitos como de 
Identidade e diferença contidos em Hall&Woodward(2008) e Masculinidade baseadas em 
trabalhos narrativos publicados Dulwich Centre (Adelaide, Australia).
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TíTuLO:
OFICINA DE DIáLOGO: CONSTRuINDO uMA PRáTICA COLABORATIVA EM TEMáTI-
CAS POLÊMICAS

AuTORES:
Cristiana Pires Gonçalves Pereira, Daniela Fabbrocini, Leandra Jones

COAuTORES:

RESuMO:
O trabalho que iremos compartilhar é uma Oficina de Diálogo Político, um espaço de con-
versação que desenvolvemos frente a necessidade de criar novas possiblidades para o 
atual momento político brasileiro, bastante polarizado e hostil.

Temas polêmicos tendem a gerar um debate polarizado que traça uma linha entre duas 
respostas simples a um dilema complexo, induz as pessoas a tomarem partido de um lado 
da linha ou do outro, delineando a questão de modo binário de vencer/perder. Quando 
um lado toma uma posição, o campo adversário automaticamente toma posição oposta, 
sem nem mesmo se questionar se de fato aquilo é contra suas ideias e valores, ficando 
assim a reflexão limitada.

Partimos do modelo “Projeto de Conversação Pública”, que promove uma fala pessoal, de 
valores, de desejos e dúvidas, trazendo a possibilidade de saída do debate ao diálogo. Al-
gumas outras práticas pós-modernas foram incorporadas: objeto de fala, equipe reflexiva, 
reposicionamento, entre outros.

Nosso objetivo, num primeiro momento, é compartilhar como construímos a nossa Ofici-
na, alinhada com as Práticas Colaborativas e Dialógicas: cuidado com o convite e o diálo-
go, perguntas reflexivas buscando histórias de vida, gerando conexão e horizontalidade 
que convida à parceria.

Em seguida, convidaremos os participantes a se juntarem em pequenos grupos e traze-
rem um contexto de polarização, para então criarem suas próprias perguntas com base na 
nossa prática.

Acreditamos que dividir sobre o trabalho que desenvolvemos, possa encorajar os parti-
cipantes a propor as práticas colaborativas em diversos contextos, mesmo onde houver 
posições polarizadas ou temas polêmicos.
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TíTuLO:
OFICINA: A TÉCNICA DA MáSCARA COMO INSTRuMENTO FACILITADOR NO DESVE-
LAMENTO DE SENTIMENTOS ASSOCIADOS àS FAMíLIAS COM hISTÓRICO ABuSIVO

AuTORES:
Marisa Barradas Crasto

COAuTORES:

RESuMO:
A proposta da Oficina envolve uma introdução teórica e prática ( famílias abusivas, a téc-
nica da máscara, dramatização, role playing, sociodrama e outras técnicas) para que todos 
apreendam os conceitos e vivenciem emoções e sentimentos das interações abusivas se 
colocando no papel de vítima e ofensor/agressor com a utilização da técnica da máscara. 
Objetiva o conhecimento e a técnica da máscara como facilitadora no desvelamento e 
sentimentos e ampliar a visão crítica de cenas abusivas dramatizadas. À medida que os 
participantes constroem suas máscaras de acordo com os personagens de famílias com 
histórico abusivo e passam a se comunicar como se fossem eles, inicia-se nesse momento 
o contato com as emoções e sentimentos das interações abusivas. O caminho se inicia 
com a experiência de colocar e retirar as máscaras, assimilando e reconhecendo suas más-
caras internas, e compreendendo o processo de disfarce que dificulta vítimas e ofensores/
agressores a lidar com as suas emoções relacionadas aos abusos . A família abusiva cons-
trói sua máscara embasada nas próprias leis construída por elas mesma, como uma pro-
teção, o mascaramento da violência. A metodologia é participativa e fundamenta-se na 
abordagem sociopsicodramática, com técnicas grupais integrativas, como o sociodrama e 
a técnica da máscara que propiciarão a expressão de emoções e fantasias , em que todos 
compartilham sentimentos desvelados durante a vivência.
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TíTuLO:
PERSONAGENS E MINIATuRAS DINAMIZANDO

AuTORES:
Liane de Oliveira Rangel Cantalice

COAuTORES:
Marizete Rodrigues, Maria Christina Mascotte Lenz Cézar

RESuMO:
O objetivo da oficina é mostrar a dinâmica do uso das miniaturas na terapia, ajudando o 
cliente a se ver e a ver sua própria história, com maior percepção, maior capacidade de 
transformar a situação e movimentar-se a partir de então.

O método pode ser usado com família, casal ou individual.

Personagens da vida do cliente ganham cor e significado e podem ser movimentados por 
ele favorecendo muito a resolução de impasses, crises e sintomas, como se assistisse a um 
filme escolhendo seu desenrolar, descobrindo novas possibilidades, minimizando medos, 
fortalecendo a identidade, encontrando novos caminhos, trazendo leveza a problemas 
que pareciam grandes e descobrindo nuances, jamais observadas num universo abstrato! 

O cliente se diferencia e se observa trazendo uma nova dinâmica para o tratamento, com 
novos insights tanto para o terapeuta, que sempre fundamentado na teoria sistêmica, 
pode acrescentar novos objetos em busca de novas alternativas; como para o cliente, que 
se torna diretor e autor da sua história e do seu desenrolar, exteriorizando sintomas, po-
dendo tocar, movimentar e assistir ao próprio progresso.

Um verdadeiro antes e depois numa média de 8 sessões. 

Podem ser descobertas variadas formas de atuar com as miniaturas na terapia. 

Excelente instrumento para o terapeuta diagnosticar em que lugar está o seu cliente, ou 
como está evoluindo.

Usamos há pelo menos 5 anos, nossa vitrine de miniaturas que podem ser escolhidas uma 
a uma pelo cliente.

A apresentação terá fotos com história de casos e seu desenrolar , bem como vivência com 
as miniaturas no local da apresentação.
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TíTuLO:
PERTENCIMENTO E DIFERENCIAçÃO NAS ETAPAS DE VIDA DA MuLhER.

AuTORES:
Lúcia Vinagre

COAuTORES:

RESuMO:
Há questões da vida adulta da mulher que vem sendo preparadas ao longo da construção 
da relação mãe-filha e pai-filha, que estão relacionadas a como vivenciam os contatos, 
os vínculos e as separações e que dependendo da saída encontrada conduzem ao per-
tencimento com diferenciação, distanciamento ou aprisionamento-fusão. Podemos dizer 
isso porque muitos pontos do desenvolvimento psicológico-emocional e afetivo da filha 
sofrem influência dos padrões e modelos presentes e vivenciados nas dinâmicas das rela-
ções da filha com a mãe e da filha com o pai. A feminilidade e a maternidade são dinâmicas 
do ciclo de vida da mulher e estão diretamente relacionadas ao modo de funcionamento 
destas relações, ou seja, quanto mais funcional, mais fluida será a passagem de uma etapa 
para a outra como também a circularidade de uma para outra sucessivamente. E quanto 
mais disfuncional, mais entraves ou bloqueios estarão presentes na passagem de uma eta-
pa para a outra do ciclo, dificultando o processo de individuação da mulher. Este trabalho 
pretende mostrar dinâmicas desfavoráveis e favoráveis na construção, desenvolvimento 
e organização das fronteiras e pontes da relação mãe-filha/pai-filha que influenciam na 
vida da mulher adulta e quanto o trabalho terapêutico com estas díades favorece a reor-
ganização emocional e afetiva nestas relações como também na sua vida amorosa, vida 
profissional e maternidade.
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TíTuLO:
PROGRAMA SER EM PAZ - PROPOSTA DE TRANSFORMAçÃO PARA A EDuCAçÃO

AuTORES:
Simone Bambini Negozio

COAuTORES:
Monica Miguez, Daniel Calmanowitz, Renata Truffa Taranbay

RESuMO:
O Programa Ser em Paz é uma metodologia de educação não formal que desenvolve e 
aplica métodos e práticas que promovem o cultivo da paz interior, para propiciar maior 
capacidade de auto-regulação emocional, resolução colaborativa de conflitos e percepção 
de como meu estar no mundo afeta o mundo ao meu redor. 

A inquietação que move o trabalho da FLGCP é de como reverter o quadro cíclico de es-
tresse, de demandas e de pressões profissionais, familiares e individuais. Entende que um 
caminho possível é por meio da Prática de Respiração e Concentração - PRC, e da aplicação 
dos conceitos de educação não-formal, chamados de Norteadores de Cultura de Paz. 

A oficina será um encontro elaborado para aprender a Prática de Respiração e Concen-
tração e seus benefícios através da metodologia do Programa Ser em Paz, que têm como 
base a teoria vivenciada, ou seja, a partir de vivências e trocas os participantes terão a 
oportunidade de praticarem a Cultura de Paz.
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TíTuLO:
PROJETO FAMíLIAS: IMPLEMENTAçÃO DE uMA ABORDAGEM APRECIATIVA, COLA-
BORATIVA E DIALÓGICA NuM AMBIENTE INSTITuCIONAL

AuTORES:
María Gabriela M. Leifert e Marli de Oliveira

COAuTORES:
Graziela Jones Mofarrej, Maria Fernanda Teixeira Costa, Maria Luiza Moreno Carmona, Olga 
Joveleviths, Valéria Nicolau

RESuMO:
O trabalho que pretendemos apresentar se realiza em uma instituição que desenvolve 
programas socioeducativos e de cidadania que beneficiam mais de 10 mil pessoas entre 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Têm como missão: “Contribuir com ações 
socioeducativas para conscientizar crianças, jovens e adultos de sua dignidade e do seu 
potencial transformador”. Neste sentido foi proposto um trabalho que oferece um serviço 
de atenção a famílias que contribui para a transformação das pessoas em sujeitos de direi-
tos e deveres, buscando fortalecer a prática de sua cidadania. Nessa oficina temos como 
objetivo apresentar parte das ações que estamos desenvolvendo para levar adiante os ob-
jetivos propostos para unificar uma política de trabalho com famílias, num ambiente ins-
titucional. O nosso referencial teórico reside na Investigação Apreciativa, Cooperriderer, 
Whitney (2005), bem como nas Práticas Colaborativas e Dialógicas, Grandesso (2017). Nos-
so propósito é demonstrar a força do diálogo, das narrativas, a eficiência da colaboração e 
apreciação, para construção de novos paradigmas de trabalho, mais coerentes e alinhados 
com os propósitos da governança na missão da instituição. Na possibilidade de integrar 
ações horizontais, e consolidar metodologias e protocolos de trabalhos mais inclusivos, 
que promovam o diálogo, a construção coletiva, relações horizontalizadas e contemple os 
protagonistas em diferentes contextos, como as equipes de colaboração.
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TíTuLO:
PROMOVENDO A COLABORAçÃO DE PAIS NO PROCESSO TERAPÊuTICO DE CRIAN-
çAS E JOVENS A PARTIR DA TERAPIA NARRATIVA.

AuTORES:
Lúcia Helena Abdalla

COAuTORES:
Beatriz Valente; Jade Flaksman, Eduarda Costa, Laís Souza

RESuMO:
Identificar ferramentas possíveis frente as situações desafiadoras nos atendimentos Os te-
rapeutas participantes a refletir e co-construir ferramentas a partir das práticas narrativas. 
Organizados em grupo, os participantes devem escolher uma difícil situação clínica, para 
explorá-la através de perguntas narrativas e criar documentos terapêuticos que possam 
facilitar essa conversa. Muitos de nós terapeutas, nos deparamos em nossa prática com 
encontros de crianças/jovens e seus pais, totalmente preenchidos com situações de con-
flito e mal entendido. É muito comum nessas circunstâncias, essas conversas caírem em 
uma lista de reclamações dos pais em relação à seus filhos e vice-versa. A partir dos co-
nhecimentos da terapia narrativa, esta oficina se propõe ampliar os recursos do terapeuta 
frente a essas situações. Levá-lo a descobrir como essas conversas se de desenvolvem e 
como situações como essas podem ser evitadas ou desconstruí-las.
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TíTuLO:
PuLE DuAS CASAS Ou VOLTE uMA PARA TRáS: ONDE VOCÊ ESTá NO JOGO DA DI-
FERENCIAçÃO FAMILIAR?

AuTORES:
Adriana Lupo, Claudia Puntel

COAuTORES:

RESuMO:
Todo individuo nasce e cresce dentro de um sistema familiar e ao longo de sua vida, luta 
entre duas forças opostas: a diferenciação de sua família de origem e o pertencimento. 
Precisamos crescer e nos tornar autônomos, mas também necessitamos pertencer, nos 
sentimos identificados com nossas origens e raízes familiares. Essa luta existirá desde o 
nascimento até a morte e nunca está completa, ou seja, nenhum indivíduo se diferencia 
por completo de sua família, apenas ?sobe e desce degraus? ao longo desse processo. ?o 
sucesso em conciliar essas duas polaridades da natureza humana de pende do quanto a 
pessoa aprendeu a lidar com suas emoções ou da sua diferenciação do Self ( Bowen,1974) 
Essa oficina tem como objetivo possibilitar os participantes, através de um jogo de tabu-
leiro, identificar aproximadamente onde estão no caminho da diferenciação. 

1ª etapa: Criamos um jogo de tabuleiro onde cada participante terá que movimentar-se 
ao longo dele, conforme suas respostas às perguntas formuladas pelas autoras. Ao final 
do jogo cada participante identificará sua posição no tabuleiro e onde está localizado em 
relação ao caminho da diferenciação.

2ª etapa: Dividiremos os participantes de acordo com a sua pontuação no jogo ( grau de 
diferenciação) semelhantes e irão conversar entre si para identificar o que têm em comum 
e o que desejam conquistar para obter sua autonomia.

3ª etapa: Através de perguntas sobre o processo, ajudaremos o sujeito a perceber não so-
mente o que os outros fazem, mas também como ele perpetua seus problemas, auxiliando 
a ampliar a maneira como respondem, diminuindo seu funcionamento automático o qual 
é impulsionado pelas emoções.
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TíTuLO:
quANDO FAZER O POSSíVEL NÃO É O SuFICIENTE - uTILIZANDO RECuRSOS CRIA-
TIVOS PARA AJuDAR ADOLESCENTES E SuA FAMíLIA

AuTORES:
Adriana Zanonato e Luiz Carlos Prado

COAuTORES:

RESuMO:
Nesse workshop, a autora pretende mostrar como, em certos momentos, a terapia pode 
valer-se de recursos não convencionais na busca de soluções para casos difíceis. Utilizan-
do o relato de um caso de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) grave, ilustra como po-
demos encontrar alternativas criativas para ajudar pacientes e suas famílias. Esse trabalho 
também busca mostrar como podem-se encontrar recursos extraordinários ativando a ge-
nerosidade de pessoas, mesmo de muito longe e de contextos diferentes. Nesse trabalho 
também será apresentado o conto terapêutico “Tocmínio”, um recurso muito interessante 
para o trabalho com crianças e adolescentes com TOC.
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TíTuLO:
quEM É AquELA VELhINhA ALI?

AuTORES:
Rosana Galina

COAuTORES:

RESuMO:
Objetivo: possibilitar a vivência da percepção do envelhecer, a partir da introspecção e 
diálogo interativo. Metodologia: utilização de técnica psicodramática como aquecimento 
inespecífico e específico técnica e exposição dialogada. Recursos utilizados: recorte da sé-
rie Crown do Netflix e power point de depoimentos resultado de pesquisa aberta. Número 
de participantes de 15 a 20.
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TíTuLO:
TÉCNICA ESCuLTuRA VIVA COM BONECOS. DESCOBRINDO AS INFLuÊNCIAS FAMI-
LIARES E SÓCIAS NAS ESCOLhAS DO DIA-A-DIA

AuTORES:
Paula Ferreira do Nascimento Maximo

COAuTORES:
Clarissa Assumpção Dias

RESuMO:
A Gestalt-terapia é uma prática clínica da Psicologia que tem como objetivo a busca da 
congruência entre os pensamentos, os sentimentos e as ações, estando toda a utilização 
de suas técnicas subordinada a tal objetivo. Desde a infância vamos construindo formas 
de relacionamento com o mundo baseadas nas estratégias que desenvolvemos acreditan-
do não desagradar aqueles dos quais dependemos fisicamente e emocionalmente. Assim 
nossa interação atual com o mundo pode estar baseada em velhas estratégias, desatuali-
zadas em relação às nossas capacidades e relacionamentos atuais. Então, Acredita-se que 
o sujeito que não consegue solucionar situações determinantes pode estar com sua capa-
cidade de auto-regular-se bloqueada por identificações familiares ou desconhecimento 
de si mesmo, que o impossibilita atingir uma clareza para sua escolha. Dentro da visão 
gestáltica, acredita-se que uma decisão só pode ser tomada a partir do contato com a no-
vidade assimilável e que o sujeito que está plenamente presente poderá conscientiza-se 
da sua responsabilidade e do seu compromisso com suas escolhas. Acredita-se que existe 
uma correlação muito forte entre os aspectos familiares e as escolhas do indivíduo. Sendo 
assim a técnica da escultura viva com bonecos cria uma dinâmica que possibilita a visu-
alização das diversas dinâmicas que atrapalham e possibilitam algumas decisões, o que 
permitirá ao cliente tornar-se consciente destas influências e observar quais aspectos o 
impede de tomar algumas decisões. Então, este trabalho tem como objetivo apresentar a 
técnica da escultura viva para trabalhar com clientes em momentos de decisão.
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TíTuLO:
TERAPIA DE CASAL: uM MODELO DE RECONExÃO

AuTORES:
Marizete Rodrigues da Costa

COAuTORES:
Maria Christina Cavalcanti Mascotte Lenz Cesar

RESuMO:
Quando avaliamos a vida de casal, falamos em satisfação ou insatisfação que justifica a 
continuidade do casamento ou a interrupção do mesmo. Nascimento de filhos, surgimen-
to de rotinas, a estabilização da vida sexual, emancipação dos filhos, entre outros aspectos 
comuns do casamento, podem ser geradores de ansiedade levando a uma desconexão 
conjugal, criando um ciclo de mágoas e ressentimentos. 

Por isso desenvolvemos na Logos, há mais de 15 anos, o modelo de Terapia de casal na 
Desconexão. Proposto em 4 fases, em torno de 12 consultas onde o casal tem oportunida-
de de pensar na relação a dois. Uma sequência dinâmica em 4 fases com objetivo de pos-
sibilitar cada indivíduo do casal a deixar vozes negativas e detectar padrões de comporta-
mentos que ajudam ou atrapalham o jeito de ser casal. Para tanto, Requer desconstruir o 
jogo conjugal perverso de papeis distorcidos, limpar o terreno de mágoas, desatar os nós 
de suas histórias familiares e negociação das diferenças que complementam o par. 

Este modelo de terapia de casal não pretende ser um manual, mas um mapa abastecido 
pela fundamentação da teoria sistêmica, além de dar ao terapeuta espaço de ação que 
permite ser criativo e encaminhar o diálogo conjugal numa reconexão coerente e possí-
vel. Traduz meu desejo de tornar a terapia de casal mais fluida didaticamente suscitando 
esperança para tantos. 

A oficina tem como objetivo dar aos participantes os elementos estritamente necessários 
à compreensão do nosso método de intervenção com casais desconectatos na conjugali-
dade, possibilitando conhecimento de técnicas através de exercícios e vídeos.

Oferece uma visão sistêmica sobre o casamento, seus mistérios e desafios. Aborda temas 
instigantes da conjugalidade: o contrato conjugal, a escolha do parceiro, as relações trian-
gulares, focos de crise de casal, perdão e novas propostas do caminhar conjugal.
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TíTuLO:
TERAPIA FAMILIAR BREVE NA INFâNCIA - INDICAçÃO TERAPÊuTICA ABSOLuTA.

AuTORES:
Elisa Motta, Moisés Groisman

COAuTORES:

RESuMO:
Toda criança nasce e se desenvolve em algum tipo de família ou instituição substituta, sen-
do dependente econômica, geográfica e emocionalmente desse contexto familiar. Assim, 
torna-se imperativo e lógico que qualquer criança que necessite de psicoterapia? a partir 
de um distúrbio emocional ? que ela seja realizada em família, através de uma terapia fa-
miliar, com a presença de toda a família nuclear desde a entrevista inicial e das famílias de 
origem dos respectivos pais em sessões subsequentes.

Essa criança é sinal de uma disfunção familiar ? ela é o ponto mais frágil do sistema - que 
se reflete através dela questões que estão afetando os demais membros, principalmente 
o casal.

Esse entendimento é possível através da aceitação de que funcionamos e somos influen-
ciados por uma rede de relações intra e interfamiliares, do presente (família nuclear) e do 
passado, através das gerações anteriores, presentes ou fantasmáticas, dos avós e bisavós. 

Nesse workshop, vamos apresentar nossa fundamentação teórica e a realização do exercí-
cio sistêmico-vivencial: Laços Familiares.
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TíTuLO:
TERAPIA INDIVIDuAL SISTÊMICA - uMA ABORDAGEM FAMILIAR

AuTORES:
Claudia Lago Ferrer, Moises Groisman, Zeneide Jacob Mendes

COAuTORES:

RESuMO:
Nessa oficina , pretendemos expor como entendemos a terapia individual sistêmica. Usan-
do, principalmente, a teoria sistêmica de Bowen(1978), com os seus conceitos de massa in-
diferenciada do eu familiar, diferenciação e triângulos intra e intergeracionais, que situa o 
indivíduo em seu contexto familiar presente e passado, a técnica estratégica (Haley 1966) 
e o modelo sistêmico - vivencial ( Groisman, Lobo e Cavour , 1996, Groisman, 2013).

Assim o indivíduo é atendido sozinho e com a sua família nuclear, se a constitui , e a sua 
família de origem. As histórias do presente e do passado são trazidas ao vivo e não apenas 
subjetivamente, a partir de um único ponto de vista.

Complementando, faremos uma demonstração prática de nossa abordagem através do 
atendimento de um (a) voluntário (a) pelos autores em forma de equipe terapêutica ( um 
terapeuta de campo e dois terapeutas extra- campo).
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TíTuLO:
TRANSGRESSÃO CRIATIVA NA TERAPIA FAMILIAR: REVIRANDO O “BAú”

AuTORES:
Ceneide Maria de Oliveira Cerveny

COAuTORES:
Leda Fleury, Joviane Marcondelli Dias Maia, Maria Arlene de Almeida Moreira.

RESuMO:
A micropolítica, que envolve as teorias com suas normas e regras para um bom atendi-
mento na prática da terapia de família, em certos momentos, engessa o profissional na sua 
atuação clínica. Como relacionar a criatividade e novos “insights” que nos surpreendem 
dentro da sessão, com aspectos da Psicologia, da Filosofia, da Espiritualidade? Será que 
ser criativo implica em marginalidade? Muitas vezes, nos questionamos se o que foi feito 
pode ser descoberto, pois foge ao protocolo da psicoterapia. Enquanto profissionais, o 
dilema se resume ao que pode ser “legalmente” aceitável como instrumental clínico ou 
se ampliamos esse arsenal, pelo que tende a ser marginal ou alternativo, porém, provo-
cando mudanças positivas no sistema. O objetivo deste workshop é discutir sobre o que 
fizemos de diferente na prática clínica e sobre se devemos/podemos compartilhar com os 
pares essa experiência. A proposta inicial será o uso da técnica da Imaginação Ativa, que 
segundo Jung (1999), é um método terapêutico que consiste em usar o potencial imagi-
nativo, que facilite aos participantes, neste contexto, buscar técnicas ou práticas alterna-
tivas guardadas no seu “baú da transgressão criativa”. Logo em seguida, os participantes 
usarão o desenho como expressão gráfica do resultado de sua busca. O passo seguinte 
será compartilhar o que foi feito, em pequenos grupos, o que possibilitará a expressão de 
suas dúvidas, medos e ousadias. Além de refletir sobre a inclusão da transgressão criativa 
na prática clínica com casais e famílias, as experiências trazidas exemplificarão e mostrarão 
resultados, em que o uso da criatividade e soluções alternativas promoveram movimento 
e mudança, dentro da terapia familiar. E você já vivenciou essa experiência de ser surpre-
endido/a por uma transgressão criativa? Agora não estará mais sozinho/a!
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TíTuLO:
VíNCuLOS E SAúDE MENTAL

AuTORES:
Iara L. Camaratta Anton

COAuTORES:

RESuMO:
Enquanto o mundo se agiliza, em busca de rapidez e eficácia em todas as áreas, acentuam-
se os sentimentos de vazio e solidão, intimamente ligados à superficialidade e à efeme-
ridade dos elos. Algo semelhante ocorre, inclusive, em relação a processos terapêuticos.

Revisitando a teoria do apego, de Bowbly, e os as observações de Winicott acerca da in-
teração com o meio ambiente nos processos de maturação, propomo-nos a colocar em 
pauta reflexões referentes à educação e à saúde (física e mental) e à construção de efetivos 
vínculos terapêuticos. 

Quais as motivações e objetivos que, usualmente, conduzem à busca de terapia (individu-
al, casal ou família)? Que fatores criam as maiores resistências, dificultando ou, até, impe-
dindo a adesão ao tratamento? Como os vínculos familiares (entre outros) influenciam? De 
que forma e em que grau o terapeuta pode e deve levar em conta os laços predominantes 
ao longo da história e no dia a dia de seu paciente/cliente? Como aproveitá-los, enquanto 
apoio aos progressos almejados, ou ?trabalhá-los?, quando se opõem a mudanças em di-
reção à saúde e ao bem-estar?

A construção de uma boa aliança terapêutica é essencial para que ocorra uma adesão 
efetiva, e seu estabelecimento depende da receptividade e da capacidade de empatia por 
parte do terapeuta e, em seguida, do modo como trabalha questões que envolvem inti-
midade, apego e confiança, privacidade e segredos. Sua história pessoal, suas crenças e 
valores são decisivos para que bons vínculos sejam estabelecidos.

Tencionamos, através deste workshop, oportunizar reflexões e debater esse tema instigan-
te: vínculos e saúde mental - com foco na educação (profilaxia) e na saúde física mental 
(construção, preservação e retomada).
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TíTuLO:
“O MENINO TECNOLÓGICO” - COMO AJuDAR OS PAIS A CONTROLAREM O ABuSO 
DE TECNOLOGIA DIGITAL

AuTORES:
Daniel Zanonato Martins

COAuTORES:
Adriana Selene Zanonato

RESuMO:
A partir do conto terapêutico “O menino tecnológico”, os autores se propõem a discutir 
alternativas para ajudar as famílias a lidarem com um dos mais graves problemas de nosso 
tempo: o abuso dos equipamentos de tecnologia digital. Celulares, tablets, computadores 
e aparelhos de jogos eletrônicos têm sido acompanhantes constantes da vida das crianças 
e adolescentes de nosso tempo. O tempo excessivo dedicado à utilização desses equipa-
mentos tem sido relacionado à uma série de problemas psicológicos e relacionais, além de 
serem objeto de frequentes conflitos familiares. Discutir o tema e buscar alternativas para 
lidar com ele é fundamental para os terapeutas de nosso tempo.

OFICINAS



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
141

TíTuLO:
A DOR DA SEPARAçÃO

AuTORES:
Vanessa Viana Evangelista,Danielly Borges da Costa

COAuTORES:
Ana Lucia de Moraes Horta, Celina Daspett.

RESuMO:
Pesquisa direcionada à pessoas enlutadas pela dor da separação.Compreender o modo 
de enfrentamento mediante o luto da separação conjugal.Aplicação de protocolo de luto 
para separação, grupo terapêutico semanal.Terapia Familiar Sistêmica,Luto,Perda na pers-
pectiva sistêmica.
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TíTuLO:
A IMPORTâNCIA DA SuPERVISÃO PARA O TERAPEuTA FAMILIAR EM FORMAçÃO E 
PARA O PROFISSIONAL TERAPEuTA

AuTORES:
Marajane de Alencar Loyola

COAuTORES:
Rosimeire Aparecida de Sá

RESuMO:
Uma grande dificuldade para o terapeuta em formação é manter-se em supervisão e valo-
rizar o processo como essencial para a garantia do desenvolvimento da competência pro-
fissional. O atendimento clínico individual, de casal ou de família, muitas vezes, se mostra 
de forma muito emblemática para o profissional que não possui muita prática clínica e 
exigirá que o profissional possa contar com o olhar de profissionais mais experientes para 
dar suporte aos atendimentos. 

A supervisão é um processo de discussão de casos em que o terapeuta em formação relata 
seu atendimento para que o supervisor o oriente. É um momento em que as dificuldades 
podem ser superadas e ainda, receber orientações de condutas e procedimentos para se-
rem adotados nos atendimentos.

Minuchin e cols. (2008) fornecem um modelo de quatro passos para o terapeuta se orien-
tar que consiste em desafiar a convicção da família de que o sintoma se localiza em apenas 
uma pessoa. Eles expõem que esse modelo não é algo enrijecido, mas um mapa que pro-
porciona “exploração terapêutica, deixando espaço suficiente tanto para a família quanto 
para o terapeuta preencherem lacunas com seus próprios estilos e experiências”. Discor-
rer-se-á os quatro passos da avaliação familiar destacando a importância para o terapeuta 
em formação. 

Constatou-se então que durante a supervisão o terapeuta irá adquirir novas formas de 
pensar, ampliando seu arsenal de conhecimentos e fazendo conexões entre teoria e práti-
ca entendendo que a terapia é muito mais do que aplicar técnicas. E ainda, compreender 
que o olhar de um profissional mais experiente é de suma importância para o terapeuta 
em formação. 
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TíTuLO:
APOIO GRuPAL A FAMILIARES DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL EM TRA-
TAMENTO

AuTORES:
Maria Carolina Abianna 

COAuTORES:
Bruno de Brito Silva ; Caroline Guimarães. S. Campos 

RESuMO:
No Brasil, o cuidado à pessoa com transtorno mental deixou de centrar-se no contexto 
hospitalar e passou a ser prevalente no âmbito familiar. Essa forma de cuidado pode acar-
retar muitos prejuízos aos familiares ou responsáveis. Sendo assim, faz-se importante re-
visar quais são os espaços de apoio que a comunidade de saúde tem oferecido a esses 
Revisar estudos que possibilitam observar os resultados produzidos em grupos de apoio 
aos familiares de pacientes psiquiátricos, que estejam internados ou fazendo tratamento 
ambulatorial. Por meio de uma revisão de literatura na Scielo, Biblioteca Virtual de Saú-
de- Psicologia (BVS-Psi), foram recuperados sete artigos empíricos brasileiros, sobre in-
tervenções na modalidade pesquisada. Estudos mostraram que momentos de encontro 
e apoio grupal são importantes, possibilitam principalmente, a catarse, o apoio e a troca 
de experiências e informações sobre o quadro de saúde mental. É possível verificar que há 
um consenso entre todos os trabalhos, no que tange a uma maior atenção e fortalecimen-
to destes espaços. Os ganhos ajudam a preservar e manter o bom estado de saúde, dos 
pacientes, assim como seus cuidadores. 
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TíTuLO:
áRVORE DA VIDA - A FORçA quE há EM MIM: uM TRABALhO COM FAMíLIAS DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

AuTORES:
Bruna Magnago Simões de Oliveira

COAuTORES:

RESuMO:
Com o nascimento de uma criança com deficiência nasce também uma família que passa 
por um processo de mudanças onde o estresse, o choque, a culpa normalmente a impe-
dem, de início, de assumir a realidade de maneira funcional para os cuidados necessários 
à pessoa. É comum a presença de sentimentos ambivalentes, retratados no amor e no 
ódio, levando à aproximação e ao afastamento que geram insegurança na relação. Além 
disso, há problemas externos, como a inabilidade de profissionais, falta de informações 
e de serviços, a dificuldade de acesso aos tratamentos, a falta de aceitação social e de 
rede de apoio para auxiliar essa família. É necessário proporcionar um ambiente organiza-
do para atender as necessidades da pessoa com deficiência que esteja apto a se adaptar 
às demandas que surgirem. Nesse contexto, portanto, é de suma importância o trabalho 
do terapeuta de família no acompanhamento, promoção de um luto funcional, reorga-
nização do sistema familiar, estratégias de ampliação da rede de apoio, dando suporte 
ao principal cuidador, de preferência precocemente, levando a família a uma decisão de 
mudança, de resiliência diante de tal realidade. Para isso, a terapia narrativa de Michael 
White (2009) mostra-se como uma excelente ferramenta, principalmente por sua aplica-
ção em grupos onde são proporcionadas trocas essenciais para a ampliação das formas 
de atuação familiar diante do preconceito, do descaso e, também, da deficiência. Neste 
trabalho será relatada uma experiência da aplicação da metodologia de práticas narrativas 
coletivas, denominada ?Árvore da Vida? criada por Ncazelo Ncube (2006, 2007, 2008), com 
um grupo de famílias de pessoas com deficiência de uma instituição da Grande Vitória/
ES demonstrando que no compartilhamento de suas histórias de dor e superação, essas 
famílias podem encontrar o ponto de apoio que necessitam em espaços de reabilitação 
familiar. TCC Pós Intervenção Sistêmica com Famílias.
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TíTuLO:
CEFAI - 27 ANOS

AuTORES:
Gilda d’ Orsi Acher

COAuTORES:
Berenice Fialho Moreira, Maria Helena Bartholo, Maria Celina Matta.

RESuMO:
Construindo e Criando o Curso de Formação em Terapia de Família e Casal.

Fundado em 1991, na cidade do Rio de Janeiro dedica-se à formação e atualização de pro-
fissionais dentro da abordagem construcionista social.
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TíTuLO:
COPARENTALIDADE E PARENTALIDADE: RELAçõES COM SINTOMAS DE DEPRES-
SÃO E ANSIEDADE EM CRIANçAS

AuTORES:
Maria Odila Finger Fernandes Lima

COAuTORES:
Clarisse Pereira Mosmann

RESuMO:
A literatura vem apontando que a infância é um período altamente sensível para o surgi-
mento de sintomas internalizantes (Campbell, 1991; Gimpel & Holland, 2003; Campbell, 
2008). Em um estudo epidemiológico norte-americano, evidencia-se a prevalência de sin-
tomas internalizantes em crianças em idade pré-escolar e escolar na faixa de 15% a 20%, 
em comparação com crianças mais velhas (Hulle, Lemery-Chalfant & Goldsmith, 2007). Em 
âmbito nacional, a prevalência de sintomas psicológicos na população infanto-juvenil de 
São Paulo é de 21,4% (Delfini, Dombi-Barbosa, Fonseca, Reis & Tavares, 2009). Do mesmo 
modo, alguns autores salientam a alta prevalência de crianças com transtornos mentais no 
Brasil (Anselmi et al, 2004; Ferriolli, Marturano, Puntel, 2007; Paula, Duarte, Bordin, 2007; 
Vitolo et al, 2005). Com isso, objetiva-se fazer uma reflexão à luz do referencial teórico sistê-
mico acerca da relação entre coparentalidade e parentalidade em sintomas de depressão 
e ansiedade em crianças. Dessa maneira, entende-se que um estudo de revisão sistemáti-
ca de estudos empíricos acerca do subsistema coparental, indica variáveis que interferem 
negativamente no exercício da coparentalidade, tais como sabotagem, competitividade e 
conflitos coparentais, baixos níveis de apoio coparental (Mosmann et al, 2017). Do mesmo 
modo, os pesquisadores encontraram variáveis negativas da coparentalidade impactando 
em respostas dos filhos, como reatividade infantil e comportamentos internalizantes em 
meninos (Mosmann et al, 2017). Da mesma forma, estudos sinalizam que a parentalidade, 
por meio das práticas educativas parentais, também apresenta variáveis importantes as-
sociadas ao desenvolvimento de sintomas clínicos nos filhos, às relações entre pais e filhos 
e ao equilíbrio familiar ao longo do ciclo vital da família .(Bolsoni-Silva, Loureiro, 2011; Frei-
tas & Piccinini, 2010; Teixeira, Oliveira & Wottrich, 2006).
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TíTuLO:
E A FILA ANDA... REFLExõES SOBRE MÃES ENCARCERADAS E SEuS FAMILIARES

AuTORES:
Leda Fleury

COAuTORES:

RESuMO:
As estatísticas do encarceramento feminino, principalmente pela prática do tráfico de dro-
gas, segundo dados do CNJ, apontam para 37.380 mulheres em 2014, o que representa 
um aumento de 567,4% em 14 anos (DEPEN 2015). Quem ficará responsável por esta famí-
lia, caso a mãe seja encarcerada? Esta família se torna vulnerável e a tentativa de manter o 
vínculo que existia demanda vários problemas. O objetivo deste estudo foi identificar as 
dificuldades enfrentadas por familiares de mulheres encarceradas e apontar aspectos que 
possam auxiliar na manutenção dos laços afetivos entre a mãe e seus filhos. Este projeto 
de Iniciação Científica, envolveu uma pesquisa do tipo descritivo, de natureza qualitativa/
quantitativa. Esta foi dividida em duas etapas: a primeira composta por 166 questionários 
semiestruturados; a segunda, com 18 entrevistas aprofundadas. Esse levantamento foi fei-
to na fila de espera para a visita dominical. 48% eram mães e irmãs das detentas, sendo a 
avó materna a principal cuidadora e responsável pelos seus filhos, revelando o interesse 
feminino na manutenção do vínculo familiar. 100% dos entrevistados consideram a visita 
importante para facilitar a convivência “da mãe ser cadeeira”. O sentimento expresso pela 
maioria dos familiares, ao descobrirem a prisão, foi de dor, susto e tristeza, até a aceitação 
do fato. A perspectiva de ganhar “dinheiro fácil” que possibilitaria “subir na vida” foi a 
causa mais apontada para iniciar sua prática. O impacto sentido pela família foi relatado 
como “sensação do mundo acabar”, “a casa cair” e concretamente ter que assumir a res-
ponsabilidade pelos cuidados e educação dos filhos dessas mães. A resiliência que apare-
ce é a de manter-se calmo, em contato, pelas visitas, e procurar ajudar. Algumas questões 
levantadas poderão auxiliar nas políticas públicas e contribuirão para que se proporcione 
atividades aos filhos dessas mães, em que poderão desenvolver estratégias de superação 
que diminua sua vulnerabilidade.
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TíTuLO:
ESPIRITuALIDADE: COMO AS CRENçAS E OS VALORES DE INSTITuIçõES RELIGIO-
SAS EVANGÉLICAS PODEM IMPACTAR OS LíDERES E OS LIDERADOS

AuTORES:
Lúcia Andreia Gomes de Souza Silveira

COAuTORES:
Andreza Maria Neves Manfredini Tobias

RESuMO:
A religião influencia os aspectos da vida pessoal, social e cultural da pessoa e de uma fa-
mília. Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar e compreender as influências 
das crenças e dos valores da instituição evangélica na espiritualidade dos líderes e dos 
liderados. Os específicos foram identificar e compreender: as crenças, os valores que são 
transmitidos pela instituição evangélica e a repercussão positiva e negativa das influencias 
das crenças, dos valores nos líderes e liderados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e a 
amostra foi por acessibilidade. Os critérios de inclusão dos participantes foram: homens e 
mulheres acima de 18 anos, de classe média, que frequentam a instituição religiosa acima 
de dois anos, e também líderes de instituições religiosas que estão acima de dois anos 
nessa função. O instrumento utilizado foi grupo focal, sendo realizados dois grupos, um 
para os líderes e outro para os liderados. As crenças dos liderados dizem respeito a crer e 
orar na palavra de Deus por meio da bíblia, a frequentar instituição evangélica, usar rou-
pas estereotipadas, doar dízimo e aderir ao jejum. Quanto aos valores: ter liberdade para 
expressar-se, os cultos e missões evangélicas e os estudos bíblicos. A repercussão positiva 
destas crenças e valores evangélicos foram: desenvolver amizades entre líder e liderado 
e usufruir dos bens materiais, proporcionar uma formação religiosa aos filhos e pertencer 
à uma comunidade especifica. Todavia, as influências negativas foram entendidas como: 
falta de empatia entre os líderes e os liderados, uma supervalorização do consumo pela 
maior parte da comunidade evangélica, esgotamento físico e emocional dos líderes e os 
líderes conviverem sob pressão emocional da cúpula evangélica.
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TíTuLO:
FATORES quE INFLuENCIAM A SEPARAçÃO CONJuGAL: uMA REVISÃO DE LITERA-
TuRA

AuTORES:
Paula Borges May

COAuTORES:
Cassandra Borges Bortolon

RESuMO:
As razões do término do vínculo conjugal são inúmeras e singulares levando em conside-
ração as subjetividades e especificidades de cada relacionamento conjugal. O divórcio no 
Brasil aumentou 161% entre 2004 e 2014. O objetivo deste estudo foi investigar os fatores 
que podem influenciar na separação conjugal. Foi realizado um estudo de revisão narra-
tiva de literatura, de publicações nacionais, dos últimos 15 anos. As buscas ocorreram nas 
bases de dados: Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (Pepsic), Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Foram 
mantidos livros clássicos dos anos de 1995 a 2014 em função de sua importância. Os estu-
dos apresentaram como o principal fator a infidelidade, caracterizada em sua maioria por 
homens. Outros estudos relataram diferentes motivos, como a atual ascensão feminina, e 
a não aceitação dos papéis tradicionais. Foram evidenciados também, conflitos conjugais, 
tais como brigas, discussões frequentes e agressividade como motivo para a ruptura do 
vínculo conjugal. A mulher na fala das entrevistadas investe mais na relação conjugal. As-
sim como o desejo e tomada de decisão sobre a separação aparece predominantemente 
como um anseio feminino. Identificar os fatores que influenciam na separação conjugal 
podem contribuir aos profissionais da área da saúde e do direito para que estes possam 
auxiliar estas famílias nesse processo.
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TíTuLO:
GuARDA COMPARTILhADA NA PERSPECTIVA DE hOMENS E MuLhERES: ELEMEN-
TOS PARA O TRABALhO CLíNICO COM FAMíLIAS

AuTORES:
Carolina de Campos Borges

COAuTORES:
Giovanna Loube Ávala, Danilo Augusto Marques.

RESuMO:
Desde 2014, quando foi instituída a lei n.13.058/2014, a guarda compartilhada tem se tor-
nado uma situação frequente na vida das famílias brasileiras. Pais e mães estão experimen-
tando dividir as tarefas parentais de uma forma mais equilibrada, geralmente adotando 
o regime de residência alternada (Grisard Filho, 2014). No entanto, homens e mulheres 
vivenciam diferentemente a condição da guarda compartilhada. Com base em dados de 
uma pesquisa qualitativa em andamento, para a qual foram entrevistados dez pais e mães 
que compartilham a guarda dos filhos, observou-se que os homens podem experiencia-la 
como a conquista de um novo espaço e a oportunidade de experimentar a paternidade de 
uma forma mais intensa. Já as mulheres parecem ve-la como uma ameaça, a perda de um 
espaço, embora reconheçam a importância da presença paterna para o desenvolvimento 
dos filhos e para sua trajetória profissional e pessoal. São dados que podem contribuir 
para o trabalho clínico com famílias que têm guarda compartilhada, pois essas diferentes 
percepções influenciam as condições de diálogo entre pais e mães e repercutem nas rela-
ções estabelecidas por eles. Facilitar o entendimento dos pais contribui para a promoção 
da saúde no contexto familiar (Alves, Arpini & Cúnico, 2015). É preciso considerar as espe-
cificidades dessas relações parentais em um contexto terapêutico.
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TíTuLO:
MuLhERES E SuAS VOZES

AuTORES:
Mara Lúcia Rossato

COAuTORES:
Caroline Meneghetti Albuquerque, Larissa Nattany da Silveira Souza, Natália Rossato Cra-
soves

RESuMO:
O Comitê Mulheres e Suas Vozes foi lançado no dia 25 de outubro de 2017 com o evento 
“Não me calo: O silêncio que mata, a voz que empodera”, que deu origem ao seu nome. 
Faz parte das atividades da Associação Gaúcha de Terapia Familiar e acontece semanal-
mente dentro de sua sede. É um espaço onde se pode congregar pessoas com interesse 
em estudar e debater a questão feminina, de gênero e questões atuais relacionadas ao 
tema. Há estudos com embasamento em textos, notícias, palestras, vídeos, entre outros 
recursos. E por que ter um grupo para conversar sobre isso? O Brasil é o país que mais 
mata por questões de gênero e homofobia; é o país em que mais há feminicídios e onde 
esse termo é pouco reconhecido. Temos a preocupação de ter uma discussão relacional, 
ou seja, não só no âmbito do feminino, mas da masculinidade também. Além disso, o Co-
mitê tem uma atenção especial em relação à educação, a fim de instrumentalizar as novas 
gerações para, ao longo do tempo, fazer a diferença em direção à emancipação feminina 
e empatia. Neste sentido, viabilizamos ações que sejam significativas na promoção de saú-
de individual, relacional e coletiva.
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TíTuLO:
NúCLEO DE ATENDIMENTO EM MEDIAçÃO NO INSTITuTO NOOS/SP

AuTORES:
Adriana Scoz da Cunha Lima

COAuTORES:
Ana Luiza Coutinho
Maria Gabriela Mantaut Leifert
 Roberto Ricardi Costard

RESuMO:
NAM - NOOS é um grupo multidisciplinar composto por profissionais das áreas das ciências 
humanas, comunicação, educação e saúde. Sua prática está focada em procedimentos de 
mediação visando o cuidado da comunicação nas interações relacionais. Nosso objetivo é 
apresentar o trabalho de atendimento do Núcleo de Atendimento em Mediação (NAM) no 
Instituto NOOS/SP. O foco principal desse trabalho é oferecer às pessoas em situação de 
disputa possibilidades de convívio colaborativo e pacífico em suas relações interpessoais. 
Atualmente, nota-se o despontar de novas tecnologias para a prevenção, gestão e reso-
lução de controvérsias e, nesse contexto, as ferramentas utilizadas no atendimento em 
mediação mostram-se extremamente oportunas, para sensibilizar as pessoas envolvidas 
a refletir sobre as situações conflituosas e agir de forma a respeitar as necessidades dos 
envolvidos. Desse modo, é possível preparar os indivíduos para o convívio social maduro 
e não violento, e estimular uma conduta pacífica de respeito às diferenças. O fundamen-
to epistemológico utilizado será o Construcionismo Social e a Mediação Transformativa. 
Adotaremos como metodologia para apresentação no Congresso, a exposição de um pai-
nel com o trabalho realizado no Núcleo de Atendimento em Mediação no Instituto NOOS, 
bem como faremos explanação verbal para aqueles que se interessarem pelo Instituto e o 
trabalho.
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TíTuLO:
O CASAL E A DISTRIBuIçÃO DOS RECuRSOS FINANCEIROS EM DIFERENTES FASES 
DO CICLO DE VIDA FAMILIAR

AuTORES:
Luciana de Barros Silva Alves Cardoso, Júlia S. N. F. Bucher-Maluschke

COAuTORES:

RESuMO:
O objetivo desse trabalho é compreender como os casais em diferentes estágios do ciclo 
de vida familiar se organizam financeiramente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os 
instrumentos utilizados foram um questionário sócio demográfico e roteiro de entrevista 
semi estruturado, aplicados em cinco casais, sendo um sem filhos, um com filho pequeno, 
um com filhos adolescentes, um com filhos adultos e um casal de idoso, moradores de 
Brasília (Distrito Federal). Com o estudo, observou-se que existem diferentes formas dos 
casais se organizarem financeiramente e que as informações a respeito do dinheiro são 
transmitidas através das heranças transgeracionais. Essas mensagens modelam a forma 
como os casais criam uma representação sobre o significado do dinheiro e a forma como 
gerenciam as suas finanças. Referente à questão de gênero, observa-se uma desigualda-
de na forma em que as mulheres e os homens utilizam seus recursos financeiros e que os 
gastos femininos de uso pessoal são desqualificados se comparado aos gastos masculinos 
de uso pessoal. Neste aspecto, pode-se concluir que as mulheres têm mais dificuldades 
em investir seus rendimentos. A respeito da comunicação sobre o dinheiro os resultados 
desse trabalho, demonstram que, esse é um assunto pouco discutido entre os casais, ha-
vendo, ainda, certo desequilíbrio de poder entre os cônjuges. Conclui-se que existem dife-
rentes formas dos casais dispor de seus recursos financeiros, contudo, não existe um jeito 
certo de seu gerenciamento. Sugere-se que esse gerenciamento seja esclarecido dentro 
da relação conjugal, principalmente nas mudanças de estágios de ciclo de vida familiar, 
visto que as mudanças de fase do ciclo de vida familiar demandam uma reorganização e 
redistribuição dos recursos financeiros.
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TíTuLO:
ORGANIZAçÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO àS FAMí-
LIAS

AuTORES:
Karoline Vieira Mincarone, Marcel Paulino, Maria Helena do Espirito Santo Coelho, Zann-
drhe Munões Elias

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho tem o objetivo de expor a rotina de atendimentos psicológicos fundamen-
tados nas práticas pós-modernas que foram desenvolvidas no Instituto Kenneth Martin 
Coelho, uma organização sem fins lucrativos, que funciona desde 2007 em Campo Grande 
- Mato Grosso do Sul, Brasil. O início dos atendimentos com famílias ligadas a problemas 
de violência se deu em 2010 e ao longo do tempo fomos utilizados cada vez mais as tera-
pias pós-modernas, sustentados pelo Construcionismo social de Kenneth Gergen. Atual-
mente estamos com mais de 670 famílias atendidas e encaminhas pelo Ministério Público 
Estadual, Fórum, Conselhos tutelares, Defensoria Pública, escolas e outros órgãos. Ao lon-
go do tempo investigamos e adaptamos técnicas psicológicas com o intuito de inovar e 
promover um atendimento mais eficiente num menor espaço de tempo sem prejudicar as 
conexões humanas presentes nos encontros.

OFICINAS



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
155

TíTuLO:
OS DESAFIOS PARA A uTILIZAçÃO DA COTERAPIA COMO INSTRuMENTO DE Auxí-
LIO NA PRáTICA TERAPÊuTICA

AuTORES:
Adalberto Vieira Costa Filho

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho tem por objetivo levantar o uso da coterapia na prática terapêutica 
familiar. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. A coterapia é o tratamen-
to simultâneo de clientes por dois terapeutas trabalhando em conjunto (Hoffman & Laub, 
2004. Algumas das vantagens de sua aplicação, citadas por Hoffman e Laub (2004): a utili-
zação para fins de treinamento; um melhor controle dos processos de contratransferência; 
uma alavancagem do potencial cognitivo e observacional de um grupo; e a complementa-
ção de conhecimentos e técnicas entre os coterapeutas. Breeskin (2013) entende que um 
terapeuta individual não deve conduzir de forma independente uma sessão em grupo, 
pela dificuldade em acompanhar a riqueza da experiência; e o aumento das chances de 
seu esgotamento. Clark, Hinton e Grames (2015) em seu trabalho com graduados obser-
vou o crescimento pessoal deles e o aprimoramento das habilidades terapêuticas. Já Hen-
drix, Fournier e Briggs (2001), em trabalho empírico, registraram que o êxito dos casos de 
terapia conjugal e familiar, utilizando-se de coterapeutas, é tão eficaz quanto o tratamen-
to sob a responsabilidade de apenas um terapeuta; pontuaram, também, que a coterapia 
é um instrumento valioso para o treinamento de estudantes. Concluímos ser importante 
a prática da coterapia com famílias, desde que avaliadas, caso a caso, as eventuais vanta-
gens ou desvantagens do seu uso.
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TíTuLO:
POSSíVEIS CONFLITOS FAMILIARES DIANTE DA SExuALIDADE DOS ADOLESCEN-
TES COM DEFICIÊNCIA INTELECTuAL

AuTORES:
Nayana Maria Schuch Palmeiro e Carlita dos Santos Borba

COAuTORES:

RESuMO:
Introdução: a sexualidade abrange atitudes, emoções e comportamentos. Exercê-la de 
forma saudável é um fator de equilíbrio emocional. Se para os adolescentes, em geral, o 
desenvolvimento da sexualidade é delicado, para os adolescentes com deficiência inte-
lectual (DI) isso se torna ainda mais complexo e tende a gerar conflitos familiares. Obje-
tivo: compreender como é visto, por parte da família, o desenvolvimento da sexualidade 
nesses adolescentes, o preconceito sofrido por eles quanto à expressão dessa e verificar 
alguns riscos aos quais estão sujeitos. Procedimento: trata-se de uma pesquisa explorató-
ria na forma de um levantamento bibliográfico ampliado. Apresentação dos resultados: 
é comum que os adolescentes com DI sejam vistos como assexuados, ou, do contrário, 
podem ser considerados hipersexuados, como se não soubessem controlar a expressão 
da sexualidade. Quanto à família, verificou-se que muitos pais/cuidadores costumam im-
pedir/limitar a vivência da sexualidade desses adolescentes. Sobre o preconceito vivido, 
observou-se que esse assunto continua sendo cercado por diversos mitos, preconceitos e 
ignorância, situações que acabam dificultando ainda mais a vivência da sexualidade por 
parte desses adolescentes. Os principais riscos, aos quais estão expostos, são: gravidez 
indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, abuso sexual, isolamento e possível pre-
juízo à autoestima. Conclusões: a melhor forma de lidar com as questões levantadas é 
através da informação e orientação por parte dos pais/cuidadores, familiares, professores 
e sociedade. Isso por intermédio da educação sexual emancipatória.
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TíTuLO:
PROTOCOLO SISTÊMICO NAS FAMíLIAS ADICTIVAS EM SITuAçõES GRAVES

AuTORES:
Raquel Nogueira & Gisele Aleluia

COAuTORES:

RESuMO:
Estabelecer um protocolo que viabilize uma abordagem eficiente no tratamento do siste-
ma familiar adictivo em situações graves. Devido à complexidade da dependência química, 
várias abordagens são empregadas no tratamento desta patologia. Incluir a família como 
peça importante no tratamento tem se mostrado fundamental em várias etapas do pro-
cesso terapêutico. Desde a abordagem inicial do problema, a manutenção no tratamento 
e a prevenção de recaídas. Nossa orientação teórico -prática baseia-se nos fundamentos e 
técnicas da Terapia Estratégica. Essa abordagem terapêutica é extremamente pragmática 
e intervencionista. Está intensamente voltada para o entendimento da manutenção do 
problema e não necessariamente para sua origem. Esse princípio confere uma agilidade 
bastante premente em situações graves e de crise - como no caso das dependências.

Pautado neste princípio, o terapeuta precisa ter um papel bastante ativo e capacitado, 
para que possa estabelecer um clima de confiança e de cooperação de todos no processo 
de ajuda. O estabelecimento de um protocolo confere a segurança e a direção necessárias 
nesse momento delicado. O protocolo consiste na abordagem de cinco pontos básicos 
a serem trabalhados em todas as intervenções terapêuticas durante todas as etapas do 
tratamento:

• Como a família está estruturada - que padrões transacionais estão sustentando a adic-
ção

• Como está organizada sua hierarquia

• Onde estão estabelecidas as fronteiras e como está a participação dos membros da fa-
mília nos subsistemas (quem está subfuncionando e superfuncionando) 

• Qual o grau de flexibilidade da família na diferenciação de seus membros

• Que triângulos rígidos estão sustentando as pessoas em funções engessadas, dificul-
tando a flexibilidade para a mudança.
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TíTuLO:
RIO SEM LáGRIMAS

AuTORES:
Maria Christina Mascotte Lenz Cesar

COAuTORES:
Liane Rangel Cantalice, Marizete Rodrigues da Costa

RESuMO:
Nos últimos 20 anos,por circunstancias da violência no Rio de Janeiro contabilizamos 48 
crianças assassinadas. E fica uma pergunta: Como estão os parentes das vítimas? Carre-
gam o estandarte da dor e da morte e de certa forma pararam de viver desde que per-
deram seus entes queridos, como se nenhum deles tivesse mais direito a vida, a não ser 
sobreviver, mas nunca viver! Em apoio a Rio de Paz, com apoio do Instituto Logos-Terapia 
e Estudo da Família, surgiu o projeto RIO SEM LAGRIMAS onde terapeutas adotam uma ou 
duas famílias que perderam seus filhos para atendimento sistêmico. Somos todos vítimas 
do que está acontecendo, todos perdemos com essas mortes! Quando morre uma criança 
morre o futuro dela, dos seus parentes, da comunidade, de uma cidade, de uma nação. 
Tratar o luto deles é tratar da sociedade. Este projeto tem COMO OBJETIVO atuar de forma 
sistêmica com famílias em processo de luto, por perdas decorrentes da violência na cida-
de do Rio de Janeiro de 2007 a 2018. Acontece em oito encontros em grupo ou somente 
com a família, para proporcionar além de conforto, uma possibilidade de identificação e 
troca, o ressurgimento do direito a vida e o significado dela. Os atendimentos são feitos 
por terapeutas sistêmicos familiares, voluntários para o trabalho, sozinho ou em dupla, 
que se reúnem uma vez por mês, “intervisao”, para troca de experiências e entendimento 
da evolução. Acontece em diferentes lugares, consultórios cedidos pelos voluntários, ou 
em um lugar preparado pelo Rio de Paz, e Instituto Logos. Essa experiência demonstrou 
que se trata de uma alternativa viável, e que trás resultados positivos e inspiradores. O so-
frimento trazido pela morte do outro pode ser o inicio de um amadurecimento emocional, 
e o trabalho psicológico vem para auxiliar na construção desta nova realidade.
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TíTuLO:
FAMíLIAS RECONSTITuíDAS E A INFLuÊNCIA NA FORMAçÃO DO SuBSISTEMA 
CONJuGAL DOS FILhOS

AuTORES:
Eliane Santos Rosa

COAuTORES:
Daniella Garcia Gomez Navarro, Maria Teresa Medeiros De Sousa

RESuMO:
O recasamento tem ocorrido com bastante frequência, principalmente em decorrência 
do aumento do número de separações e divórcios, na sociedade atual. Nesta pesquisa, o 
objetivo foi de identificar como a formação dos filhos ante as mudanças ocorridas em suas 
vidas devido ao recasamento, de um ou de ambos os pais, os influenciou na constituição 
de sua nova família nuclear, no que tange, especialmente a formação do subsistema con-
jugal. 

Trata-se da apresentação de um modelo de atendimento em terapia familiar breve reali-
zada como parte integrante do Curso de Formação em Terapia Familiar Sistêmica no CE-
FATEF. A apresentação fundamentou-se na Abordagem Sistêmica e nas Escolas de Terapia 
Familiar Estrutural e Transgeracional; e no relato de um atendimento onde o casal procede 
de famílias reconstituídas. 

Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada em oito atendimentos de uma 
hora e trinta minutos cada, sendo conduzida de forma diretiva e breve e supervisionada 
em pré e pós-sessão. O processo terapêutico foi adaptado ao modelo de Terapia Familiar 
de Milão. 

Resultados e Conclusões: Reestruturação dos padrões do subsistema conjugal; delinea-
mento das fronteiras intersistêmicas e do subsistema parental, além do alcance de novas 
formas de comunicação e interação familiar.
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TíTuLO:
A PERSPECTIVA DOS FILhOS ADuLTOS RESIDENTES NO LAR PARENTAL à LuZ DO 
PROCESSO DE DIFERENCIAçÃO

AuTORES:
Rosângela Mendes de Matos Campos, Ceneide Maria de Oliveira Cerveny

COAuTORES:

RESuMO:
A contemporaneidade é caracterizada por diversas transformações que atingiram diversas 
áreas da vida humana e essas mudanças também afetaram o campo familiar, que acom-
panhou essas modificações. Diante de tantas alterações que têm atingido a família, elege-
mos para esse estudo um fenômeno que vem ocorrendo na atualidade, que é a perma-
nência dos filhos adultos no lar parental sob a perspectiva do processo de diferenciação 
de Murray Bowen. Com o objetivo de compreender, sob a perspectiva dos filhos adultos, 
se a família facilita ou dificulta o processo de diferenciação, definimos a pesquisa como 
qualitativa, com delineamento de casos múltiplos. Foram selecionados quatro participan-
tes das camadas média urbana, residentes na cidade de São Paulo. Os critérios usados para 
selecionar os participantes foram; serem de ambos os sexos, faixa etária entre 30 a 40 anos, 
inseridos no mercado de trabalho e que residissem com os seus pais. Foram realizadas en-
trevistas gravadas e posteriormente transcritas. Após a exploração dos conteúdos, cons-
truímos quatro categorias juntamente com suas subcategorias. Pudemos observar que na 
convivência familiar os membros encontraram conflito nas práticas de individualização e 
hierarquização, pelas dificuldades apresentadas pelos pais de reelaborarem os seus pa-
péis parentais, contribuindo para a dificuldade de um diálogo aberto sobre os conflitos 
vivenciados entre seus membros e dificultando a aquisição de recursos para negociarem 
as divergências . Foi observado pouco estímulo por parte da família para a promoção do 
processo de diferenciação e um grande investimento na promoção da independência fi-
nanceira e intelectual. Também se notou em alguns participantes o adiamento do projeto 
de uma vida mais autônoma para não causar desconforto aos pais.
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TíTuLO:
A PROMOçÃO DA SAúDE E A (DES)CONSTRuçÃO DA quEIxA ESCOLAR

AuTORES:
Nancy Benedita Berruezo Bergami

COAuTORES:
Rosa Maria Stefanini de Macedo

RESuMO:
Tomamos o pensamento sistêmico novo-paradigmático como referência teórica para o 
entendimento da construção da queixa escolar, pois proporciona a compreensão dos fe-
nômenos da saúde humana compatível com o pensamento que orienta as práticas em 
promoção de saúde. Assim, pretendemos verificar a partir da realização de um Programa 
de Promoção de Saúde na Escola, desenvolvido com professores e com pais e respon-
sáveis, se haveria mudança nas percepções e expectativas de ação para abordagem das 
queixas escolares. Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa realizada 
com professores, pedagogas, diretora e com pais e responsáveis de alunos de uma escola 
pública localizada no interior do Paraná. As informações analisadas advêm das respostas 
aos questionários situacionais aplicados antes e depois da realização do referido progra-
ma. Na análise das respostas, constatamos que, após a participação no Programa, ocorre-
ram as seguintes mudanças nos integrantes do sistema escolar: ampliaram da percepção 
sobre o problema escolar; deixaram de culpabilizar a família; reconhecem a necessidade 
de investigação antes de julgar a situação; perceberam-se implicados com os problemas; 
família de responsável passa a participante da solução. Os pais e responsáveis: incluíram 
a escola entre as possíveis causas do problema; não se viram mais isolados tampouco re-
criminados por falta de habilidade em manter os limites para com os filhos; têm recursos 
para enfrentar o problema. As transformações das percepções apontaram a ampliação de 
recurso para resoluções de problemas que anteriormente compunham a queixa escolar.
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TíTuLO:
CASAIS SEM FILhOS POR OPçÃO: uMA PESquISA ExPLICATIVA COM MuLhERES

AuTORES:
Janiane Ribeiro Leite, Michele Gaboardi Lucas

COAuTORES:

RESuMO:
Com o decorrer do tempo, o conceito de família vem passando por mudanças, assim como 
os papeis e dinâmicas familiares, dentre elas a escolha em não ter filhos. Por isso buscou-
se com o presente trabalho identificar os principais fatores que influenciam na decisão de 
mulheres casadas a não ter filhos e, como foi tomada essa decisão, bem como se isso sofre 
intercorrências do âmbito familiar e/ou social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa elabo-
rada no oeste de Santa Catarina, do tipo explicativa realizada a partir de uma entrevista 
semiestruturada com quatro mulheres. Para analisar e compreender os dados coletados 
foi utilizada a análise de conteúdo. Os resultados apontaram que as mulheres possuíam 
e possuem outros planos e objetivos, como dedicar-se ao casal, a carreira profissional, a 
liberdade e indecisão quanto assumir a responsabilidade em criar e cuidar de uma criança, 
fatores estes que vão além do desejo da maternidade. Foi possível constatar ainda, que as 
mulheres envolvidas neste estudo não sentiam falta de ter um filho tão pouco sentiam-se 
incompletas por esta escolha, pelo contrário, há muito tempo tomaram esta decisão como 
legítima.
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TíTuLO:
CONVIVÊNCIA FAMILIAR SOB O OLhAR DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE EM CON-
TExTO DE LITíGIO

AuTORES:
Alda Cristina Duarte

COAuTORES:

RESuMO:
Trata-se de um artigo sobre o tema: A convivência familiar sob o olhar da Criança e do 
Adolescente em um contexto em litígio. Esta reflexão se propõe a conferir visibilidade as 
demandas e necessidades da criança e do adolescente na área sócio jurídica. O estudo rea-
lizado se originou de uma reflexão teórica-prática realizada no atendimento da assistente 
social com as famílias encaminhadas a Central de Serviço Social e Psicologia pelas Varas de 
Família do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pauta-se no paradigma de que os homens 
são iguais por natureza. cabendo à autoridade representar o interesse coletivo. Neste pa-
tamar relaciona-se a questão social com a ética e os direitos humanos. Utilizou-se de uma 
metodologia sistêmico sócio cultural e privilegia o conceito de família como Instituição. 
Como tal, estabelece uma relação íntima com as demais instituições; ora reproduzindo a 
ideologia dominante, ora demandando mudanças. Pautou-se também no pensamento 
de John Bowlby focando o conceito do apego, do sistema comportamental e do mode-
lo representacional interno. Incluiu-se o pensamento da prof. Cenise Monte Vicente para 
quem, o vínculo tem uma dimensão política. A pesquisa reflete um debate interno editado 
pelo posicionamento da criança e do adolescente, no interior da dinâmica familiar e pela 
expressão das questões sociais atravessadas pelas relações de gênero, classe social, reli-
gião, cor e etnia.
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TíTuLO:
DINhEIRO E A FAMíLIA NA FASE DE AquISIçÃO: uMA CONSTRuçÃO TEÓRICA

AuTORES:
Andreza Maria Neves Manfredini

COAuTORES:
Ceneide Maria de Oliveira Cerveja

RESuMO:
Família e dinheiro são fundamentais para a sobrevivência humana! Entender como o di-
nheiro perpassa o ciclo vital das famílias na atualidade e dentro da nossa realidade é a 
questão está sendo investigada em nossa pesquisa de doutorado. Apresentaremos um 
recorte sobre a fase de aquisição. O objetivo geral da Tese, foi compreender como se esta-
belece o processo de educação financeira/ econômica na dinâmica das relações familiares, 
na classe média, na fase de aquisição do ciclo vital da família, a fim de construir um modelo 
teórico que explique essas relações na atualidade. Foi desenvolvida uma pesquisa qualita-
tiva por meio da teoria fundamentada nos dados, na qual utilizou-se como instrumentos 
entrevistas semi-estruturadas e grupos focais. O tipo de amostra foi por acessibilidade e 
utilizou-se a técnica bola de neve. Os participantes das entrevistas foram 5 famílias (pais e 
filhos crianças) de diferentes configurações que vivenciavam a fase de aquisição e, quanto 
ao grupo focal foram realizados 2 grupos, sendo um com a participação de 7 pais e mães, 
não necessariamente o casal, e mais um grupo com 5 crianças entre 8 e 11 anos de idade. 
A medida que as entrevistas e o grupo focal começaram a apresentar os mesmos resulta-
dos, o critério de saturação foi utilizado. A análise de dados baseou-se no procedimento 
da teoria fundamentada nos dados que configura por uma comparação constante, ques-
tionamento sistemático, amostragem teórica e a codificação. Nesta última, iniciou-se pela 
microanálise que gera conceitos diversos e envolve a codificação aberta, posteriormente 
a codificação axial na qual as categorias se formam pelos conceitos agrupados numa mes-
ma ideia. Por fim, a codificação seletiva que norteia e organiza todos os eixos já descritos, 
formando somente um único fenômeno psicológico que considera o dinheiro como sen-
do uma ferramenta que limita e prospera a constituição do ser pais, cônjuges e filhos na 
fase de aquisição.
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TíTuLO:
EMPODERAMENTO DE MuLhERES NAS RELAçõES CONJuGAIS

AuTORES:
Bruna Krimberg Von Muhlen

COAuTORES:
Marli Kath Satter

RESuMO:
Este trabalho é um recorte do artigo elaborado para a conclusão do curso de formação de 
terapia de casal da primeira autora, sob supervisão da segunda, em que foi feita uma pes-
quisa de revisão de literatura sobre as relações conjugais. Os seguintes descritores foram 
usados: couple therapy AND gender relations. Primeiramente foi contextualizado relações 
de gênero, e num segundo momento foi trazido a Teoria do Espaço Consciente como 
embasamento teórico, que explora como as mulheres são mantidas presas pelas normas 
culturais em barreiras sexistas. Foram encadeadas reflexões com a Psicologia feminista e 
o empoderamento das mulheres. O objetivo foi estabelecer relações entre a hierarquia de 
gênero com a manutenção da vulnerabilidade feminina presentes nas configurações con-
jugais, visando estimular terapeutas de casais a ajudarem na construção de relações con-
jugais mais igualitárias, já que estas caminham juntas com a satisfação conjugal, segundo 
os achados. Além de que, quando empoderadas, as mulheres se reerguem e podem assim 
retomar o cuidado com seus próprios corpos e sua própria saúde emocional e física. Po-
dem romper com um comportamento que no campo feminino ainda é marcado por con-
formismo, silêncio e submissão; e que viabilizando a terapia conjugal como espaço para a 
tomada de consciência das barreiras sexistas que ainda permeiam a nossa sociedade, aju-
da com que mulheres ascendam a novos espaços e que relações sejam mais democráticas, 
com maior liberdade de expressão das mulheres; que podem ter esta tomada de consciên-
cia facilitada quando seus parceiros também desconstroem narrativas dominantes.

PESquISAS



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
166

TíTuLO:
ENTRE PAIS E FILhOS: ESCuTANDO hISTÓRIAS DE ENCONTROS COM A CuLTuRA 
DOS VIDEOGAMES

AuTORES:
Renata Fischer da Silveira Kroeff

COAuTORES:
Cleci Maraschin

RESuMO:
Os videogames constituem um objeto de estudo para diversas áreas de conhecimento, 
compondo um campo de pesquisa bastante heterogêneo. Tendo se popularizado a partir 
da década de 1970, atualmente, existe uma geração de adultos que cresceu jogando jogos 
digitais. O presente estudo visa abordar a experiência dessa geração de jogadores que 
constitui família e segue jogando videogames agora com seus filhos. A estratégia metodo-
lógica escolhida consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas com pais e mães 
que jogam videogame com seus filhos. A pesquisa teve a participação de sete pais que 
foram entrevistados individualmente e dois casais, sendo que, nesse último caso, as en-
trevistas ocorreram com a participação de ambos os cônjuges. A análise dos registros das 
entrevistas foi realizada a partir da abordagem sistêmica dos estudos da família e dos es-
tudos dos autores Humberto Maturana e Francisco Varela na área das ciências cognitivas. 
O videogame é considerado, pelos participantes da pesquisa, como atividade que pro-
porciona aprendizagens relacionadas a comportamentos sociais e conteúdos escolares. 
Em relação à escolha dos jogos, sete pais referiam limitar os jogos aos quais os filhos têm 
acesso. Quatro pais relataram que não limitam o acesso dos filhos aos jogos ou que apenas 
procuram acompanhar as experiências de jogo, jogando junto com eles, sem criar regras 
de escolha relacionadas a temáticas, tipos de jogabilidade, faixas etárias recomendadas ou 
outras características. Entre os pais que buscam limitar o acesso, uma das razões principais 
se refere a crença de que alguns tipos de jogos poderiam influenciar o comportamento 
dos filhos para atitudes consideradas agressivas ou violentas. Contudo, o conhecimento 
empírico sobre a experiência de jogar videogame pareceu ser mais considerado do que o 
conhecimento conceitual-declarativo ao qual os participantes têm acesso na cultura.
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TíTuLO:
ESCOLhA PROFISSIONAL: uM OLhAR PARA O PAPEL DO SISTEMA FAMILIAR

AuTORES:
Tatieli Peixoto Signori; Marisa do Nascimento Pigatto

COAuTORES:

RESuMO:
A adolescência configura-se como uma etapa do ciclo vital, apontada por aspectos pecu-
liares que causam mudanças no desenvolvimento do indivíduo. Nesse período, o jovem se 
depara com uma série de escolhas que definirão seu futuro, dentre elas a escolha profis-
sional. A decisão por uma profissão, começa desde cedo com participação da família, que 
de uma maneira ou de outra influência nas diferentes escolhas que realizamos durante a 
vida. Os desejos e expectativas são passados por gerações que desenvolvem durante o 
ciclo vital do indivíduo e do grupo familiar. A partir dessa perspectiva, o referido estudo 
apresenta uma revisão crítica e integrativa sobre o papel da família no período da esco-
lha profissional dos jovens. Focaliza, especificamente, qual o papel que o sistema familiar 
ocupa no processo da escolha da profissão dos filhos. O presente estudo, segue uma abor-
dagem qualitativa que abrange uma busca bibliográfica nas bases indexadoras de artigos 
Scielo e BVS, publicados em português entre 2005 e 2015. Utilizou-se para embasamento 
e discussão, o enfoque sistêmico e contempla os seguintes AuTORES:

 Andolfi (1989); Carter e Mcgoldrick (1995); Bardagi (2010); Levenfus e Soares (2010); Soa-
res (2002); Wagner (2002), dentre outros. Os resultados da revisão apontaram que papel 
da família é fundamental no procedimento de escolha da profissão, bem como suas con-
tribuições neste momento. Conclui-se que a presença ativa da família é de grande valia no 
processo da escolha profissional, e continua sendo a instituição mais importante para o 
desenvolvimento do ser humano. Desse modo, é relevante considerar o contexto relacio-
nal do indivíduo no processo de escolha profissional, ou seja, lançar um olhar circular para 
o sistema que o indivíduo está inserido, visto que, a trajetória de escolhas não acontece 
de forma linear, e que o contexto familiar contribui de alguma maneira, auxiliando e/ou 
dificultando o jovem por uma escolha.
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TíTuLO:
FAMíLIA INTERCuLTuRAIS: ENTRE A TRADIçÃO E A TRADuçÃO

AuTORES:
Carolina Tavares da Silva Louback

COAuTORES:

RESuMO:
A facilidade de locomoção e de comunicação crescente no mundo atual tem contribuído 
para o aumento do número de casamentos interculturais e a consequente formação de 
famílias interculturais, constituída por imigrantes. Alicerçada em uma compreensão sistê-
mica da conjugalidade e da família, nos propomos apresentar dados de nossa pesquisa de 
mestrado e de doutorado que corroboram para o entendimento dos processos implica-
dos na formação de casais e famílias interculturais, bem como do caminho realizado para 
construção da identidade familiar e da identidade cultural. Os resultados mostraram que 
as redes sociais virtuais têm um papel primordial na imigração atual ao contribuir para 
a manutenção do vínculo com familiares distantes e ao auxiliar na criação de uma nova 
rede de apoio com outros imigrantes, organizando comunidades e associações, que atu-
am como apoio no exercício da parentalidade, na referência e no suporte para a formação 
identitária de seus filhos. Os resultados obtidos são relevantes para os psicoterapeutas 
que trabalham com casais e famílias interculturais, bem como para todos os profissionais 
interessados no desenvolvimento de ações educativas e de promoção de saúde de toda a 
rede social daqueles que vivenciam este processo. 
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TíTuLO:
REuNINDO DADOS SOBRE FAMILIAS E O uSO DE áLCOOL E OuTRAS DROGAS

AuTORES:
Dr Rogério Lessa Horta

COAuTORES:

RESuMO:
O uso de substâncias psicoativas é tema relevante em saúde pública por seu potencial de 
gerar agravos à saúde e bem-estar de usuários, de suas famílias, ou de terceiros. O papel 
das famílias tem recebido destaque em diferentes campos. Ora famílias são vítimas do 
fenômeno, ora responsáveis por ele. São destacados achados de pesquisas: coabitação 
parento-filial aparece inversamente associada ao consumo de tabaco e hábito tabágico 
dos responsáveis, ao contrário; 48,3 % dos 519 usuários de crack entrevistados relataram 
consumo de crack com algum familiar; 20 deles falaram sobre os papéis das famílias e as 
descreveram como determinantes e como prejudicadas pelo uso da droga; foi estimada 
maior probabilidade de se abster do crack entre usuários com familiares em atendimento 
em saúde mental e menor probabilidade para quem já fumou com o pai; entre escolares 
de 12 a 17 anos de Lajeado/RS e Sapiranga/RS, o consumo de álcool de pais e mães se as-
sociava em análise bruta a menor probabilidade deles avaliarem a relação dos cuidadores 
como negativa; entre os que utilizavam computador, nenhum controle da família veio 
com maior probabilidade de usar drogas no ano (para Álcool: RP= 1,27; para Tabaco: RP= 
2,51; para outras drogas: RP= 1,99; todas com p<0,001); a ausência de monitoramento do 
uso de tecnologias, avaliações negativas das relações em casa e a inexistência de coabita-
ção parento-filial foram agrupadas como condições desfavoráveis e submetidas ao Mode-
lo de Equações Estruturais ajustado conforme sexo, idade, prática religiosa e escolaridade 
do principal responsável e a variável latente formada se associou ao uso de substâncias 
nos 12 meses anteriores às entrevistas. No modelo, os problemas familiares tiveram efeito 
direto e indireto sobre o uso de substâncias psicoativas no último ano, sendo que 92% do 
efeito observado era direto. São focos prioritários na qualificação do papel das famílias o 
estímulo ao monitoramento qualificado dos comportamentos de crianças e adolescentes 
e o estímulo a trocas e padrões de convívio que incluam respeito, proximidade, afeto e 
interesse mútuo.
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TíTuLO:
FATORES INDIVIDuAIS E CONTExTuAIS RELACIONADOS A INICIAçÃO SExuAL EN-
TRE ADOLESCENTES

AuTORES:
Milene Fontana Furlanetto

COAuTORES:
Angela Helena Marin

RESuMO:
Este estudo buscou identificar e comparar variáveis individuais como idade, reprovação 
escolar, uso de bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas, e contextuais, como escola-
ridade dos pais, suporte familiar e nível socioeconômico da família, entre adolescentes 
que já haviam ou não tido iniciação sexual. Trata-se de um estudo comparativo, de corte 
transversal e abordagem quantitativa, do qual participaram 255 adolescentes matricula-
dos em escolas públicas da região de Porto alegre e São Leopoldo-RS. Todos responde-
ram à um Questionário de Dados Sociodemográficos e Comportamentos Sexuais, além do 
Inventário de Percepção de Suporte Familiar. O grupo que já havia tido iniciação sexual 
(GCIS) foi composto por 80 adolescentes (55% meninas e 45% meninos), com idade média 
de 14,64 (DP = 1,39). Os demais (n = 175; 64% meninas e 36% meninos), que não tinham 
tido iniciação sexual (GSIC), apresentavam idade média de 13,22 (DP = 1,38). Os resultados 
(Teste Mann-Whitney) indicaram que o GCIS obteve maior pontuação no fator reprovação 
escolar (p<0,01), uso de bebidas alcoólicas (p<0,01), uso de cigarro (p<0,01), uso de drogas 
ilícitas (p<0,01) e autonomia familiar (p<0,01). Já o GSIS apresentou maior pontuação em 
relação à escolaridade da mãe (p<0,01) e adaptação familiar (p<0,01). Constata-se, por-
tanto, que a iniciação sexual na adolescência tem sido acompanhada de outros compor-
tamentos de risco à saúde. Quanto à família, a percepção de maior adaptação na família, 
que significa adequada expressão de sentimentos e divisão de responsabilidades, além 
da maior escolaridade da mãe podem estar atuando como fatores protetivos, enquanto a 
percepção de maior autonomia do adolescente parece estar associada a maior exposição 
à comportamentos de risco.
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TíTuLO:
FILhOS DE DEPENDENTES quíMICOS EM ABSTINÊNCIA: uM ESTuDO SOBRE A VI-
SÃO DESSES ADOLESCENTES A RESPEITO DO uSO DE DROGAS

AuTORES:
Andréia Arend Podolano, Denise Falcke

COAuTORES:

RESuMO:
O uso de drogas pode levar à dependência química e é tema recorrente de estudo, posto 
que faz parte da história da humanidade. O álcool desponta como a droga mais utilizada 
por adolescentes brasileiros que frequentam o último ano do Ensino Fundamental, se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), em que 55% 
deles já experimentaram álcool e pelo menos 21,8% já ficaram em estado de embriaguez. 
Pesquisadores do tema são congruentes em afirmar que quanto mais cedo o início, maior 
a probabilidade de se instalar a dependência química. Também são unânimes quanto à 
influência da família no comportamento e padrão de consumo dos filhos.

Qualquer padrão de consumo é constantemente influenciado por vários fatores de prote-
ção e risco, de natureza biológica, social e psicológica. Dentre todos os fatores, destaca-se 
na literatura o entendimento da família como meio que pode contribuir para o surgimen-
to e manutenção do uso de substâncias. Desta forma, o objetivo desse trabalho é analisar 
o discurso dos adolescentes em relação às drogas, especialmente o álcool, quando convi-
vem com um de seus pais dependente químico em abstinência. 

Trata-se de um estudo qualitativo, transversal com delineamento exploratório. Participam 
do estudo oito adolescentes selecionados por conveniência. Os instrumentos utilizados 
foram questionário de dados sociodemográfico, entrevista individual e de dilemas, ambas 
gravadas em áudio e o teste AUDIT-C versão reduzida que mede o consumo de álcool. 

Os resultados da pesquisa estão em análise e, preliminarmente, revelam que parte dos 
adolescentes consideram a experiência dos pais, dependentes químicos abstêmios, rele-
vante para evitar contato com o álcool ou diminuir seu consumo.
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TíTuLO:
FILhOS quE DORMEM COM SEuS PAIS! Ou PAIS quE DORMEM COM SEuS FILhOS?

AuTORES:
Ana Patrícia Valença Orlando Pinheiro

COAuTORES:
Natália dos Santos Mesquita

RESuMO:
Na prática clínica observamos filhos das mais variadas idades que ainda dormem com seus 
pais, ou pais que dormem com seus filhos. A questão revela problemas na relação conju-
gal. Por um lado, a importância da fusão mãe-bebê incluindo as noites de sono compar-
tilhadas pela díade, por outro os quadros mais frequentes de insatisfação entre o casal. A 
divisão do espaço para os filhos e para o casal exige limites claros que preservem a saúde 
relacional permitindo intimidade entre os cônjuges, vida sexual ativa e a não dependência 
emocional dos filhos. O objetivo do presente trabalho é apontar causas das crianças que 
acordam a noite, e como essa dinâmica influi no relacionamento conjugal a partir de fun-
damentação teórica e a observação de casos na prática clínica.
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TíTuLO:
MEDIDAS BáSICAS NECESSáRIAS PARA A PESquISA NO BRASIL 

AuTORES:
Jesiane Marins

COAuTORES:

RESuMO:
A pesquisa no Brasil passou por diversas mudanças, uma delas diz respeito a ética. A Re-
solução 466/12    traz mudanças que asseguram os direitos dos seres humanos (adultos 
e crianças) que participam da pesquisa. Para realização de uma pesquisa com finalidade 
de publicação alguns passos são necessários de serem seguidos, tais como: definição do 
objeto de estudo, definição da metodologia (instrumento, amostra/população, medidas 
para análise dos dados), referências consideradas como base e termo de consentimento 
livre e esclarecido/termo de assentimento (para menores). É preciso compreender e colo-
car em prática a obrigação de submeter esses projetos a plataforma Brasil, caso a pesquisa 
seja de campo e envolva participação de seres humanos. Outro fator importante é ter ciên-
cia sobre as fontes de pesquisa que seguem o padrão da pesquisa no Brasil. Agindo dessa 
forma, o pesquisador consegue executar sua pesquisa com valor científico e contribuir 
para o avanço da ciência.
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TíTuLO:
IMPLICAçõES DO APOIO FAMILIAR NA CARREIRA DE hOMENS GAYS

AuTORES:
Gustavo Affonso Gomes, Maria Eliza Vernet Machado Wilke, Kátia Bones Rocha

COAuTORES:

RESuMO:
O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos do apoio familiar à construção de car-
reiras de homens gays, considerando a homossexualidade como pública-privada. Foram 
utilizados como operadores teóricos elementos de teorias sistêmicas (Walsh, 2016) e do 
Construcionismo Social (Gergen & Gergen, 2010). Para coleta de dados foram realizadas 
entrevistas narrativas com seis homens gays (Flick, 2009). A análise de dados foi executada 
mediante os Estudos Críticos do Discurso (Van Dijk, 2007). Os participantes referiram pou-
co ou nenhum apoio familiar durante situações de discriminação em suas carreiras antes 
da revelação da homossexualidade para suas famílias, bem como conflitos após a saída do 
armário. A homossexualidade pública-privada parece surgir nas relações familiares como 
balizadora para o exercício deste apoio. Além disso, a transgeracionalidade de um contex-
to hetero-homonormativo no sistema familiar parece corroborar para essa dinâmica, além 
de marcar a homossexualidade como um segredo familiar. Também foram identificadas 
diferentes estratégias de enfrentamento dos participantes. Estudos e ações sistêmicas que 
contemplem diferentes níveis de intervenção podem contribuir para a construção de no-
vos sentidos e significados acerca do apoio familiar à carreira de homens gays.
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TíTuLO:
INTEGRAçÃO DE MODELOS E TÉCNICAS NO MANEJO TERAPÊuTICO EM TERAPIA 
FAMILIAR E DE CASAL

AuTORES:
Gabriela Silveira de Paula-Ravagnani, Carla Guanaes-Lorenzi, Rosana Lazaro Rapizo

COAuTORES:

RESuMO:
A utilização concomitante de modelos teóricos e práticos faz parte do cotidiano da tera-
pia familiar (TF), e a sofisticação destas práticas levantam questões sobre critérios utili-
zados para o uso dos mesmos (Dickerson, 2010). Nosso objetivo foi compreender como 
terapeutas familiares integram teorias e técnicas no manejo de atendimentos clínicos no 
cotidiano. O delineamento teórico-metodológico foi baseado na pesquisa-ação colabora-
tiva (Huang, 2010). Participaram deste estudo duas terapeutas familiares que exercem a 
prática clínica em consultório, e seus respectivos clientes, atendidos em terapia familiar ou 
de casal. A pesquisadora e cada terapeuta-participante trabalharam como co-terapeutas, 
e as sessões foram audiogravadas e transcritas. Foram analisadas 20 sessões de terapia 
de casal ou familiar. Todos os enunciados das terapeutas foram destacados da interação 
e nomeados em termos de sua ação, considerando particularidades da interação em cur-
so. Em seguida, um diálogo com as terapeutas buscou compreender as fundamentações 
de tais ações em termos das teorias de suporte utilizadas. Os enunciados foram categori-
zados nas seguintes ações: exploratórias-investigativas; construção de visões relacionais; 
intervenção; metacomunicação; acolhimento; operacionais. Conclui-se que as terapeutas 
transitam por recursos sistêmicos e construcionistas sociais de maneira articulada, e as 
posturas de cada terapeuta se diferenciam em termos da predominância destes recursos. 
Este estudo ressalta o uso performático de cada terapeuta em relação às teorias e técni-
cas utilizadas, apresentando um delineamento em que as terapeutas foram posicionadas 
como produtoras de conhecimento acerca de sua própria prática.
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TíTuLO:
MÉTODO TATADRAMA: PESquISA E MúLTIPLAS PRáTICAS COM FAMíLIAS

AuTORES:
Elisete Leite Garcia

COAuTORES:

RESuMO:
O método Tatadrama nasceu em 2001, aplicado a mais de 5 mil pessoas, fundamenta-se 
nas técnicas do Psicodrama e do Sociodrama e tem como pressuposto filosófico o pensa-
mento de Platão ( 428-347 a. C.) “ Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma 
hora de brincadeira do que em um ano de conversa”, a família é compreendida como uma 
unidade terapêutica na qual um sintoma de um dos seus membros vem acompanhado 
de disfunções em outras áreas de relações e envolvem outros membros da família. O me-
canismo de ação do Método Tatadrama seguem as etapas do psicodrama: aquecimento 
inespecífico, aquecimento específico, dramatização e compartilhamento. Através da ple-
na vivência e participação cria-se um lastro vivencial onde os sentidos guiam o corpo brin-
cante, esse brincar ao contrário da ideia de entretenimento e diversão inconsequentes 
revela-se um ato transformador, transgressor e formador de identidades, pois os gestos 
brincantes estão repletos de movimentos que atualizam imagens profundas, oriundas da 
experiência acumulada. O ápice dessa vivência é o ponto no qual o acontecimento de ?fa-
zer de conta?, se expande e se dirige ao êxtase (Reich apud Garcia, 2010), à transformação 
e fusão de nós mesmos com a situação que estamos vivenciando. Nesse ponto os partici-
pantes são convidados a escolher e transformar o seu boneco, que enquanto um objeto 
intermediário (Rojas-Bermúdez, 1970) possibilita a projeção do universo interior de cada 
um dos membros da família que em seguida são convidados a partilharem verbalmente a 
experiência. Dessa forma, estabelece-se a comunicação em um nível mais profundo abrin-
do-se a possibilidade de descontruir/construir aqueles papéis na boneca de pano.

áREA TEMáTICA
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TíTuLO:
MuDANDO O OLhAR; A CRIANçA ENSINA SEuS PAIS A SEREM PAIS. REFLExõES 
SOBRE O ATENDIMENTOS DA CRIANçA COM SuA FAMILIA

AuTORES:
Francisly Munck Duque

COAuTORES:
Ceneide Maria de Oliveira Cerveny

RESuMO:
A prática de atendimento de crianças e suas famílias, fornece ao terapeuta desafios singu-
lares em sua atuação. Buscar compreender as necessidades da criança e envolver os mem-
bros do sistema no processo, são preocupações do terapeuta sistêmico de família. Nosso 
projeto de pesquisa de mestrado, tem como objetivo estudar as possiblidades de fornecer 
um novo olhar para o atendimento de crianças e famílias, no qual, por meio da ação tera-
pêutica, a criança consegue ensinar aos pais as suas reais necessidades para construírem 
juntos caminhos para resolver suas questões. Andolfi (2011) escreve sobre o termo coen-
volver, no sentido de fazer a criança um ativo participante do processo terapêutico, e é 
desse processo da participação dos filhos na terapia de família que será trabalhando nessa 
pesquisa. Para atingir esse objetivo, está sendo desenvolvida uma pesquisa qualitativa, 
dentro do referencial teórico sistêmico/construtivista. Serão utilizados extratos de casos 
já concluídos que foram atendidos pela pesquisadora e realizadas entrevistas semiestru-
turadas com pais que passaram pela experiência de terapia com seus filhos. A presente 
pesquisa está em andamento, sendo realizada no Núcleo de Família e Comunidade do de-
partamento de Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica/SP. Pretende-se com 
esse estudo, colaborar para a reflexão da pratica de atendimento de crianças e famílias, 
favorecendo a relação da atuação dos terapeutas, discutindo práticas e abrindo espaço 
para outros estudos.
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TíTuLO:
NO JARDIM DA VIDA: quANDO A RAIZ NÃO BROTA, MAS A FLOR DESABROChA NO 
CORAçÃO... COMPREENDENDO O PROCESSO DE LuTO

AuTORES:
Marisa do Nascimento Pigatto; Pâmela Noronha Scolari; Tatieli Peixoto Signori

COAuTORES:

RESuMO:
O presente artigo tem como objetivo compreender os aspectos relacionados à elaboração 
do luto por perda de filho durante a gestação ou logo após o nascimento. Utilizou-se uma 
abordagem qualitativa, com observação, diário de campo e entrevista semiestruturada. 
Para análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin (1979). Participaram do 
estudo quatro mulheres e um casal, triados pelo método “Snowball” (bola de neve), que 
vivenciaram a perda durante a gestação ou após o nascimento. Como critério de inclusão, 
optou-se em entrevistar pais que vivenciaram tal situação há no mínimo cinco anos. Uti-
lizou-se a abordagem sistêmica familiar e a psicanalítica para embasamento e discussão, 
por entender que as mesmas têm um aporte teórico que abarcam as necessidades desse 
estudo. Referiu-se autores como: Worden,(2013); Osório, (2013); Szejer e Stewart,(2002); 
Brandão (2009); Carter e McGoldrick (1995); Waslh (2016) ); Bowlby, (2002) entre outros. 
A morte acarreta sofrimento em qualquer momento do ciclo vital, porém quando o ciclo 
se inverte e a morte acontece em um momento que se espera vida, as proporções desse 
acontecimento podem durar anos e resultar em lutos “mal resolvidos”, o que pode ser 
devastador. Essa pesquisa permitiu que as próprias famílias falassem de seus sentimentos, 
bem como apontou formas de lidar com a dor. Os resultados encontrados estão relaciona-
dos com a singularidade, que cada pessoa vivencia esse processo, relacionado com a pró-
pria história familiar. Constatou-se que é necessário respeitar o tempo de cada um e que 
a rede de apoio, a espiritualidade e alguns rituais auxiliam e facilitam a vivência do luto, 
apesar do tamanho da dor, podem seguir com a vida. Propõe-se uma reflexão a possíveis 
práticas mais cuidadosas e humanizadas para que todos os envolvidos, tanto profissionais, 
como pacientes possam obter maiores benefícios.
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TíTuLO:
NOS (DES)CAMIhOS DA PESquISA: ENCONTROS, hESITAçÃO E ERRâNCIA COM A 
FAMíLIA CONTEMPORâNEA.

AuTORES:
Ulisses Cataldo

COAuTORES:
Laura Cristina Quadros

RESuMO:
O presente trabalho tem a intenção de descrever a trajetória parcial do desenvolvimento 
de uma pesquisa em psicologia social que tem a produção de múltiplos modos de ser fa-
mília hoje como foco de interesse. Na intenção de construir uma narrativa descritiva que 
problematize as formas de se compreender a família hoje, trazemos os desdobramentos 
da pesquisa realizada até então num relato cartográfico que privilegia os deslocamentos, 
os encontros e as hesitações do pesquisador desde os primeiros contatos com o campo 
até o desenvolvimento de uma estratégia, a realização do dispositivo da roda de conversa, 
para construir com os próprios atores novas versões acerca dos modos de ser família hoje. 
Fonte de intensas controvérsias, o aparecimento de novos arranjos familiares e a contes-
tação de sacralizados valores são apontados como analisadores de mudanças que suge-
rem que a família manifesta grande fragilidade nas fronteiras que a definem. Sendo assim, 
os modos de ser família hoje se apresentam como horizonte de problematização acerca 
dos seus limites, possibilidades e potências. Como proposta metodológica elegemos os 
aportes teóricos dos autores e autoras dos Estudos em Ciência e Tecnologia (CTS), especi-
ficamente a Teoria Ator-rede, de Bruno Latour e a Política Ontológica, de John Law e Anne-
marie Mol. Para os autores citados, a ciência, a tecnologia e a sociedade são entrelaçados 
e coproduzidos através de redes de associações heterogêneas que articulam atores hu-
manos e não-humanos numa multiplicidade de versões ou performances, sem assimetrias 
ou determinismos de um domínio sobre os demais. Com efeito, produzir conhecimento 
passa pela construção de uma rede de afetações a partir dos encontros com os atores no 
campo, compreendendo a pesquisa como uma prática empírica, situada, local e encarna-
da que produz realidade. Com efeito, esperamos contribuir para as discussões clínicas e 
metodológicas no campo dos estudos da família. 

áREA TEMáTICA



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
180

TíTuLO:
O CASAL E SuA COMuNICAçÃO EM TEMPOS DE WhATSAPP

AuTORES:
Monica Komora Vieira Côrtes

COAuTORES:
Rosa Maria Stefanini de Macedo

RESuMO:
Este trabalho teve como objetivo investigar e compreender como a tecnologia tem in-
fluenciado a comunicação do casal. Mais especificamente como os casais tem se comuni-
cado em tempos tão tecnológicos. Será que usam muito os aplicativos de mensagens do 
tipo Whatsapp ou não? Que influencia esse tipo de comunicação tem causado ao relacio-
namento dos casais? Ajuda ou atrapalha? E a intimidade dos casais, como fica num mundo 
tão exposto e visual? Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto 
sob os pressupostos da visão sistêmica, com a metodologia quantitativa fazendo uso da 
técnica da entrevista estruturada . O link para a entrevista foi disponibilizado via internet 
pelo Facebook e pelo Whatsapp. Os dados obtidos, foram tabulados levando em conside-
ração temas como: comunicação, cibernética, casamento, relacionamento e intimidade 
com o intuito de compreender como se dá a comunicação do casal na pós-modernidade 
em relação à utilização dos novos meios tecnológicos. Apesar do uso frequente os resulta-
dos indicam certa contradição em relação às vantagens e desvantagens desse uso nos as-
pectos do relacionamento enfocados. Por ser um tema novo, seu estudo é relevante para 
os profissionais da área, já que pela história do ser humano, temos visto como os meios 
de comunicação e a forma de se comunicar foram ocorrendo e influenciando as relações 
conjugais.
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TíTuLO:
O CASAMENTO DE FILhOS/AS CANGuRuS: SAIR DA CASA DOS PAIS E SER CASAL 
NA CONTEMPORANEIDADE

AuTORES:
Mariana Grasel de Figueiredo Del Monte

COAuTORES:
Gláucia R. S. Diniz, Isabela Machado da Silva.

RESuMO:
Esta pesquisa qualitativa teve por objetivo investigar como os casais compostos por fi-
lhos/as cangurus vivenciam o casamento. Esse modo de constituição de casais, típico da 
contemporaneidade, implica no fato de que um ou ambos os cônjuges morou na casa 
dos pais até a idade adulta e saiu de casa para casar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
com delineamento de estudo de caso coletivo. Participaram quatro casais casados, em 
fase inicial do ciclo vital familiar. Os dados obtidos das entrevistas semi-estruturadas foram 
analisados através da análise de conteúdo qualitativa. Os resultados indicaram a presença 
de três grandes temas: Repercussões no casamento da vida canguru prévia, Desafios na 
transição para o casamento e O casamento dos pais como modelo. Constatamos que as 
principais repercussões no casamento da vivência canguru prévia foram: A dificuldade na 
execução das tarefas domésticas, os vícios e manias trazidos da vida canguru na casa dos 
pais para o casamento, a relação de proximidade estabelecida com as famílias de origem 
após o casamento e a relação intensa com o mundo do trabalho. Os principais desafios 
identificados nos casamentos desses filhos foram: a falta de tempo para a relação con-
jugal, a dupla carreira, a vivência simultânea da individualidade com a conjugalidade, a 
divisão das tarefas domésticas, a gestão da vida financeira e a comunicação. A discussão 
dos casos seguiu um enfoque sistêmico familiar e revelou questões de gênero contidas no 
discurso e na prática dos casais.
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TíTuLO:
O PROCESSO DE TRANSMISSÃO MuLTIGERACIONAL FAMILIAR DA DEPRESSÃO: A 
BuSCA DO PADRÃO FAMILIAR COM O uSO DO GENOGRAMA

AuTORES:
Marina Reis Botelho

COAuTORES:
Roberta Carvalho Romagnoli

RESuMO:
Esta pesquisa tem como tema o estudo do processo de transmissão multigeracional fa-
miliar da depressão mediante a construção do genograma familiar com seis estudantes 
universitários, de 21 a 47 anos, que vivenciaram pelo menos um episódio de depressão. 
O marco teórico abarca as ideias de Murray Bowen.O interesse pela pesquisa surgiu pela 
prática em consultório e as supervisões de casos clínicos nessa temática com estudantes 
na Clínica-Escola de Psicologia de um Centro Universitário em Belo Horizonte.Trata-se de 
pesquisa qualitativa com delineamento de casos múltiplos com objetivo de investigar o 
processo de transmissão multigeracional familiar da depressão ao longo de três gerações 
e verificar se esse transtorno se repete de geração em geração e quais membros do siste-
ma familiar ele acomete. Como resultado, foi possível perceber que a depressão afeta a di-
nâmica familiar e atravessa gerações. Cada entrevistado contribuiu com seus relatos indi-
viduais e experiências particulares, descrevendo com suas próprias palavras o transtorno 
e seus sintomas e comentando o papel da família durante o curso da doença. Diante disso, 
a presente pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundamento nas investigações 
sobre a participação da família no processo de depressão de seus membros, pois acredi-
ta-se que esse conhecimento poderá embasar outros trabalhos que envolvam esse tema 
e propiciar intervenções no trabalho clínico em terapia familiar. Além disso, este estudo 
poderá servir de base para diversos profissionais das ciências humanas, assim como para 
o desenvolvimento de políticas públicas.
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TíTuLO:
PAIS NA quARTA IDADE E A NECESSIDADE DE CuIDADOS PELOS FILhOS

AuTORES:
Eliana Piccoli Zordan 

COAuTORES:
Françoise Caron de Souza 

RESuMO:
O prolongamento da vida está exigindo uma reorganização familiar, pois carecemos de 
modelos para este novo contexto. Esta investigação qualitativa teve como objetivo com-
preender como as famílias estão se organizando para cuidar dos idosos com mais de 80 
anos. O delineamento seguiu o estudo de casos múltiplos (Yin, 2005) e foi realizado com 
duas famílias residentes numa cidade do Rio Grande do Sul. Os participantes foram esco-
lhidos por conveniência, por preencherem os critérios: pai ou mãe com mais de 80 anos, 
saudáveis, vivendo na mesma cidade que um(a) filho(a) cuidador(a) e outro(a) não cuida-
dor(a). Os instrumentos utilizados foram o genograma familiar e um protocolo contendo 
orientações para as entrevistas e as questões norteadoras para os diferentes membros da 
família. Inicialmente foram analisados cada um dos casos e, posteriormente, foi realizada a 
integração dos casos, considerando semelhanças e particularidades. Na análise horizontal 
constatou-se que ambas as famílias têm quatro filhos e apenas um se responsabiliza pelo 
cuidado com o pai ou mãe idoso(a). Condições pessoais, familiares, relacionais e circuns-
tanciais levam um dos filhos a assumir o papel de cuidador. Os filhos não cuidadores en-
volvem-se com os cuidados com os pais, mas sem que isso interfira nas suas vidas. Tanto 
os filhos cuidadores quanto os não cuidadores referem ter uma boa relação com os pais 
e afirmam que sentem que é o momento de retribuir a dedicação que receberam. Tanto 
os filhos cuidadores quanto os não cuidadores buscam estimular um certo grau de auto-
nomia dos pais, para que se sintam participantes ou no comando de algumas situações. 
Estes pais idosos consideram que têm uma boa qualidade de vida, opinião compartilhada 
pelos filhos. Constata-se a necessidade de aprofundar os estudos sobre esta nova etapa 
do ciclo vital familiar em que, filhos na terceira idade, passam a ser cuidadores dos pais na 
quarta idade.
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TíTuLO:
PANORAMA DAS VALIDAçõES E CONSTRuçõES DE INSTRuMENTOS PARA SITuA-
çõES DE LuTO: uMA REVISÃO SISTEMáTICA

AuTORES:
Caroline Santa Maria Rodrigues, Renata Fischer da Silveira Kroeff, Gustavo Affonso Gomes 
e Denise Capua Correa

COAuTORES:

RESuMO:
As novas configurações familiares, de contínua e excessiva conexão com tudo e todos, 
reforçam a necessidade da “permanência a qualquer preço” e afastam frustrações (Walsh, 
2016). Processos naturais de desenvolvimento como o envelhecimento e a morte ficam 
marginalizados à rotina, sendo, eventualmente, negados. A necessidade de se conhecer 
diferentes instrumentos e recentes produções teóricas faz parte das ferramentas essen-
ciais para os profissionais que trabalham com a subjetividade pertinente ao processo de 
luto (Walsh & McGoldrick, 1998). Este estudo buscou mapear pesquisas de validação e 
construção de instrumentos para situações de luto nos últimos 5 anos. A revisão sistemá-
tica (Costa & Zoltolwski, 2014) ocorreu na base de dados da BVS, utilizando os descritores: 
Grief AND Instrument, Inventory e Questionnaire. Os filtros de busca para inclusão (últimos 
5 anos; idiomas: inglês, português e espanhol; trabalhos completos publicados; artigos; as-
suntos principais disponíveis e associados à temática: adaptação psicológica, psicometria, 
inquéritos e questionários, inventário de personalidade, avaliação em enfermagem. Em 
Instrument foram encontrados 134 artigos, 6 foram selecionados. Em Inventory foram en-
contrados 528, foram selecionados 12. Em Questionnaire foram encontrados 1190, porém 
apenas 12 foram encontrados a partir dos critérios de inclusão. Excluindo artigos repeti-
dos, totalizaram 15 artigos de validação e construção de instrumentos acerca de situa-
ções de perdas e luto. A maioria dos instrumentos, trata de situações de luto complicado. 
Foram encontrados instrumentos para especificidades referentes a lutos antecipatórios, 
perdas em função de saúde debilitada e luto de cuidadores. Na validação e construção de 
instrumentos no campo das situações de luto, não foram encontrados estudos na América 
Latina. Os resultados contribuíram para o planejamento de adequações de instrumentos 
ao contexto brasileiro. 
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TíTuLO:
POR quE OS CASAIS BRIGAM

AuTORES:
Marina Simas de Lima, Denise Miranda de Figueiredo

COAuTORES:

RESuMO:
O objetivo principal da pesquisa é identificar os motivos que geram conflitos entre os ca-
sais brasileiros nas diferentes áreas, como vida sexual, filhos, estilo de vida, família de ori-
gem, vida financeira, etc.

Essa pesquisa busca também entender melhor quais estratégias são utilizadas para resol-
ver os problemas no dia a dia da vida conjugal, a frequência de conflitos e a opinião da 
amostra sobre a terapia de casal. 

A amostra será constituída por 500 respondentes e será realizada on-line. Quanto a con-
clusão estamos em processo de finalização.
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TíTuLO:
PSICOLOGIA NA PRáTICA INTEGRATIVA

AuTORES:
Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia; Carla Valeria Rodrigues

COAuTORES:

RESuMO:
O câncer de mama será responsável por cerca de 60 mil novos casos em 2018 e 14.403 mor-
tes de mulheres (2015). O câncer de próstata tem estimativas de cerca de 68 mil novos casos 
em 2018 e 14.480 mortes (2015) - (Instituto Nacional do Câncer - INCA). Esses indivíduos 
experienciam uma desestruturação física, emocional e social. As Terapias Integrativas são 
complementares ao tratamento convencional, apresentam evidências científicas compro-
vadas da sua segurança e eficácia, e atuam por meio de uma abordagem integral do ser 
humano. Nesse contexto, o ISIONCO - Instituto Brasileiro de Medicina e Saúde Integrativa 
em Oncologia - desenvolveu, de forma inovadora no país, o Protocolo de Bem-Estar Integra-
tivo no Cuidado do Câncer. O protocolo inclui terapias e práticas integrativas que abordam 
simultaneamente todas as dimensões do ser humano. Nesse caso, ao invés de disponibilizar 
terapias isoladas, o novo protocolo garante a integralidade no cuidado do paciente oncoló-
gico, complementando o tratamento com sessões de psicoterapia presencial e/ou on-line, 
propiciando bem-estar e melhoria da qualidade de vida a esses indivíduos. Espera-se obter 
melhora significativa da qualidade de vida e bem-estar, além da redução significativa do ní-
vel de stress, dos sintomas de depressão e ansiedade. A pesquisa tem como objetivo avaliar 
os efeitos do Protocolo de Bem-Estar Integrativo no Cuidado do Câncer na percepção da 
qualidade de vida de mulheres com câncer de mama e de homens com câncer de próstata
CREMIC - Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar - Goiânia

Duração 24 semanas. 

Amostra até 90 mulheres com câncer de mama e 90 homens com câncer de próstata, em 
qualquer estágio e fase do tratamento da doença. 

Instrumentos de medida Psicologia: Escalas, questionários, teste do nível de stress (ISSL) e 
entrevistas/ orientações psicológicas do indivíduo e seus familiares. 

A pesquisa tem como objetivo avaliar os efeitos do Protocolo de Bem-Estar Integrativo no 
Cuidado do Câncer na percepção da qualidade de vida de mulheres com câncer de mama 
e de homens com câncer de próstata.

CREMIC - Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar - Goiânia

Duração 24 semanas. 

Amostra até 90 mulheres com câncer de mama e 90 homens com câncer de próstata, em 
qualquer estágio e fase do tratamento da doença. 

Instrumentos de medida Psicologia: Escalas, questionários, teste do nível de stress (ISSL) e 
entrevistas/ orientações psicológicas do indivíduo e seus familiares. 

* Projeto de pesquisa enviado ao CEP.
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TíTuLO:
quERO TER O NOME DOS DOIS: AS FAMíLIAS hOMOAFETIVAS CONSTITuíDAS 
PELA REPRODuçÃO ASSISTIDA

AuTORES:
Helena Prado Lopes

COAuTORES:

RESuMO:
Homens e mulheres, independentemente de seu estado de união, orientação sexual ou 
idade podem utilizar as Técnicas de Reprodução Assistida, para concretizar a aspiração de 
ter filhos. Se o exercício da parentalidade pode ser programado, independentemente da 
diferença de gênero, é inevitável que surjam as consequências dessas transformações nas 
relações familiares, especialmente se houver doadores e gestação de substituição. Sur-
gem novas formas de parentesco e de filiação, que transformam a configuração familiar 
tradicional. Apresentamos dois objetivos: primeiro, discutir as novas formas de filiação dos 
casais homoafetivos, constituídas pelo processo de reprodução assistida, considerando as 
implicações sistêmico-relacionais, além das psicológicas; segundo, apresentar uma pro-
posta de acompanhamento psicológico, desenvolvida na clínica Pro Nascer e no Hospital 
Moncorvo Filho. Estudos internacionais, em reprodução assistida, têm comprovado que 
os laços genéticos são menos importantes para o funcionamento familiar do que o forte 
desejo de maternidade/paternidade. É fundamental levar em conta a complexidade do 
sistema familiar, pela contextualização social e histórico-cultural. O pensamento sistêmico 
relacional postula que, diante da diversidade de aspectos que envolvem as novas configu-
rações familiares, originadas com a utilização da medicina reprodutiva, novas dinâmicas 
são constituídas e precisam ser reconhecidas e estudadas. Faz-se necessário um traba-
lho psicológico para que o pertencimento a uma cadeia geracional não fique reduzido ao 
DNA e a existência do filho possa ser construída sobre outras bases. Assim, pretende-se 
estudar as categorias sistêmicas: comunicação, dinâmica, alianças, complementaridade, 
flexibilidade, rigidez e ciclo vital e como tais categorias se apresentam na dinâmica de 
casais homoafetivos. Concluiu-se que para estes casais, a decisão de ter um filho surge na 
sequência do desejo, acompanhado de intensos investimentos, formando um projeto de 
par
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TíTuLO:
VIOLÊNCIA FíSICA E CuIDADOS PARENTAIS: ASSOCIAçõES POSSíVEIS EM uMA 
AMOSTRA DE GESTANTES ADOLESCENTES

AuTORES:
Rochele Dias Castelli

COAuTORES:
Luciana de Ávila Quevedo, Ricardo Tavares Pinheiro

RESuMO:
A violência contra a mulher é um fenômeno complexo, com consequências físicas, men-
tais e relacionais graves. Ela parece estar associada a componentes individuais, relacionais, 
culturais e sociais. Assim, a família, sistema permeado por todos esses elementos, parece 
ter influência na etiologia e perpetuação da violência. O objetivo deste estudo foi investi-
gar se há associação entre percepção da vinculação com os pais e presença de abuso físico 
e emocional na infância com a presença de violência física no último ano e/ou na gestação. 
Foi realizado um recorte transversal em um estudo de coorte. A amostra foi composta por 
863 gestantes adolescentes, com até 19 anos, que realizaram seu pré-natal pelo Sistema 
Único de Saúde. Para investigar a presença de violência física foi utilizado o Abuse Assess-
ment Screen (AAS). Os cuidados parentais foram averiguados através do Parental Bonding 
Instrument (PBI) e do Questionário Sobre Traumas na Infância (QUESI). A prevalência de 
violência física no último ano e/ou na gestação foi de 10,9% (n=94). Em 75,5% dos casos 
(n=71) a violência foi perpetrada por parceiro ou ex-parceiro. Após análise ajustada, per-
maneceram associados à presença de violência física: ter sofrido abuso físico na infância 
(RP 14,3 IC 95% 0,19;0,59) e percepção de cuidado do estilo negligente por parte da mãe 
(RP 5,4 IC 95% 0,11; 0,83). Esses resultados corroboram os achados na literatura e reforçam 
a hipótese de que entre pessoas com histórico familiar de violência frequente pode haver 
uma naturalização e internalização deste modelo, o que parece resultar na reprodução do 
fenômeno em seus relacionamentos afetivos.
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TíTuLO:
VIVER EM ALTO RISCO SOCIAL, TERAPIA INTEGRATIVA, SOCIODRAMA CONSTRuTI-
VISTA FAMILIAR E EMDR

AuTORES:
Paulo Zampieri, Ana Maria Fonseca Zampieri, Dulce Conte, Fernanda Machado, Maria das 
Graças Passaretti, Regina Manzano, Roberta Coelho, Sueli Carpinelli, Tatiane Perini

COAuTORES:

RESuMO:
O grupo de autores realizou dois anos de pesquisaçao com famílias de alto risco social, 
que sofreram catástrofe natural por deslizamento de terra e receberam do Instituto Udaya 
“Reconstruindo Vidas e Moradias” em São Paulo, novas casas. Além da ajuda material, o 
Instituto Udaya ofereceu local e condições para pesquisação com as famílias (crianças, 
adolescentes, adultos e idosos), onde foram realizadas 12 sessões de orientação, incluindo 
a Sessão de Terapia Familiar com Supervisor presente, Atendimentos individuais para os 
participantes que demandavam atenção e ao final das atividades matutinas aos sábados, 
foram realizados Sociodramas Construtivistas para troca de relatos e elaboração e con-
versações colaborativas sobre a vivência de cada encontro. Após as 4 horas de atividades, 
alunos e mestres faziam a supervisão geral, já no ambiente de classe de aula da FZ.

As assistências psicológicas às famílias foram supervisionadas ao vivo e contingentemente 
aos atendimentos levando à elaboração e construção de de trabalhos avaliados pela FZ 
Ltda ME e enviados à Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Os temas foram bem diver-
sos, enfocando desde as ressonâncias nos terapeutas com temas tão sofridos como perdas 
materiais, abusos sexuais, segregação pela pobreza, alcoolismo crônico, doenças mentais 
crônicas e de desenvolvimento em algumas crianças e segredos nas famílias.

áREA TEMáTICA



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
190

TíTuLO:
“É uMA DOR quE NÃO SEI DE ONDE VEM, SÓ SEI quE VEM”: ALGuMAS REFLExõES 
SOBRE A REPETIçÃO DA DEPRESSÃO NA TRANSMISSÃO PSíquICA TRANSGERA-
CIONAL

AuTORES:
Inês Carolina Benevides de Castro Barbosa

COAuTORES:
Juçara Rocha Soares Mapurunga

RESuMO:
O objetivo desse artigo é investigar a transmissão psíquica transgeracional no que se re-
fere à repetição da depressão como causa de adoecimento. A família é o lugar do início, 
do berço da subjetividade, laboratório de conteúdos psíquicos que circulam através dos 
afetos e se manifestam através das gerações. Para a psicanálise, a repetição é caracterís-
tica da pulsão, que tem caráter conservador, resiste a mudanças e repete o mesmo. Essas 
reflexões foram oriundas de uma pesquisa bibliográfica em psicanálise articulada com a 
análise do conteúdo de uma pesquisa empírica qualitativa. Os entrevistados foram sujei-
tos que convivem com um histórico de depressão na família, o que insere a hipótese da 
transmissão dessa patologia, pois desde tenra idade somos perpassados por histórias que 
nos precederam deixando marcas, vazios e lacunas em nossa existência. Acreditamos que 
a importância desse artigo é contribuir para o estudo das depressões, no que se refere ao 
proibido de dizer e ao indizível que se perpetuam transgeracionalmente.
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TíTuLO:
“uVA ITáLIA” - REFLETINDO SOBRE O TRABALhO COM A IMAGEM NO ENCONTRO 
TERAPÊuTICO.

AuTORES:
Cláudia Fátima da Costa Magalhães

COAuTORES:

RESuMO:
Por meio do relato de um atendimento, objetiva-se compartilhar uma maneira diferente 
do terapeuta trabalhar com a imagem e a imaginação em sua prática clínica, refletindo 
sobre conceitos propostos por Marcelo Pakman, tais como: imagem, imaginação, evento 
poético, imaginário social e dimensão do sentido. Um convite para pensar como podemos 
ser tocados pela imagem que pode surgir e que, segundo o autor, não se trata de “uma 
aparência da realidade, mas da própria realidade”, algo que chega como uma percepção 
sem que a produzamos. Aqui a imaginação é vista como o trabalho que se pode reali-
zar com essas imagens, quando elas fazem sentido na situação e não somente através da 
linguagem, apontando para algo pertinente à dimensão do sentido. Tornar possível tais 
imagens ganharem visibilidade, permite abertura de espaço para a atuação do terapeuta, 
expandindo o foco para além da linguagem, embora o processo terapêutico ocorra em 
um espaço conversacional. São reflexões que trazem um chamamento para pensarmos na 
importância da presença, do corpo e da sensorialidade dentro do contexto terapêutico, 
além do desenvolvimento da sensibilidade do terapeuta para estes eventos poéticos e a 
criação de novas possibilidades.
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TíTuLO:
A BuSCA PELA DIFERENCIAçÃO: A ARTE DE RESISTIR AO DOMíNIO DE uMA MÃE

AuTORES:
Solange Dair Santana Affonso

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho tem como objetivo mostrar estudo de caso da advogada Maria que, sob 
o domínio de uma mãe com cuidados excessivos, considerava-se uma prisioneira em li-
berdade condicional - imagem de si mesma. Essa mãe a controlava com o discurso de 
ser quem sabe e quem ensina, exigindo, em nome do amor que doava, gratidão por ser 
provedora da vida usufruída pela família. Desenvolvemos um trabalho terapêutico a partir 
dos conceitos de micropolítica e poesis abordados pelo psicoterapeuta Marcelo Pakman, 
que articula os fundamentos filosóficos ao sistêmico familiar. Enfoca as relações de po-
der e saber, de Foucault (2011), e produtividade do desejo humano, Deleuze e Guattari 
(1983), a relação transversal ou horizontal entre o sociocultural e aspectos políticos da 
nossa sociedade e a poesis. Enquanto a micropolítica dominante tende a favorecer a re-
petição, através do gerenciamento diário dos significados preferidos e abstratos, a poesis, 
traduzida como o nascimento, a presença de algo ou a aparição, trabalha a imagem como 
um instrumento sempre latente de resistência à micropolítica, com a potencialidade para 
configurar eventos transformadores singulares. O processo clínico resultou algumas con-
quistas como a conclusão da graduação em direito e título da OAB, aprovação em concur-
so público e mestrado na área. Maria prioriza, hoje, a sua diferenciação/independência: 
sair da casa dos pais. Pakman fala dos aspectos descontínuos, da ética da existência que 
permite a emergência de eventos poéticos que revelam as singularidades sensoriais que 
vêm à presença pela imagem - prisioneira em liberdade condicional, provocando uma ex-
periência de sentido, que permite ao cuidar de si mesmo.

TEMAS LIVRES



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
193

TíTuLO:
A CLíNICA COM CASAIS: REPERCuSSõES DA COMuNICAçÃO NA SATISFAçÃO CON-
JuGAL

AuTORES:
Ana Cláudia de Jesus Vasconcelos; Rafaela Oliveira Grillo

COAuTORES:

RESuMO:
O objetivo é avaliar as repercussões da comunicação na satisfação conjugal.

Foi desenvolvido um estudo de caso com um casal atendido no Setor de Terapia de Famí-
lia do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo de caso 
se respaldou no entendimento clínico de conteúdos descritos no prontuário do casal. Os 
resultados encontrados foram discutidos a partir da literatura revisada.

Foi constatado que a queixa inicial estava ligada, direta ou indiretamente, a questões rela-
cionadas à comunicação do casal. Ao se queixarem de problemas de relacionamento, o ca-
sal relatava dificuldades de comunicação, como brigas, vivências de pouco entendimento 
e de falhas no reconhecimento do outro.

Evidenciou-se que a problemática da precariedade da comunicação influenciava direta-
mente na satisfação conjugal. Observou- se que a relação conjugal era marcada por con-
flito intenso, comunicação inadequada e baixa expressão da afetividade. A maneira dos 
cônjuges de abordar as insatisfações prejudicava o estabelecimento de um diálogo fun-
cional. O casal seguia um padrão de comunicação hostil, baseado em ataques e defesas. 
Ressaltou-se que o silêncio também comunicava um descontentamento, salientando um 
afastamento não saudável para a díade conjugal. 

As queixas secundárias, a propósito das falhas de comunicação entre os cônjuges, apon-
tam para uma demanda primária por um verdadeiro contato psíquico e por uma capaci-
dade de pensar em relação (Féres-Carneiro, Mello, Machado & Magalhães, 2017). Desse 
modo, considera-se que, quando o mal-entendido na comunicação pode ser compreen-
dido pelos cônjuges, novos modos comunicacionais podem ser criados e instaurados, ge-
rando, por sua vez, formas inéditas de estar em relação.
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TíTuLO:
A CONSTRuçÃO DA ALIANçA TERAPÊuTICA COM FAMíLIAS NA PSICOTERAPIA 
ONLINE: uMA REVISÃO DA LITERATuRA

AuTORES:
Paula Trombetta Amaral

COAuTORES:

RESuMO:
A psicoterapia online ainda não é aprovada no Brasil. Conforme a resolução CFP Nº 011/2012 
a permissão ocorre exclusivamente em caráter experimental. Por sua vez, as pesquisas na-
cionais nessa área são escassas e limitadas ao atendimento individual. O presente estudo 
visa averiguar se o formato da terapia online interfere na construção da aliança entre tera-
peuta e família. Foram utilizadas as bases de dados Scielo, Pepsic e Google Scholar. Estu-
dos sobre a aliança terapêutica demonstram sua forte influência na eficácia da psicotera-
pia e mostram que a modalidade de terapia não é tão importante quanto à habilidade do 
terapeuta. Já, em relação aos pacientes, a motivação e a colaboração possuem um grande 
impacto sobre a relação terapêutica. Quanto à construção da relação terapêutica na psico-
terapia online, pesquisas internacionais e nacionais têm demonstrado suas semelhanças 
com o atendimento presencial. Contudo, um estudo internacional demonstrou um maior 
desconforto dos terapeutas nos atendimento exclusivamente online de casais e famílias 
se comparado ao atendimento online individual. A construção da aliança terapêutica na 
psicoterapia online é similar a presencial. Entretanto, são necessários mais estudos para o 
entendimento das peculiaridades nos atendimentos a casais e famílias.
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TíTuLO:
A GESTAçÃO DE uMA ADOçÃO?

AuTORES:
Ana Cristina Rocha Silva Souza, Elisa Florim Chagas, Lívia Alves de Bueno

COAuTORES:

RESuMO:
O objetivo deste trabalho é trazer uma contribuição de prática clínica supervisionada so-
bre o tema da adoção. Fizemos um apanhado teórico sobre a abordagem familiar sistêmi-
ca e sua contribuição para com o processo de adoção. Isto torna-se relevante, pois existem 
poucas pesquisas sobre o assunto no campo da psicologia, inclusive na abordagem fami-
liar sistêmica. Este estudo iniciou-se com os atendimentos que realizamos como psicote-
rapeutas e alunas do CAAPSY (Centro de Atendimento e Aperfeiçoamento em Psicologia), 
supervisionadas pela equipe institucional. Atendemos o casal João (41 anos) e Maria (39 
anos) que, desejosos pela adoção, procuraram por terapia de casal atendendo implicações 
e determinações da Vara da Infância e da Juventude de Niterói - RJ. 

O processo psicoterapêutico do casal ocorreu em oito sessões, sendo uma sessão por mês, 
e trabalhamos as relações triangulares existentes com cada membro do casal - segundo 
Bowen (1979, apud PAPERO, D. V., 1998). Construímos a possibilidade futura de triangu-
lações do casal com a entrada de filho adotivo. Tornou-se importante trazer à terapia de 
casal, a família parental de João e Maria, para inevitável reflexão sobre o tema da adoção e 
formação da rede social da família adotiva (Sluzki, C. E., 1997). 

Os aspectos trigeracionais e o estudo dos triângulos, consolidaram as intervenções psico-
terapêuticas do caso clínico em questão. O casal, foi receptivo e determinado a dar prosse-
guimento ao processo. Iluminar a família adotante por meio da análise geracional familiar, 
faz diferença na formação da futura família.
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TíTuLO:
A INTERFACE DA FAMíLIA COM A uNIVERSIDADE: uMA INTEGRAçÃO NECESSáRIA 
E POSSíVEL

AuTORES:
Angela Cristina Barrios Pratini Seger

COAuTORES:
Francisco Arseli Kern; Alfredo Cataldo Neto; Edgar Chagas Diefenthaeler
Rafael Iassin Abdala Maihub; Carla Adriana da Silva Vilwock

RESuMO:
O objetivo deste trabalho é abordar a interface entre a Universidade e as famílias dos 
alunos que são atendidos no Centro de Atenção Psicossocial da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (CAP-PUCRS). De modo geral, é esperado que o aluno ao 
ingressar na universidade tenha desenvolvido autonomia e possa manejar com as ques-
tões acadêmicas de forma plena. Neste sentido tanto as questões pedagógicas quanto as 
demandas inerentes de seu curso necessitam ser atendidas. Existem diversos motivos tan-
to de ordem, física, quanto emocionais, sociais e pedagógicas que dificultam ou mesmo 
impedem que este processo ocorra de forma satisfatória. Neste sentido a equipe do CAP, 
formada por profissionais de diferentes áreas (Serviço Social, Psicopedagogia, Psicologia 
e Psiquiatria) tem identificado a crescente necessidade de intervenções que envolvam o 
núcleo familiar, ou um membro deste grupo no suporte e acompanhamento a ser ofereci-
do ao aluno. Desta forma, buscamos mapear, através da análise dos registros do banco de 
dados do CAP-PUCRS, nos últimos três anos, identificar os motivos que levaram a equipe a 
inserir as famílias no processo de acompanhamento dos alunos. Tal análise vem permitin-
do que novas estratégias possam ser pensadas e implementadas. O referencial sistêmico 
passa a ser uma das abordagens que tem auxiliado neste sentido, em especial, a partir 
da compreensão das configurações familiares, estrutura e suas funcionalidades e disfun-
cionalidades. A temática deste trabalho busca integrar a abordagem familiar ao contexto 
acadêmico Universitário permitindo uma intervenção mais efetiva e integral.
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TíTuLO:
A TERAPIA SISTÊMICA COMO uMA FERRAMENTA DIFERENCIADA NA ADVOCACIA

AuTORES:
Ana Carolina Escobar Sarra

COAuTORES:

RESuMO:
Refletir sobre a experiência adquirida na articulação da Terapia Sistêmica com a Advocacia 
Cível (direito societário, cível e família): 

É possível um advogado ter uma escuta, também, para as emoções? As emoções podem 
ser traduzidas em cláusulas contratuais? Como ajudar a conter, limitar e também a acolher 
as demandas que não encontram soluções apenas no Código Civil? Seria tudo isso uma 
grande viagem? Demandas jurídicas devem ser tratadas exclusivamente no escritório, sob 
as égides da lei e as questões emocionais nos consultórios? Como lidar com as tempes-
tades que podem se apresentar no caminho? Será que essas forças aparentemente tão 
distantes podem, assim como uma Pororoca, se encontrar?
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TíTuLO:
A TExTuRA DA IMAGINAçÃO E A DIMENSÃO DO SENTIDO NA PRáTICA CLíNICA

AuTORES:
Wanda Rogéria Campos Lima Assis

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho tem o propósito de mostrar o estudo de caso com diagnóstico de pânico de 
uma mulher na faixa dos 33 anos, a partir dos conceitos de imagem, imaginação e dimen-
são de sentido do psicoterapeuta sistêmico Marcelo Pakman que baseia nos fundamentos 
da filosofia e da epistemologia. A relação psicoterapeuta e cliente deve explorar imagem 
e imaginação para além do significado linguístico e da interpretação, distanciando-se do 
padrão epistemológico já conhecido. Por isso, parte-se do princípio que a imaginação é 
geradora de vida e, por meio dela, trabalhar as experiências de mundo surgidas como 
imagens no cotidiano e torná-las compatíveis com a realidade. A imagem é única e singu-
lar para o trabalho clínico. O terapeuta, sensível a ela, interrompe o fluxo da conversa de 
entendimentos e rastreia essa imagem que o tocou. E compondo com a imaginação, traz 
a dimensão de sentido da cliente e a sua singularidade. Permitir que a imaginação seja 
desvelada tem colaborado fundamentalmente com o trabalho terapêutico. Percebemos 
que os resultados alcançados demonstram que os conceitos de Pakman foram relevantes 
para a integração de conhecimentos na prática clínica.
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TíTuLO:
A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E O PODER DE SuPERAçÃO DA FAMíLIA: ESTuDO DE 
uM CASO CLíNICO

AuTORES:
Maria Cristina Prata de Freitas Ramos

COAuTORES:
Katya Braga Goldenstein

RESuMO:
Nosso interesse é apresentar um caso clínico atendido no Centro de Estudos da Família, 
Adolescência e Infância - CEFAI no XIII Congresso Brasileiro de Terapia de Família, a fim de 
propor uma reflexão sobre o tema da violência intrafamiliar e o poder de superação do 
grupo familiar no enfrentamento de desafios e situações de crise. Mostraremos a impor-
tância da Terapia Familiar no processo de desenvolvimento da resiliência, como um dos 
meios de encorajar os membros da família e facilitar o caminho da recuperação, aumen-
tando sua competência e promovendo um funcionamento mais eficiente.

Através de projeções de powerpoint e apresentação dos diversos recursos utilizados ao 
longo da terapia, iremos mostrar os processos de colaboração e corresponsabilização vi-
venciados pela família, tendo se revelado fundamentais para a ressignificação e reestrutu-
ração de sua dinâmica interna, abrindo caminhos para a superação da crise.

A terapia de família surgiu como possibilidade de ajudar o grupo familiar a perceber a 
dimensão de seus conflitos, assim como suas histórias, crenças e valores; sendo, portanto, 
espaço gerador de oportunidades de autoconhecimento e desenvolvimento de compe-
tências interrelacionais.

Pretendemos também acrescentar à apresentação dados estatísticos sobre a violência do-
méstica no Brasil.

Durante o atendimento do caso clínico percebemos que a terapia familiar inaugurou um 
olhar sistêmico sobre a dinâmica inter-relacional da família, convidando a todos a procu-
rar padrões de influência mútua e reconhecer a importância de cada membro no proces-
so de mudança, transformação e crescimento. Por fim, concluímos que a terapia familiar 
aplicada em casos de violência intrafamiliar torna-se mais eficiente quando identifica os 
processos.
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TíTuLO:
AMPLIANDO FRONTEIRAS: A ExPERIÊNCIA DE ESTáGIO NA CLíNICA AGATEF

AuTORES:
Caroline Meneghetti Albuquerque e Natália Rossato Crasoves

COAuTORES:
Mara Lucia Rossato, Ieda Zamel Drofman, Ana Rosa Dos Santos e Jamille Ovadia Moraes.

RESuMO:
Este trabalho pretende apresentar o estágio em psicologia clínica com ênfase em teoria 
sistêmica oferecido pela Associação Gaúcha de Terapia Familiar em sua Clínica, trazendo 
aspectos da equipe, implementação, seleção e experiência de estágio.

A Clínica AGATEF abriu espaço para estágios a fim de ampliar a capacidade de atendi-
mentos à comunidade, além de fazer a importante ponte entre a formação acadêmica e 
a prática clínica. Ao articular a Associação com os locais de formação, a equipe reafirma a 
importância da experiência clínica e da participação horizontal em equipe multidisciplinar 
na trajetória do estudante, ao mesmo tempo em que coloca a Terapia Familiar como uma 
possibilidade profissional palpável ao estagiário.

O estágio supervisionado oferecido pela AGATEF visa proporcionar aos seus estagiários 
uma ampla visão da psicologia sistêmica aplicada à terapia familiar, de casais e individual. 

O estágio de psicologia clínica tem duração de um ano e carga horária de 12 horas se-
manais que são distribuídas em atividades fixas de segunda a sexta- feira, que são: aten-
dimento psicoterápico, seminários, Comitê Mulheres e Suas Vozes, consultorias, reunião 
administrativa, supervisão.

Serão apresentadas também as impressões pessoais das estagiárias sobre o período de 
estágio.
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TíTuLO:
AMPLIANDO FRONTEIRAS: O TRABALhO DO TERAPEuTA FAMILIAR EM EquIPES 
MuLTIDISCIPLINARES

AuTORES:
Cristina Villaça

COAuTORES:

RESuMO:
Exposição de metodologias e experiências práticas sobre a participação ativa de terapeu-
tas familiares em trabalhos fora da clínica privada, atuando como profissional diferenciado 
em equipes com outros profissionais. Como a especialização em terapia de família con-
tribui substancialmente em trabalhos de equipes multidisciplinares nas áreas de saúde 
mental, justiça e empresas.
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TíTuLO:
ARRuMANDO CASAS: RECONSTRuINDO FRONTEIRAS E RESTABELECENDO 
hIERARquIAS NO TRABALhO EMOCIONAL COM SuBSISTEMAS

AuTORES:
Luiza Barbosa de Castilho, Roberta Panisset Figueiredo, Isabella Campos Figueiredo

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho objetiva, através do relato da experiência de 12 sessões com uma família, de-
monstrar como o trabalho com subsistemas pode ser eficaz na reorganização da estrutura 
familiar. A família era composta por três filhos de 18, 20 e 23 anos; a mãe de 40 anos; sua 
irmã 45 anos e a avó de 76 anos. Nas primeiras sessões, a família completa foi atendida para 
que se delineasse as questões, se compreendesse a dinâmica familiar e as relações fossem 
fortalecidas. No processo de terapia, o foco foi: redefinir as fronteiras intrassistêmicas, or-
ganizar a hierarquia, ampliar o foco das questões com o objetivo de não retroalimentar a 
posição de paciente identificado, estimular a auto responsabilização ao invés da busca por 
um bode expiatório, e apoiar e orientar a família durante o processo de mudança de fases 
do ciclo vital. Em cada sessão, um subsistema era chamado para desenvolver objetivos 
específicos. Houveram sessões apenas com os filhos da terceira geração; apenas com as 
duas irmãs da segunda geração; com a filha de 45 anos e sua mãe; com os três filhos e sua 
mãe; e com os três filhos e sua avó. Foram percebidas mudanças significativas tanto a nível 
individual de cada membro da família quanto ao funcionamento do sistema familiar como 
um todo. Todos apresentaram melhora em seu grau de diferenciação; as fronteiras psico-
lógicas estavam mais bem definidas, o que também foi observado em relação às fronteiras 
geográficas. Aquele que era visto como “problema” recebeu apoio e não ocupou mais um 
lugar de origem das questões, podendo inclusive oferecer ajuda e suporte aos outros. As 
relações foram fortalecidas e os papéis de cada membro estavam melhores definidos.
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TíTuLO:
ARTETERAPIA SISTÊMICA: RESSIGNIFICANDO ATRAVÉS DA ARTE

AuTORES:
Magda Pozzobon

COAuTORES:

RESuMO:
A arte de ser terapeuta é a arte de escutar, colecionar e auxiliar a tecer novas histórias, 
aproveitando pequenos fios para serem usados numa espécie de novo bordado (Juliano, 
1999). A Arteterapia, com certeza, traz esta delicadeza ao setting terapêutico e vários auto-
res utilizaram recursos expressivos como instrumento capaz de auxiliar no processo de ex-
ternalização do problema (White, 1989), facilitando, através das imagens criadas, a a con-
cretude daquilo que deverá ser transformado. Sirley Riley (1998) foi, sem dúvida, dentro da 
Abordagem Sistêmica, um dos expoentes que transformou o encontro terapêutico na arte 
de trazer imagens do inconsciente através de objetos, símbolos e formas que ajudam na 
compreensão e ressignificação de eventos e possibilitam renarrar histórias, na construção 
de mais saúde. A teoria sistêmica nos permite a utilização de diversas ferramentas, sendo 
a arte uma delas, favorecendo que o terapeuta possa “aprender tantas clases de enfoques 
terapéuticos como sea posible para tener un repertorio completo de técnicas disponibles 
para cambiar el sistema” (Franco, 980, p.273).

Partindo destas considerações, utilizando a abordagem sistêmica e integrando a Artetera-
pia, o relato de caso “Arteterapia Sistêmica: Ressignificando através da arte”, visa partilhar 
a experiência da utilização de recursos expressivos como instrumentos mediadores capa-
zes de transformar o setting em ambiente acolhedor, descontraído e leve, estimular a cria-
tividade, facilitar a externalização do problema e favorecer insight, propiciando mudanças 
no sistema familiar. Acredita-se que a abordagem sistêmico-integrativa, por contemplar 
fenômenos interacionais, beneficia-se da integração de novas abordagens na busca do 
tratamento mais adequado a cada demanda (Falceto et al., 2009) e a Arteterapia pode co-
laborar com ações voltadas à humanização do atendimento na área de saúde global dos 
indivíduos, famílias e comunidades.
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TíTuLO:
ATENDIMENTO DE CASAL EM SITuAçõES DE VIOLÊNCIA: RELATO DE ExPERIÊNCIA

AuTORES:
Bibiana Vencato Sieburger, Carlos Tischler Heinen

COAuTORES:
Maria Isabel Wendling, Tauane Malabarba

RESuMO:
O presente trabalho irá apresentar o atendimento clínico de um casal realizado na abor-
dagem sistêmica durante o estágio curricular no serviço escola do curso de Psicologia da 
PUCRS (SAPP), assim como irá destacar as possibilidades de trabalho em equipe multi-
disciplinar através do uso da sala de espelhos unidirecional. O casal procurou terapia em 
função de situações de violência familiar e traumas durante o desenvolvimento individual. 
Foi constatada a influência de questões transgeracionais da família de origem de cada 
membro do casal, assim como fatores sociais e culturais que perpassaram as situações 
de violência. Observou-se também a importância do trabalho em equipe, favorecendo a 
troca de saberes e propiciando o apoio necessário aos co-terapeutas diante de situações 
aversivas apresentadas durante o atendimento conjugal.
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TíTuLO:
ATRAVESSAMENTOS DA MONOPARENTALIDADE FEMININA NAS FAMíLIAS DE 
ADOLESCENTES ACOMPANhADOS PELA POLíTICA DE ACOLhIMENTO INSTITu-
CIONAL

AuTORES:
Samara Rodrigues de Souza

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho é fruto da atuação profissional e do projeto de dissertação de mestrado em 
Psicologia, que pretende analisar a função das redes socioassistenciais e comunitárias que 
atendem as famílias monoparentais femininas acompanhadas em unidades de acolhi-
mento institucional para adolescentes. Trata-se de um ensaio teórico sobre a temática do 
acolhimento institucional, desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. De acordo 
com dados do CENSO de 2010, 53,5% das famílias brasileiras são monoparentais femini-
nas, esta configuração familiar também é predominante nas famílias atendidas no serviço 
de acolhimento institucional, sinalizando um atravessamento de gênero nos fios desta 
complexa realidade. Cabe ressaltar que a família é um importante campo de análise na or-
ganização das políticas públicas de assistência social, estando em destaque nas diretrizes 
da Política Nacional de Assistência Social(PNAS). Frente a uma instituição plural, atraves-
sada por constantes transformações e imersa em um contexto social de vulnerabilidades 
é fundamental uma atuação que reconheça a complexidade dos fenômenos sociais e as 
inúmeras relações causais recursivas ocorrentes, fazendo assim uma análise das famílias 
em seu contexto, considerando as mesmas como parte da rede, possibilitando assim uma 
abordagem mais ampla e menos redutível possível do problema. Tais distinções são co-
erentes com o pensamento sistêmico novo paradigmático, pois acolhe os pressupostos 
da complexidade dos fenômenos, da instabilidade dos sistemas com a descentralização 
do poder e da busca pela participação, compreendendo a realidade em suas múltiplas 
versões. Este trabalho aponta questões que possibilitam uma visão ampliada das famílias 
monoparentais femininas atendidas pela política de acolhimento institucional, compreen-
dendo as implicações da institucionalização na vida dos familiares atendidos e o perten-
cimento dos mesmos à rede de atendimento sócio assistencial e as demais redes sociais 
estabelecidas.
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TíTuLO:
BISSExuALIDADE E FAMíLIA: DA REVELAçÃO à REPERCuSSÃO

AuTORES:
Rodrigo Gouvêa 

COAuTORES:

RESuMO:
A heteronormatividade, tão presente em nossa sociedade, favorece atitudes de precon-
ceito em relação a homossexuais e bissexuais, gerando sentimentos negativos. O indiví-
duo bissexual, dada sua invisibilidade, experimenta a opressão e o medo. Surgem também 
a necessidade de uma vida paralela, e, muitas vezes, dúvidas sobre revelar ou ocultar sua 
sexualidade. Diversas atitudes podem ser tomadas pelas famílias diante da descoberta, 
e sua repercussão gera ressonância na dinâmica familiar, em seus membros, na relação 
conjugal, na sociedade e, também, na parentalidade, necessitando de estabelecimentos 
de novos acordos. Neste contexto, pretende-se discutir sobre a postura terapêutica frente 
ao paciente bissexual, bem como sobre a família homoafetiva com a especificidade da 
bissexualidade. Destacou-se a necessidade de respeitar e refletir sobre como a homofobia, 
heterofobia ou bifobia do analista podem trazer sofrimento para o (os) paciente(s), de for-
ma contratransferencial. De modo a discutir sobre as teorias sobre sexualidade e gênero, 
foram introduzidas vinhetas clínicas extraídas da experiência clínica.
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TíTuLO:
CONTRIBuIçõES E IMPLICAçõES DA PERSPECTIVA DIALÓGICA NA TERAPIA FAMI-
LIAR/ DE CASAL

AuTORES:
Camila Maria Del Carlos Pinheiro Sales

COAuTORES:
Daniel Welton Arruda Cabral.

RESuMO:
Tema: A perspectiva dialógica sobre a terapia familiar. Objetivo: Percorrer brevemente so-
bre a literatura científica de autores, como Peter Rober, Jaakko Seikkula, Aarno Laitila e 
Lauren Errington, que discorreram sobre alguns dos principais conceitos que inspiram a 
abordagem dialógica, e que podem contribuir para refletirmos com mais diligência sobre 
as mudanças de posições que tomamos quando nos dirigimos à complexidade do encon-
tro terapêutico com famílias/casais. Método: Revisão bibliográfica narrativa. Resultados: 
Embora ainda haja muito a se investigar sobre conceitos dialógicos no contexto de aten-
dimentos com famílias/casais, há terapeutas de família/pesquisadores que têm se dedi-
cado a analisar aspectos dialógicos na respectiva área de atuação, propondo o registro 
posterior da conversação interna do terapeuta como forma de ampliar o entendimento da 
experiência terapêutica, bem como servir como ferramenta para o fomento da pesquisa 
em psicoterapia familiar segundo uma abordagem dialógica. Conclusão: esta perspecti-
va, influenciada pela característica desconstrutiva do pensamento pós-moderno, ajuda a 
ampliar alguns dos conceitos mais presentes na atual geração da terapia familiar, tornan-
do-os menos idealizados na prática clínica e, portanto, mais úteis ao nosso entendimento 
sobre a complexidade do trabalho com famílias/casais.

TEMAS LIVRES



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
208

TíTuLO:
CRISE NuMA PEquENA EDITORA DO SÉCuLO xxI: RECONSTRuçÃO

AuTORES:
Claudio Bertolucci

COAuTORES:
Ivan Fedullo Schein

RESuMO:
Trabalho de consultoria iniciado para atuar em situação de crise numa pequena editora 
do século XXI. Seus produtos são pioneiros no Brasil, seu desafio é a consolidação no mer-
cado. Enfrentou sua mais grave crise: interna, relacional, e que ameaçava sua integridade.

Os fatores que geraram a crise foram: disputas de poder, vácuo de liderança, conflitos não 
expressos, papeis não definidos, pouco espaço para expressão das discordâncias, utopia 
de que todos têm a mesma ligação emocional com o trabalho e o projeto.

Nosso foco foi trabalhar sistemicamente a cultura da empresa, mobilizando mudanças no 
ambiente de trabalho através da melhoria da comunicação, dando voz a todos os envolvi-
dos no processo organizacional. 

Os encontros foram desenhados para estimular a troca de experiências e o amadureci-
mento da equipe ao permitir a expressão dos conflitos e a busca conjunta das soluções.

Com o desenvolvimento da cultura da cooperação os resultados da empresa começaram 
a aparecer.

Queremos apresentar esse trabalho de consultoria corporativa com um olhar relacional 
sistêmico. 

Até o momento foram feitos encontros com a liderança e com a equipe, em diferentes 
formatos, totalizando 30h de trabalho.
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TíTuLO:
CuIDADO PARENTAL E RELAçõES DE GÊNERO

AuTORES:
Tamara Piazzetta

COAuTORES:
Maria Eliza Vernet Machado Wilke

RESuMO:
O cuidado, ato universal e essencial à sobrevivência humana, envolve, além de afetos e 
sentimentos, a apropriação de um lugar ou papel que define quem cuidará e de que forma 
o cuidado acontecerá. Enquanto habilidade humana, é geralmente desenvolvida na esfera 
privada e historicamente associada ao feminino. Tem-se por objetivo promover algumas 
reflexões sobre as relações de gênero no cuidado parental, delineando como a paren-
talidade se insere nas relações familiares e entrelaçando as construções sobre gênero à 
dinâmica do cuidado. Como base teórica tem-se as Terapias Feministas da Família, que 
questionam de que forma os papéis e estereótipos de gênero implicam indivíduos, famí-
lias e sociedade nas suas relações. Conclui-se que é por meio de novas relações familiares 
de cuidado, recíproco e compartilhado, que se pode transformar a dinâmica de relações 
desiguais que perpassa as famílias e se estende ao social.
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TíTuLO:
DA RAIVA à EMPATIA: uM RELATO DE ExPERIÊNCIA SOBRE AS COMuNICAçõES EM 
uMA FAMíLIA BIPOLAR

AuTORES:
Fabiana Bärg Kuntze

COAuTORES:

RESuMO:
O Transtorno de Humor Bipolar é uma doença mental definida pela alternância do humor 
que varia entre os estados de mania e depressão. Diversos estudos apontam para os im-
pactos no contexto psicossocial do indivíduo, assinalando a sua relação com os fatores 
biológicos e genéticos. Neste contexto, parece que a participação da família é relevante 
para os bons índices de recuperação, a redução da reincidência dos sintomas e o reajuste 
do indivíduo após a recuperação. Também parece eficaz o modelo de terapia familiar que 
integra o caráter psicoeducativo à estratégias de manejo do estresse gerado por proble-
mas de comunicação, incentivando o desenvolvimento de habilidades para a manifes-
tação emocional saudável dentro da família. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar 
a predominância de padrões comunicacionais em uma família monoparental, composta 
pela mãe e três filhas, em que todas apresentam o diagnóstico de transtorno bipolar. Para 
tanto, constitui-se como um estudo qualitativo a partir do caso acompanhado em um cen-
tro de formação em Terapia de Família em Porto Alegre-RS. Como resultados, observou-se 
a frequência de comunicações agressivas e de desvalia, sua relação com a estrutura e o 
histórico familiar e possível atuação na sustentação de outros tipos sintomáticos, como 
comportamentos de impulsividade e autocompensação. Portanto, mostrou-se a impor-
tância deste estudo e da elaboração de intervenções no âmbito comunicacional em uma 
família de múltiplos afetados pelo transtorno.
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TíTuLO:
DESAFIOS DA ADOçÃO TARDIA

AuTORES:
Patricia Duro Vianna

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho teve como objetivo revisar estudos sobre adoção tardia e a construção do 
vínculo no grupo familiar, possibilitando uma melhor compreensão e auxiliando a prática 
do terapeuta. 

 Segundo Cardoso & Baiocchi ( 2014 apud LADVOCAT & DIUANA, 2014) a preparação, 
orientação e o amparo nos novos vínculos que surgem são essenciais. A compreensão 
dos afetos, medos, expectativas e fantasias que permeiam a adoção tardia, pode contri-
buir para a intervenção de terapeutas que atuam com esta dinâmica. Como afirmaram 
Alvarenga e Bittencourt (2013) concordamos que o entendimento dos elementos deste 
processo desenvolverá novas habilidades no terapeuta familiar , auxiliando-o no manejo 
das dificuldades que estão envolvidas na adoção tardia.
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TíTuLO:
DIREITO E PSICOLOGIA: ATuAçÃO NOS CONFLITOS FAMILIARES

AuTORES:
Karina Azen; Patrícia Scheeren 

COAuTORES:

RESuMO:
As famílias buscam a Justiça na expectativa de resolverem os conflitos tanto nos seus as-
pectos jurídicos como emocionais. Muitas vezes o conflito é pautado somente no emo-
cional, principalmente a raiva, contudo o judiciário não considera como seu papel o 
envolvimento neste ponto, levando a frustração das famílias diante a não resolução do 
aspecto emocional. Diante deste contexto, torna-se importante um trabalho interdisci-
plinar, integrando e tendo um olhar jurídico e psicológico para os conflitos familiares. O 
objetivo deste trabalho é demonstrar a importância de um atendimento interdisciplinar 
em ocorrências do âmbito conjugal, parental e familiar, contando com a atuação de uma 
advogada e uma psicóloga como facilitadoras da construção de uma conciliação. Este tra-
balho interdisciplinar se desenvolve a partir de uma consulta inicial com atendimento em 
conjunto das profissionais para análise e compreensão da demanda, seguida de consultas 
psicológicas de acordo com a necessidade das partes para entendimento dos aspectos 
emocionais relacionados ao conflito. Por fim, as profissionais se reúnem para análise do 
caso considerando a consultoria psicológica, para a partir disso sugerir hipóteses legais 
de resolução do conflito buscando a conciliação. Então, a proposta do trabalho é apre-
sentada para a família por ambas as profissionais, buscando reflexão e ponderando sobre 
os desdobramentos jurídicos e emocionais da decisão na família. Em caso de conciliação, 
o Judiciário é buscado apenas para homologar a decisão tomada pela família a partir da 
consultoria. Espera-se com este trabalho empoderar as pessoas a partir de uma aproxima-
ção com seu conflito, propondo uma reflexão para que assim tomem uma decisão madura 
e assertiva. Propõe-se assim, uma aprendizagem de estratégias para resolução de seus 
conflitos. Para ilustrar este trabalho, a consultoria será apresentada a partir de um caso de 
pensão alimentícia entre pai e filho.
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TíTuLO:
É MELhOR PREVENIR DO quE...TERAPIA PRÉ-CONJuGAL SOB A ÓTICA DA TERAPIA 
FAMILIAR SISTÊMICA

AuTORES:
Olinda Gomes Cotta da Silva

COAuTORES:

RESuMO:
Amor, Casamento e Família permanecem como grandes questões. Este é um momento 
especial no ciclo de vida do casal e de suas famílias. Torna-se necessário, portanto, não só 
ajudar os jovens a se prepararem para a grande viagem? do casamento como, também, 
auxiliar as respectivas famílias de origem a lidar com esse processo complexo e delicado 
de transformação para uma nova organização. 

O casamento é um marco no ciclo vital da família determinando um ritual de separação 
em relação às famílias de origem de cada um; e ampliando a rede familiar com a união 
formal de duas famílias. Que fatores estariam incidindo sobre os indivíduos no momento 
das escolhas conjugais e nas decisões de casamento? 

Tudo indica que não se tem dado a devida atenção ao preparo emocional e psicológico 
das escolhas conjugais com as famílias envolvidas. Parece que os casais quando decidem 
unir-se pelo casamento, oficial ou não; o fazem sem muita reflexão, se envolvendo numa 
visão sonhadora e romantizada da união conjugal, fechando os olhos e indo em frente.

Quando as famílias se unem pelo casamento as Fronteiras Familiares têm que se estender 
para conter um maior número de membros. É a Família que está fazendo a transição para 
novo estágio de vida naquele momento.
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TíTuLO:
ENLACES: RELATO DE uM PROJETO DE ExTENSÃO EM TERAPIA FAMILIAR E DE 
CASAL

AuTORES:
Anelise Foletto de Araujo

COAuTORES:
Ana Luíza Xavier Scremin; Ângela Roos Campeol; Bruna Fragoso Cousseau; Bruna Fragoso 
Rodrigues; Caroline Rubin Rossato Pereira; Karina Scapim Teixeira; Mirela Heinen Rediss; 
Mônica Sperb Machado.

RESuMO:
A teoria familiar sistêmica propõe-se a lançar um olhar ampliado sobre a saúde mental 
dos sujeitos, considerando-a como imersa nas relações familiares e sociais das quais estes 
participam. Nessa perspectiva, desenvolveu-se o projeto de extensão “Enlaces: Estudos e 
Intervenções em terapia familiar e de casal”, tendo por objetivo promover atendimento 
psicológico para famílias e casais que estão passando por algum tipo de conflito fami-
liar. Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Universidade Federal de 
Santa Maria, os atendimentos familiares são realizados por acadêmicos da graduação em 
psicologia e mestrandos desta instituição. Iniciado no corrente ano, atualmente, o projeto 
fornece suporte psicológico para dez famílias, envolvendo questões como conflitos con-
jugais, drogadição, doença crônica, luto, relacionamento pais-filhos, entre outras. Para as-
segurar a qualidade das intervenções, são realizados encontros semanais para supervisão 
dos casos e para estudar e aprofundar o conhecimento sobre a Terapia Sistêmica Familiar, 
abordagem teórica que fundamenta esse projeto. Este projeto vem auxiliando famílias fra-
gilizadas, proporcionando um espaço para promover e proteger a qualidade das relações 
e do exercício dos papéis familiares, além de promover o conhecimento teórico-clínico da 
abordagem sistêmica familiar, para acadêmicos e psicólogos extensionistas.
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TíTuLO:
ESTABELECENDO FRONTEIRAS EM uMA FAMíLIA EMARANhADA: uMA ExPERIÊNCIA 
CLíNICABEL

AuTORES:
Ayla Moreira Campos

COAuTORES:
Monica de Vasconcellos Dias

RESuMO:
O atual trabalho abordará a experiência clínica com uma família composta por mãe, pai e 
dois filhos que apresenta emaranhamento dos pais com os filhos e ausência de diálogo de 
cunho afetivo sobre questões familiares. 

Este estudo de caso refere-se a uma família atendida por estagiária da equipe de Psico-
terapia Sistêmica do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Veiga de Almeida. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, onde é buscado o entendimento do funcionamento 
do sistema familiar e a solução dos problemas de fronteiras, triangulação e conversação 
na família. 

A família é composta pela mãe Carmen e pai Rui, ambos de meia idade, filha Mariana, 21 
anos, e filho André de 16 anos, todos nomes fictícios. A terapia familiar foi indicada para 
tratar de inversão de papéis, pois se acreditava que a irmã, Mariana, estaria desempenhan-
do o papel de mãe do irmão, podendo isso ser derivado de uma fronteira difusa, visto que 
a mãe Carmen não apresentava uma fronteira demarcada entre ela e os filhos. Logo no 
início dos atendimentos foi percebido que a demanda dos filhos estava direcionada para 
a mãe, que por sua vez admitiu poder ser a paciente identificada, concomitante à ausência 
do pai nas demais sessões. Com êxito, o espaço terapêutico foi visto como um local para 
trabalhar a construção das expectativas que uns tinham em relação aos outros através do 
diálogo, que não acontecia em casa.

A psicoterapia também abordou o momento do ciclo de vida familiar vivido, de mudanças 
estruturais, evidenciado pela saída de casa de Mariana e a necessidade de problematiza-
ção da parentalidade e conjugalidade. 
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TíTuLO:
ETAPAS DA FAMíLIA E O PROCESSO DE INDIVIDuAçAO

AuTORES:
Marfiza T. Ramalho Reis

COAuTORES:

RESuMO:
Intentamos neste trabalho refletir sobre as etapas pelas quais a família passa. A família 
como um sistema em que os indivíduos vivem o processo de desenvolvimento das suas 
potencialidades tanto para o bem como para o mal.

 Inicialmente para criar raízes os membros da família unem-se numa interdependência 
característica da infância. Na fase adolescente vivem as crises e dores que anunciam a 
separação. Na maturidade e velhice a vivência é do desapego assim como a realização da 
solidão que o processo de individuação impõe.

 Assim como no livro “Etapas da família: quando a tela nos espelha”, por mim organizado, 
consideramos as novas famílias formadas de casais homoafetivos; compostas de dois pais, 
duas mães; as que surgem da produção independente via fertilização in vitro de doadores 
anônimos; as monoparentais e outras com filhos legítimos e adotivos. 

Neste trabalho recorremos às películas pois consideramos que através delas experimenta-
mos o que foi reprimido em nós.
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TíTuLO:
FAMíLIA E ESCOLhA PROFISSIONAL PELA CARREIRA MÉDICA: CONTRIBuIçõES à 
LuZ DE uM CASO CLíNICO

AuTORES:
Stefany Bischoff da Silva

COAuTORES:
Beatriz Schmidt

PALAVRA-ChAVE: 
Família; Terapia sistêmica; Escolha profissional; Desenvolvimento profissional

RESuMO:
A adolescência é uma etapa desafiadora do desenvolvimento humano, pois é nesse perí-
odo que o indivíduo deixa de ser criança e vivencia, concomitante, o luto pela perda da 
infância e as incertezas frente à tomada de decisões atinentes à adultez. Dentre os desafios 
enfrentados nessa etapa, destaca-se a escolha por uma profissão, processo influenciado 
por características individuais e contextuais. O presente relato de experiência apresenta 
um caso clínico acompanhado em terapia individual sistêmica, em consultório particular. 
A cliente realizava cursos preparatórios e vestibulares há três anos, buscando ingresso na 
faculdade de medicina. A queixa inicial envolvia sintomas de ansiedade e humor deprimi-
do, além de sentimentos de frustração e culpa, frente ao esforço individual e familiar na jor-
nada em busca da carreira médica. Foram abordados no processo terapêutico aspectos da 
escolha pelo curso de medicina, história de vida, expectativas individuais e familiares, bem 
como lealdades e padrões de repetição e diferenciação na transmissão intergeracional da 
profissão. O tratamento considerou a cliente no contexto da sua rede de relações, bus-
cando compreender significados individuais e familiares atribuídos à carreira médica e ao 
investimento emocional e financeiro realizado. Também se levou em conta a perspectiva 
desenvolvimental, pois a paralisia em uma fase específica do ciclo de vida trazia vantagens 
e desvantagens à cliente e à família. Os resultados do processo terapêutico evidenciaram 
redução do sofrimento psíquico experienciado pela cliente e reflexões menos idealizadas 
sobre a profissão, o que repercutiu na relação que ela estabelecia com a família. 
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TíTuLO:
GENOGRAMA SExuAL COM CASAIS EM TERAPIA SExuAL

AuTORES:
Barbara Juliana Ahlert Schneider

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho, tem por objetivo assinalar a importância do papel do Genograma Se-
xual com casais em Terapia Sexual e de como esse instrumento pode auxiliar os casais na 
geração de novos significados para as experiências vividas, identificação de dificuldades 
sexuais e repetições de padrões familiares. A compreensão da dinâmica e obtenção de da-
dos e informações das famílias de origem a respeito da Sexualidade (sexo, amor românti-
co, apego, intimidade e dos diferentes vínculos e estruturas familiares), do comportamen-
to afetivo/sexual, identificação de preferências e seu sistema de crenças, será um recurso 
de compreensão colaborativo, auxiliando a tecer novas narrativas de si mesmos e de suas 
famílias. Assim, o recurso do genograma no espaço conversacional permite a co-explora-
ção, clarificação e expansão dos significados que emergem das histórias que as famílias 
contam e que afetam a dinâmica do relacionamento conjugal. Exemplificaremos com 2 
casos clínicos de Casais em Terapia Sexual motivados pelo baixo desejo sexual das mu-
lheres, uma delas com abuso sexual infantil e outra com poligamia nas famílias de origem.
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TíTuLO:
GENOGRAMA: uMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA NOS PROCESSOS DE RECRuTA-
MENTO E SELEçÃO

AuTORES:
Sandra Maria Camargo Barretto

COAuTORES:
Suely Engelhard
Ana Maria Oliveira Zagne

RESuMO:
Este trabalho constitui o resultado de um estudo sobre a aplicação do Genograma em 
processos de Recrutamento e Seleção com o propósito de identificar na história de vida 
dos candidatos, as variáveis que podem suportar o perfil desejado pela organização recru-
tadora. Trata-se de importante ferramenta complementar ao processo de recrutamento e 
seleção, constituindo um diferencial no processo decisório.

A partir de revisão da literatura mais recente, o estudo partiu da utilização de Genogramas 
nas etapas de recrutamento e seleção na filial de uma empresa que produz móveis resi-
denciais modulados para cozinhas, dormitórios, áreas de serviço e banheiros situada na 
cidade de Macaé-RJ. 

Os resultados demonstraram que a aplicação do Genograma foi fundamental para identi-
ficar os candidatos que apresentavam o melhor perfil para as vagas oferecidas, reduzindo 
indicadores como turnover e absenteísmo. 

O uso do Genograma em ambiente corporativo, com certas restrições como tempo, espa-
ço e outros aspectos intervenientes pode sofrer interferências importantes nos resultados 
pretendidos. Por outro lado, os resultados alcançados demonstraram que se trata de uma 
ferramenta extremamente útil no processo de recrutamento e seleção. O profissional de-
verá sempre utilizar um rigor ético e metodológico na condução de cada processo. Existi-
rão ainda situações onde a interação com o candidato suscitará oportunidades concretas 
de ajuda e apoio terapêutico e cabe ao terapeuta envolvido no papel de recrutador, fazer 
as necessárias distinções de cada papel a ser desempenhado e os espaços onde cada in-
tervenção deva ser realizada.
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TíTuLO:
IMAGENS NA PRáTICA CLíNICA

AuTORES:
Valeria Yahn Henriksson

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho objetiva mostrar dois modos de uso de imagens na prática clínica e sua efi-
cácia. Temos forte tendência a priorizar a fala como principal recurso em psicoterapia, des-
considerando outras possibilidades como o uso de imagens. Podemos usar imagens para 
representar pensamentos e sentimentos, mas também podemos usá-las de forma não re-
presentacional. E o mesmo vale para a fala também.

Apresentarei dois casos com imagens distintos: imagem como representação da realida-
de, o que implica um processo de significação, ou como aponta Pakman, um trabalho 
na dimensão do significado. E outro, com imagem sem ser representacional, mas como a 
própria aparição da realidade, o vir à presença a realidade do mundo, o que implica um 
processo de busca de sentido, que é a raiz de todo significado. Este segundo caso trata-se 
de um trabalho na dimensão do sentido.

As imagens como representação podem dar forma ao que está difícil de pôr em palavras e 
ajudar a destravar um tema que não está se desenvolvendo.

Já as imagens como aparições da realidade podem gerar mudanças terapêuticas a partir 
do surgimento do sentido da situação vivida, quando associadas ao papel da imaginação 
que pode ocorrer de modos diferentes.

Através destes exemplos, podemos constatar que o uso de imagens no consultório vai 
além das palavras e se torna um grande facilitador do processo terapêutico, tanto seu uso 
como representação da realidade ou como a aparição da mesma. Este último uso também 
desconstrói a ideia de que a fala é o lócus da mudança e, como afirma Jean Luc Nancy, põe 
em dúvida o monopólio dos processos de significação.

TEMAS LIVRES



13º CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR
221

TíTuLO:
INCLuSÃO E REFLExÃO DE TODOS OS MEMBROS DA FAMíLIA NA BuSCA DO CRES-
CIMENTO - ESTuDO DE CASO

AuTORES:
Luis Fernando dos Santos Souza, Cláudia Thomé Beletti, Michelle Alves de Souza

COAuTORES:
Rosana Maria Garcia

RESuMO:
Este trabalho objetiva-se a apresentar um relato de caso atendido por dupla de estagi-
ários do 5º ano de Psicologia na Clínica-Escola de uma Universidade do interior de SP. 
Trata-se de uma família composta por três pessoas: A mãe e duas filhas gêmeas. Ainda há 
outra filha institucionalizada com diagnostico de Transtorno Bipolar e Esquizofrenia. Os 
atendimentos ocorreram em dupla, numa sala de espelho unilateral, segundo a Teoria Sis-
têmica, totalizando 14 sessões. Utilizou-se Entrevista Semi-dirigida, Perguntas reflexivas, 
esclarecedoras e circulares e Ressignificação. A queixa apresentada é relativa a conflitos 
intrafamiliares originados na dificuldade de comunicação, apresentando discussões fre-
quentes, atrapalhando a relação entre mãe e filhas. A mãe cria as filhas sem auxílio do pai 
ou figura que desempenhe este papel. No decorrer das sessões foi observado que as três 
mantêm uma dinâmica cristalizada, dificultando o diálogo e interferindo em outras inte-
rações. A equipe se preocupou com o despreparo das três em receberem a filha que se 
encontra institucionalizada. As intervenções direcionaram-se para possível reparação dos 
sentimentos de insegurança; orientando-as frente as suas dificuldades de comunicação 
e enfrentamento, possibilitando diferentes diálogos e manejos para o desenvolvimento 
de novas habilidades, buscando um fortalecimento no sistema familiar. Conclui-se que 
houve crescimento de todos os membros com a promoção de reflexões, favorecido pelo 
bom vínculo pacientes/terapeutas, culminando no cumprimento de acordos feitos duran-
te processo e na possibilidade real de superação dos conflitos.
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TíTuLO:
INTERVENçõES PSICOLÓGICAS COM FAMíLIAS EM LITíGIO

AuTORES:
Cláudia Silveira Tondowski

COAuTORES:

RESuMO:
Este trabalho tem como objetivo levantar questionamentos e apontar caminhos com re-
lação à dificuldade dos psicoterapeutas diante de uma suposta revelação de abuso e um 
pedido de relatório que fará parte de um processo judicial. Se houver acontecido o abuso, 
o afastamento pode ser necessário. Contudo, se for uma falsa acusação, essa criança pode-
rá ser privada de uma importante referência em sua vida.

Não é incomum o processo vir instruído com um relatório psicológico, obtido num consul-
tório, cujas conclusões são apresentadas sem ouvir o suposto abusador. Esses documen-
tos podem provocar um afastamento abrupto do acusado, que perde o direito de conviver 
com o filho. 

Ao iniciar a perícia, temos que ter em mente alguns aspectos fundamentais: não temos 
como saber exatamente o que aconteceu com aquela família, pois não presenciamos os 
fatos. No Judiciário, o psicólogo é visto como uma ameaça em potencial, pois seu laudo 
serve como prova num processo, cujo resultado é a conquista ou a perda da guarda e da 
convivência com o(s) filho(s). 

Os sintomas apresentados por uma criança podem ter diferentes origens e, muitas vezes, 
não podemos dizer inequivocamente, se houve ou não um abuso sexual. Isto porque, não 
há um sintoma de abuso sexual que seja exclusivo. Deve-se, portanto, tomar cuidado ao 
elaborar um laudo em uma instituição regida pela lógica binária do Direito. 

Estas reflexões preparam os psicólogos para responder melhor a estes pedidos vindo de 
famílias em situações de vulnerabilidade e cujas vidas dependem de um processo, que 
envolve relatórios importantes, do psicólogo clínico e do perito que atua nas Varas de 
Família.
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TíTuLO:
LoVEPLAN - O AMOR COMO PROJETO DE VIDA

AuTORES:
Roberta Payá e Christiane Marcello Nunes de Souza

COAuTORES:
Daniel Cruz Cordeiro; Ana Cristina Canosa Gonçalves; Roberta Payá; Breno Rosostolato; 
Aparecida Coelho Moreira Maia

RESuMO:
O Loveplan é um projeto de interiorização dentro do casamento que explora e promove o 
afeto, a sexualidade e a relação positiva.

Tem como objetivo compreender como a relação de casais se constrói, averiguar tipos de 
conflitos e promover uma comunicação positiva estimulando a aproximação e a intimida-
de sexual. 

Etapas do processo de interiorização:

1- Cada cônjuge responde um questionário com perguntas semi-estruturadas sobre con-
flitos, prazeres do relacionamento, e queixas da satisfação sexual;

2- Os casais são recebidos em uma casa de campo preparada para receber e acolher até 12 
casais durante um final de semana;

3- Follow up com os casais através de um questionário.

Com destaque para a imersão: São 3 eixos principais que guiam o processo: a história ma-
trimonial e o amor; conflitos e resoluções; sexualidade e o resgate erótico. 

Os temas são trabalhados por meio de técnicas, apresentações orais e atividades práticas: 

- No eixo de conflito o casal é convidado a identificar estressores da relação por meio de 
técnica psicodramática;

- No eixo norteador sexo, o casal é orientado a valorizar sua intimidade e afeto com uma 
atividade particular, detalhada como o mapa erótico. 

O projeto recebeu 40 casais que demonstraram como benefícios da imersão: novo alento 
para a relação, esperança de uma nova forma de se relacionar, maior proximidade da se-
xualidade, compreensão das queixas do parceiro(a). Para casais que já estão em processo 
terapêutico o loveplan pareceu ser um acelerador de mudança.

Love plan demostra ser uma via do resgate da intimidade do casal. Indicando ser uma inter-
venção favorável para superar conflitos e estimular a aproximação da intimidade sexual.
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TíTuLO:
MONTAGEM DE PEDAçOS: O LEGADO FAMILIAR NA OBRA E SuICíDIO DE kuRT CO-
BAIN

AuTORES:
Christina Sutter

COAuTORES:
Dulce Barbosa de Oliveira Rocha, Fátima Maria da Costa Roberto

RESuMO:
Este trabalho tem como objetivo compreender o fenômeno do suicídio a partir do em-
blemático caso de Kurt Cobain, cantor de punk rock e líder da banda Nirvana que se suici-
dou em 1994. Para a construção dessa análise utilizou-se do documentário ?Kurt Cobain: 
Montage of Heck?, baseado em um acervo de vídeos caseiros, áudios, fitas K7s, bem como 
em biografias e entrevistas com o músico. Como referencial teórico para esta análise uti-
lizamos o conceito de transmissão psíquica da psicanálise, conceitos da terapia sistêmica 
de família, o modelo bioecológico de desenvolvimento e a construção do genograma da 
família de origem de Cobain. Como resultado, observa-se que o abuso de substancias e 
o suicídio surgem como padrões repetitivos na história transgeracional de sua família. A 
referência aos mesmos se encontra, de fato, presente em toda sua obra, nos poemas, le-
tras de música e desenhos. Ao longo de sua produção e em entrevistas o cantor faz várias 
referências ao ?DNA suicida? ou a ?maldição da família Cobain?, trazendo, além disso, uma 
vivência familiar pouco protetiva desde a mais tenra idade. Conclui-se que o suicídio de 
Kurt Cobain, no auge de sua carreira, pode ser mais bem compreendido se sua vida e obra 
são contextualizados no drama familiar. Espera-se com este estudo contribuir para a com-
preensão da dinâmica do suicídio em jovens. 
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TíTuLO:
O TRABALhO DE uM TERAPEuTA FAMILIAR SISTÊMICA EM uM CENTRO DE REABI-
LITAçÃO EM FISSuRA LABIOPALATINA

AuTORES:
Débora Silva de Oliveira

COAuTORES:

RESuMO:
A fissura labiopalatina é uma malformação congênita craniofacial que possui impactos 
biopsicossociais como dificuldades na mastigação, sucção, fonação, deglutição, audição, 
respiração e desarmonia facial, resultando em alterações emocionais importantes. Nesse 
sentido, o objetivo deste trabalho é o de apresentar o papel de um terapeuta familiar sistê-
mico em um Centro de Reabilitação em Fissura Labiopalatina. São realizados atendimen-
tos individuais, de família e de casal, acompanhamento psicológico na cadeira do dentista, 
grupo multifamiliar e acompanhamento pré e pós cirurgia ortognática. As intervenções 
são baseadas no modelo Integrativo da Terapia Familiar Sistêmica. Percebe-se que o tra-
balho do psicólogo sistêmico auxilia no vínculo entre equipe, paciente fissurado e famí-
lia, propiciando uma compreensão mais complexa dos sintomas subjacentes. Também é 
possível trabalhar questões referentes ao ciclo vital, às demandas da fissura labiopalatina 
e aos desafios encontrados na comunicação entre os diferentes subsistemas. Nos atendi-
mentos realizados, também se observou a necessidade de um trabalho aproximado com 
a escola, bem como com demais profissionais tais como 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 vivenciam nos diferentes estágios do ciclo vi-
tal. 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 capaci-
dade de diferenciação do self.
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TíTuLO:
ORGANIZAçÃO FINANCEIRA DE JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALhO

AuTORES:
Danielle Doss Damo Martins da Silva, Erika Pressi Francischetto, Claudia Mara Bosetto Cenci

COAuTORES:

RESuMO:
A organização e planejamento dos recursos financeiros configuram-se em um aspecto 
importante da vida dos indivíduos. Tal organização poderá proporcionar bem estar em 
termos pessoais e relacionais. É no início da vida adulta que se inicia o gerenciamento dos 
próprios recursos financeiros, esse período do desenvolvimento é caracterizado por di-
versas mudanças e pela busca da identidade. Com vistas a essa fase do desenvolvimento, 
esse trabalho se propôs a investigar como se dá a organização financeira de jovens inseri-
dos no mercado de trabalho por ocupação e profissionalização. Para isso foram aplicados 
50 questionários em jovens com idade entre 15 a 25 anos, que possuem ocupação labo-
ral remunerada a pelo menos um ano. A pesquisa mostrou que de maneira geral, os jo-
vens entrevistados afirmam sentirem-se aptos para administrar seus rendimentos, porém 
possuem um baixo nível de conhecimento financeiro, principalmente quando esse está 
vinculado à poupança e investimentos. A pesquisa mostrou também que mesmo tendo 
recebido ensinamentos sobre educação financeira, na sua maioria por parte de familiares, 
e tendo mais abertura para conversar e buscar conhecimentos sobre o assunto, os jovens 
ainda enfrentam dificuldades em planejar e organizar suas finanças, especialmente quan-
do essa organização está voltada a conquistas futuras.
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TíTuLO:
OS GRuPOS MuLTIFAMILIARES NA ADOçÃO: RESSIGNIFICANDO hISTÓRIAS

AuTORES:
Monica de Vasconcellos Dias

COAuTORES:

RESuMO:
O grupo multifamiliar tem sido utilizado em situações onde é preciso atender, simultane-
amente, um número maior de famílias que vivenciam uma mesma realidade. Através das 
conversações realizadas no grupo, as famílias compartilham as suas experiências comuns 
e ressignificam as suas vivências. O processo de ressignificação de vivências ocorre tanto 
pela identificação, promovida pela realidade comum compartilhada, quanto pela apren-
dizagem de novos recursos, já que cada um se apropria da sua experiência de uma forma 
singular e relata isso nas conversações, permitindo, assim, que a diferenciação amplie a 
visão dos envolvidos. Essa proposta metodológica apoia-se na conversação como recur-
so principal para construção de novos significados, entendendo que a resignificação das 
histórias é promovida pela construção conjunta de sentidos que são compartilhados pelo 
grupo. Na adoção, o grupo multifamiliar tem sido utilizado como um recurso que auxilia 
as famílias no fortalecimento de seus vínculos e na construção de uma rede de apoio per-
manente. Permitindo que seus integrantes possam discutir temáticas relevantes para a re-
alidade que vivenciam, ao mesmo tempo em que constroem uma rede de apoio comum, 
que promove um suporte tanto afetivo quanto social. Neste trabalho, discutiremos como 
o grupo multifamiliar pode ser utilizado no contexto da adoção para promover reflexões e 
apoios, auxiliando as famílias na constituição e no fortalecimento de seus vínculos. Através 
da participação nos grupos multifamiliares, as famílias adotivas podem compartilhar suas 
vivencias, fortalecer suas escolhas e ampliar seus recursos, para lidar com as dificuldades 
e os desafios que esta forma de filiação apresenta. Nesse sentido, o grupo multifamiliar 
constitui-se como um espaço de construção conjunta, de ampliação de sentidos e de res-
significação de histórias.
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TíTuLO:
OS TRIâNGuLOS, O MOVIMENTO E A FAMíLIA. uMA VISÃO SISTÊMICA E PSICOMO-
TORA SOBRE O MOVIMENTO E A TEORIA DOS TRIâNGuLOS RELACIONAIS

AuTORES:
Karyna Vaz de Oliveira Mignani

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho teórico tem como objetivo o estudo da importância do movimento 
nos Triângulos Relacionais como busca de funcionalidade nas relações familiares.

Após iniciar a Formação em Terapia Sistêmica, conheci a Teoria dos Triângulos Relacionais, 
que se baseia na suposição teórica de que os processos conflituosos de relacionamento 
dentro da família ativam triângulos chave, os quais se relacionam aos sintomas, em uma 
tentativa de restabelecer a estabilidade. Segundo Guerrin (1999):

Todos nós somos apanhados em triângulos. Devemos esperar por isso. A verdadeira difi-
culdade é estar em um triângulo, não reconhecê-lo e continuar para sempre no mesmo 
triângulo.

Para a realização deste trabalho, busquei embasamento na minha experiência profissional 
com a Psicomotricidade para um estudo sobre o movimento e a importância da descris-
talização dos Triângulos Relacionais para a saúde das relações familiares. Segundo Merle-
au-Ponty (2004):

O meu corpo, ele se move, meu movimento se desenvolve. O meu movimento não é uma 
decisão de espírito, um fazer absoluto, que decretaria, do fundo do retiro subjetivo, uma 
mudança de lugar milagrosamente executada na extensão. Ele é uma sequência natural e 
o amadurecimento de uma vida.
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TíTuLO:
PAPO COM ZERO: uMA CAMPANhA INTERATIVA EM PROL DO DIáLOGO

AuTORES:
Ana Luiza de Faro Novis

COAuTORES:

RESuMO:
A campanha “PAPO COM ZERO” tem como objetivo principal estimular o diálogo, propor-
cionando um convite para conversas de forma lúdica, leve e ao mesmo tempo criativa. Ba-
seada na Terapia Narrativa (White, M.2012 & Epston,D.2015) e na Abordagem Colaborativa 
(Anderson, H 2009), o projeto visa promover espaços reflexivos e ações em prol do diálo-
go. Favorecendo dessa forma, a diminuição do isolamento social presente na era virtual. 
(Bauman, Z.2001)

O ponto de partida para a campanha foi o conto “A Fuga do Zero”(Novis,AL.2017) que faz 
referência a um personagem deprimido que se considerava literalmente um zero à es-
querda, por meio do diálogo com o personagem “Um”, ampliou as perspectivas que tinha 
sobre si mesmo, resgatando sua autoestima. A depressão é considerada o grande mal do 
século de acordo com a OMS, sendo a promoção do dialogo um recurso precioso na pre-
venção e na qualidade das relações afetivas, familiares e comunitárias. 

A campanha teve início no dia 26 de outubro de 2017 com a criação de um perfil no Insta-
gram @papocomzero. A ação incentiva as pessoas a refletir sobre o tema a partir de frases 
criadas e ilustradas e as convida a participar completando a frase “Dialogar é...”. O e-mail 
papocomzero@gmail.com foi criado para as pessoas enviarem as suas ideias. Além disso, 
ações presenciais são realizadas, como rodas de conversas, visitas as escolas e projetos 
sociais, onde o conto é compartilhado e o grupo contribui criativamente com suas ideias 
sobre o tema. Esta é uma campanha que atinge uma população de todas faixas etárias 
(crianças, adultos, idosos).

O projeto até a presente data conta com 1249 seguidores no Instagram e já foram realiza-
das ações presenciais em 5 escolas e 4 projetos sociais. 
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TíTuLO:
PARA ENTOAR A TuA CANçÃO: EMPODERADO CRIANçAS E ADOLESCENTES REFu-
GIADOS DE GuERRA E IMIGRANTES ILEGAIS NOS ESTADOS uNIDOS

AuTORES:
Claudia Marra Jacobson

COAuTORES:

RESuMO:
Trata-se de um trabalho realizado em uma organização não governamental que recebe 
crianças e adolescentes de famílias refugiadas de guerra e imigrantes ilegais em Charlotte 
nos Estados Unidos. São realizados grupos de conversas no sentindo de acolher, ouvir, 
empoderar e ajudar jovens de 11 a 14 anos que foram forçados a mudar de seu pais de 
origem por circunstâncias muito adversas como: guerra, miséria e conflitos políticos. Ad-
vindos de mais de 20 países diferentes estas famílias chegam aos Estados Unidos sem falar 
a língua e com uma história de sofrimento e trauma significativos. Por meio de encontros 
terapêuticos em grupo, muitas vezes em várias línguas diferentes, e utilizando conversas 
empoderadoras, jogos interculturais, músicas e brincadeiras tem tentado-se acolher, dar 
escuta e desenvolver recursos junto destas crianças e adolescentes a fim de ajudá-los a en-
frentar os desafios e adversidades do dia a dia em uma nova vida enquanto as memórias 
e medos das experiências traumáticas vividas ainda estão muito presentes. Através destes 
encontros procura-se chegar ao sistema familiar uma vez que observa-se que os traumas 
são vividos por todo o sistema e muitas vezes guardados pelos pais como memórias de 
suas raízes.
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TíTuLO:
POR quE, ESPECIALMENTE EM NOSSOS DIAS, O PENSADOR SISTÊMICO PRECISA 
SER TAMBÉM uM ATIVISTA SOCIAL

AuTORES:
José Ovidio Copstein Waldemar

COAuTORES:

RESuMO:
Na sua fase inicial a Terapia Familiar começou com muitos líderes progressistas. Bateson 
através da teoria da “Double Bind” denunciou a situação dos esquizofrênicos, Minuchin 
nas “Families of the Slums” descreveu a carência e desorganização dos pobres e Laing e a 
Antipsiquiatria acreditavam que era preciso mudar a sociedade que enlouquece a família 
que por sua vez produz o paciente identificado. O contexto social mais amplo na época 
dos anos sessenta e setenta era o da luta anticolonialista e pelo banimento das armas atô-
micas. Nos anos oitenta a teoria sistêmica incorpora as questões de gênero - o movimento 
contra o machismo- e a luta apoiando a diversidade sexual, combatendo a homofobia. 

Pesquisas pioneiras do grupo de Lewis contribuíram para a clínica mostrando que a famí-
lia saudável ocidental é um grupo mais democrático, flexível, com distribuição do poder, 
tolerância e diálogo interno. Estas características se afirmaram ao longo do século XX atra-
vés de várias décadas de conflitos e mudanças sociais e precisam da manutenção de um 
contexto cultural e político que apoie e promova estes valores. 

No entanto, atualmente assistimos uma onda conservadora global onde aumenta o auto-
ritarismo, a desigualdade, o desemprego, a intolerância e a violência social. Todos estes te-
mas com repercussão importante nos conflitos que as famílias trazem para o consultório.

Portanto, neste momento onde os valores democráticos e os direitos humanos e sociais 
estão sendo questionados, os pensadores sistêmicos como cidadãos conscientes e coe-
rentes precisam associar-se à luta contra estas tendências, em última análise defendendo 
os valores que comprovadamente promovem a formação de famílias e comunidades sau-
dáveis.
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TíTuLO:
PROCuRANDO SuCESSO, ENCONTRANDO FRACASSO

AuTORES:
Silvana Peres D’almeida, Ana Maria Almeida

COAuTORES:

RESuMO:
O fracasso de uma vida, não ocorre em uma só área de nossa existência, mas, em todas que 
envolve e participa do nosso processo de formação. O Sucesso é quebrar o paradigma. 
No fundo as coisas são diferentes, temos mais medo do sucesso do que do fracasso já co-
nhecido. Com o fracasso estamos acostumados, já é conhecido. Medo? Sim. De que? Não 
necessariamente de fracassar, mas muitas vezes exatamente do oposto, isto é, de brilhar 
ou de alcançar a fama.

Acreditamos que o Fracasso e sucesso estão ligados as relações familiares. Tais como: Mi-
tos, Lealdades, Segredos, Ritos, Mortes, Repetições, etc.

O que somos, hoje, é o resultado de varias gerações familiares que nos precederam, cons-
tituindo-nos como uma colagem de cristais familiares. Esses cristais são o resultado das re-
lações, das expectativas não cumpridas, dos impactos sociais, das perdas, das experiencias 
boas e ruins que os nossos pais, avós, bisavós, gerações anteriores passaram.
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TíTuLO:
PROJETO VOVÓS DO BEM: ACOLhENDO VIDAS

AuTORES:
Maria de Fátima Cristina Poças Amorim Casa Nova

COAuTORES:
Katia Andress Silva Assis de Paula
Gabriela Simone Silva Almeida Gomes

RESuMO:
O projeto surgiu a partir da preocupação do Serviço Escola do Centro Universitário dos 
Guararapes - UniFG, quando se observava o grande número de idosas que procuravam 
atendimento em saúde mental. Um trabalho de cunho psicossocial, voltado para uma co-
munidade de baixa renda e sua didática perpassa por uma ação Inter profissional com 
os cursos de Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Educação física, Serviço so-
cial, Estética e Cosmética, Turismo, Ciência da Computação e a Prática Jurídica. O cuidado 
abrange um olhar na saúde física, mental, social e espiritual, promovendo uma melhor 
qualidade de vida, reforçada através de uma prática de metodologia grupal que possibilita 
a vivência, consciência, reelaboração de sentimentos aprisionados e promotores de dores 
e baixa autoestima. A formação do grupo de idosos se constituí por mulheres a partir de 60 
anos de idade de baixa renda, que chegam com demandas poliqueixosas. Essa atividade 
acadêmica cumpre o seu papel de responsabilidade social, e forma profissionais com visão 
integralizada, humanística e holística da pessoa idosa. Esse trabalho tem mostrado a im-
portância de espaços promotores de saúde para a terceira idade, pois hoje vivemos num 
país que ainda não estar preparado para o envelhecimento e onde as famílias possam ser 
preparadas, orientadas e acompanhadas para essa nova fase que envolvam os idosos e 
suas famílias numa inter-relação. O apoio emocional possibilita as pessoas mais velhas 
manterem a satisfação pela vida, face as suas experiências traumáticas que lhe causaram 
dor e sofrimento, e os laços positivos tendem a melhorar a saúde e o bem-estar, melho-
rando sua qualidade de vida no ambiente familiar e social. Empreender as idosas por meio 
de estratégias de prevenção, reabilitação e promoção de saúde diante da vulnerabilidade 
social, de acolhimento e cuidado, com a proposta de reinserção social e minimização da 
situação de risco gerada pela sua invisibilidade diante da sociedade é o que se objetiva.
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TíTuLO:
PSICOLOGIA CLíNICA COM ABORDAGEM DA TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA: RELA-
TO DE ExPERIÊNCIA

AuTORES:
Aline Louise Dias de Oliveira, Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia, Patricia Alves Costa 
Braga

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho se refere à primeira experiência clínica, pautada na Terapia Familiar 
Sistêmica, de uma acadêmica do 8° período de psicologia das Faculdades Integradas Pitá-
goras de Montes de Claros. Relato de psicoterapia de uma jovem de 17 anos, que apresen-
tava queixas como, desafeição por sua vida e humor rebaixado. O trabalho se desdobrou 
durante o 2° semestre de 2017, com encontros semanais e duração de 50 minutos cada e 
se passaram no Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes - NASPP-, servi-
ço-escola da faculdade em questão. Este trabalho objetivou explorar a complexidade do 
padrão familiar da cliente, o qual apresentava um modo de funcionamento disfuncional 
gerador de sintomas. Tornando-se claro e consciente o modo de funcionamento familiar, 
foi possível um movimento de diferenciação.
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TíTuLO:
PSICOTERAPIA PARA CASAIS GAYS E LÉSBICOS: ESPECIFICIDADES E GENERALI-
ZAçõES

AuTORES:
Déa E. Berttran; Isabel Cristina Gomes

COAuTORES:

RESuMO:
A conjugalidade homoafetiva é tema contemporâneo no universo científico. Pesquisas 
sobre a relação amorosa, as identificações para a formação do vínculo, as dúvidas à assun-
ção da homossexualidade etc., necessitam ser estudadas para que se instrumentalizem 
em conhecimento. Este trabalho, fruto de tese de doutorado, tem o objetivo de trazer à 
luz conjugalidades homoafetivas longevas (mais de 25 anos de vida em comum), a fim de 
identificar e discutir semelhanças e diferenças quanto ao manejo em setting psicoterápi-
co. Hoje na meia-idade, esses casais iniciaram os seus relacionamentos em época que os 
patologizava, necessitando estratégias para dar conta do preconceito, principalmente o 
familiar. Invisibilizados, seus amores não foram nomeados nem tiveram o amparo da fa-
mília ou das instituições, consolidando-se somente pelo desejo do casal de estar junto. Os 
dados foram obtidos por meio de entrevistas semidirigidas com 4 casais homossexuais (2 
femininos e 2 masculinos), sendo analisados a partir da psicanálise vincular e artigos psi-
cossociais, nas categorias: caracterização do casal, legado geracional, estabelecimento da 
conjugalidade e dinâmicas conjugais. As conclusões apontaram que a herança heteronor-
mativa que receberam foi adaptada aos seus estilos de vida, já que não houve um espaço 
familiar e social a ser ocupado, pois a homoconjugalidade, embora vista, não foi nomeada. 
Possivelmente a necessidade do disfarce e da vida dupla como estratégia de sobrevivên-
cia, atitude presente ainda na vida de dois dos pares, pode vir a levar à necessidade de 
maiores espaços de fusionamento do que os heterossexuais, para que consigam se forta-
lecer ante os desconfortos sociais pelos quais passam. Essas especificidades conduzem a 
um manejo clínico que inclua os aspectos psicossociais, além dos psíquicos, ressaltando-
se o conceito de alteridade para a compreensão desse tipo de conjugalidade.
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TíTuLO:
PSICOTERAPIA REIChIANA INTEGRADA AO TRABALhO SISTÊMICO COM CASAIS E 
FAMíLIAS

AuTORES:
Juliana Lima Bezerra

COAuTORES:
Ernani Eduardo Trotta

RESuMO:
Desde 2008, temos integrado a metodologia clínica reichiana a abordagens sistêmicas, 
tanto em psicoterapia individual, como com casais e famílias. Nosso objetivo é discutir o 
enriquecimento teórico e prático promovido por esta integração.

A partir de suas pesquisas no início do século passado, Reich propôs que corpo e mente 
são uma unidade sistêmica indissociável, que guardam entre si uma relação de causalida-
de recíproca. Este pensamento é considerado por Capra a semente do pensamento sistê-
mico: “O modo de pensar de Reich, a que chamou de funcionalismo orgonômico, está em 
perfeito acordo com o pensamento da nossa moderna teoria de sistemas” (Capra, 1982, 
p.337 in Reichert, 2016). Desta forma, acreditamos que o pensamento sistêmico seja uma 
continuidade natural do pensamento funcional, não havendo ruptura entre estas concep-
ções. Este estudo se baseia em nosso trabalho clínico nos últimos 10 anos, atendendo a 
população de classe média e média alta do Rio de Janeiro. Será apresentado através de 
exposição oral.

O tema é relevante porque a compreensão sistêmica torna o olhar do terapeuta mais 
abrangente, enquanto a abordagem reichiana oferece contribuições ao trabalho com ca-
sais e famílias, que podem ser assim resumidas: 1) a técnica de Análise do Caráter, que 
permite identificar e transformar os padrões defensivos e disfuncionais de comunicação 
verbal e não-verbal; 2) ênfase na importância da preservação da satisfação amorosa do 
casal na constituição de uma parceria cooperativa para a liderança da família; e 3) incorpo-
ração de técnicas corporais e vivenciais adaptadas para o trabalho com casais e famílias.
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TíTuLO:
RECASAMENTO: VICISSITuDES DA TRíADE MADRASTA-ENTEADO-MÃE

AuTORES:
Cristina Ribeiro Dantas

COAuTORES:
Terezinha Féres-Carneiro

RESuMO:
O recasamento surge como representante significativo das transformações na família, 
possibilitando a criação de novos laços afetivos, além de permitir que o exercício da paren-
talidade seja partilhado por vários adultos de maneira simultânea ou consecutiva. O obje-
tivo deste estudo é investigar a percepção das madrastas em relação à trama interacional 
na tríade madrasta-enteado-mãe. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, na 
qual foram entrevistadas 16 madrastas do segmento socioeconômico médio. Constata-se 
que a interação na tríade é influenciada pelo processo relativo à elaboração do luto pela 
separação anterior, pelos papéis de gênero e pelo estereótipo da ?mãe insubstituível?. 
Verifica-se, ainda, que quanto menos elaborado o luto pelo desenlace conjugal, maior a 
dificuldade dos ex-cônjuges em discriminar a conjugalidade da parentalidade. O recasa-
mento do ex-cônjuge pode ser vivenciado como um ataque ao narcisismo do sujeito que 
não refez a vida amorosa, projetando no antigo parceiro a causa de todo seu sofrimento. 
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TíTuLO:
REFLExõES SOBRE A ChEGADA DO PRIMOGÊNITO NA ATuALIDADE

AuTORES:
Rita de Cássia Rimes Flórido

COAuTORES:

RESuMO:
Reflexões acerca das reações psíquicas, muitas vezes disfuncionais, verificada na clínica 
com casais na atualidade.

Tenho observado e me preocupado com o nosso papel de terapeutas frente ao número 
crescente de casais que não tem conseguido lidar bem com a chegada do primogênito. 

Este trabalho pretende levantar questões relacionadas ao sistema de apego que pode ter 
sido prejudicado por situações adversas com a família de origem, especialmente conflitos 
que levaram ao divórcio, inclusive levantado esta hipótese: mais divórcios levam a mais 
divórcios

Pretendo encorajar os terapeutas a uma revisão atualizada do assunto com vista ao trata-
mento preventivo de possíveis traumas dessa ordem no sentido de impedir a transmissão 
transgeracional. e fazer isso, principalmente com terapias de reprocessamento como o 
EMDR - deixando o passado no passado.
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TíTuLO:
STrESS NAS RELAçõES FAMILIARES: A DIFERENCIAçÃO EM FOCO

AuTORES:
Natalia Borges de Freitas Leite

COAuTORES:
Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia, Patrícia Alves Costa Braga

RESuMO:
Em uma perspectiva sistêmica, estudos, pesquisas e a realidade (clínica e social) apontam 
que o aumento do nível de stress negativo dos indivíduos está relacionado com a quali-
dade nas relações familiares, sociais e no trabalho. Por outro lado, conversar com amigos 
e familiares são as estratégias mais utilizadas para aliviar a tensão. A pesquisa pioneira 
“Stress no Brasil”, realizada pelo Instituto de Psicologia e Controle do Stress Marilda Lipp 
(IPCS), em 2014 e nossas experiências clínicas nos consultórios particulares e na clínica-es-
cola do Centro de Aperfeiçoamento e Atendimento em Psicologia (CAAPSY-Niterói), com 
famílias e casais, ratificam esses dados. Observamos que os indivíduos com maior dificul-
dade no processo de diferenciação de suas famílias de origem, apresentam maior nível de 
stress e ansiedade nas relações conjugais e familiares. O caminho para a diferenciação do 
self permite que o processo de maturidade individual seja um meio de transformação do 
sistema familiar.
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TíTuLO:
TERAPIA DE FAMíLIA E MITO: uMA ANáLISE SISTÊMICA DA TRAGÉDIA DOS 
ATRIDAS

AuTORES:
Clarissa Moura Quintanilha

COAuTORES:

RESuMO:
A família dos Atridas é marcada por tragédias desde a sua segunda geração, quando Tân-
talo, (filho de Zeus e Plutó) matou seu filho Pélops e serviu-o como sopa para os deuses. 
Por este motivo teve a sua vida sacrificada, para que Pélops voltasse à vida. Os gregos 
acreditavam que este passado lançou uma maldição familiar sobre a linhagem inteira da 
Casa de Atreu. “A essa ideia do direito do génos está indissoluvelmente ligada à crença na 
maldição familiar, a saber: qualquer harmatía cometida por um membro do génos recai 
sobre o génos inteiro, isto é, sobre todos os parentes e seus descendentes “em sagrado” 
ou “em profano”. (BRANDÃO, 1986, p.76). No sangue derramado no gènos (descendência, 
família, grupo familiar) está uma parcela da alma familiar e, por isso, todo o gènos é amal-
diçoado devendo ser vingado pelo parente mais próximo ou pelas Eríneas. Este estudo é 
uma reflexão do sistema familiar dos Atridas, através do instrumental teórico-metodológi-
co fornecido pela Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, pelas contribuições valiosas de 
Junito de Souza Brandão e pela teoria sistêmica (BOWEN, 1989; MINUCHIN, 1982). Dada a 
amplitude do tema, faz-se necessário circunscrever esta pesquisa, destacando temas trá-
gicos deste enredo que culminou na vingança final de Orestes e sua Irma Laódice (Eléctra). 
Por fim, acreditamos que a compreensão deste mito em questão, revivido pelo incons-
ciente coletivo desvelou o sistema familiar permeado por traição, vingança, morte e um 
potencial transformador.
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TíTuLO:
TERAPIA FAMILIAR COM CRIANçAS: DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE

AuTORES:
Maria Isabel Wendling

COAuTORES:

RESuMO:
O presente trabalho pretende apresentar alguns desafios encontrados na psicoterapia 
com famílias que buscam atendimento para seus filhos durante a infância na atualidade. 
A partir da supervisão de casos no núcleo da abordagem sistêmica do serviço escola do 
curso de Psicologia da PUCRS (SAPP) e da observação direta das relações entre pais e filhos 
no atendimento clínico particular, objetiva-se problematizar os desafios encontrados, tais 
como as influências da tecnologia e uso da internet; dificuldades parentais no manejo 
de limites, assim como a percepção dos pais sobre a infância e o brincar na contempora-
neidade, desmistificando alguns preconceitos e compreendendo a singularidade de cada 
criança. Constata-se o quanto os pais precisam também ser ouvidos nas suas necessidades 
emocionais, bem como se envolver no processo terapêutico a fim de propiciar uma me-
lhoria nas relações familiares como um todo, não depositando somente na criança a carga 
das dificuldades encontradas.
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TíTuLO:
TERAPIA FAMILIAR E A EquIPE REFLExIVA

AuTORES:
Silvana Terezinha Baumkarten

COAuTORES:
Dirce Teresinha Tatsch

RESuMO:
Projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, com a participação de dois professo-
res psicólogos e cerca de dez alunos extensionistas. Este trabalho visa realizar terapia com 
as famílias ou casais que procuram espontaneamente o Centro de Psicologia Aplicada ou 
são encaminhadas por serviços públicos da comunidade. Os objetivos centrais do proje-
to são melhorar a qualidade dos relacionamentos familiares nas famílias que apresentam 
diferentes sintomas; proporcionar um trabalho terapêutico para as famílias na busca de 
resolução de seus sintomas; auxiliar o sistema familiar na busca de suas próprias soluções 
para seus problemas. Utilizamos para os encontros a Sala de Gesell, com espelho unidire-
cional. Durante a sessão com a família ficam um terapeuta e um co-terapeuta, e atrás do 
espelho o restante da equipe. A sessão com a família dura aproximadamente uma hora e 
após a família é convidada a se dirigir para atrás do espelho, para escutar nossas ideias e 
a equipe vem para a sala de terapia. Neste momento fazemos a reflexão sobre a sessão, 
com a duração de 10 a 20 minutos. Após a equipe ter compartilhado suas reflexões, a con-
versação volta a ser entre os entrevistadores e a família. Estes oferecem oportunidade de 
que a família discuta seus pensamentos enquanto ouvia a fala da equipe. Com a técnica 
da equipe reflexiva percebemos que são compartilhadas ideias que passam a ser pontos 
de partida para novas conversações ou para a descoberta de novas descrições e entendi-
mentos. Assim, o trabalho com uma equipe reflexiva oferece às várias pessoas presentes a 
possibilidade de transitarem entre escutar e falar sobre as mesmas questões e permite que 
ocorram perspectivas diferentes em relação às mesmas questões, que acabam por gerar 
novas perspectivas, as quais auxiliam a família a encontrarem as suas próprias soluções 
para a resolução de seus problemas.
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TíTuLO:
TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA E PSICANáLISE DE CASAL E FAMíLIA: A INTE-
GRAçÃO DE ENFOquES NA PESquISA ACADÊMICA SOBRE O SuICíDIO NA ADO-
LESCÊNCIA

AuTORES:
Washington Luiz Afonso dos Santos

COAuTORES:
Isabel Cristina Gomes

RESuMO:
Apresenta-se uma discussão teórica, base de uma pesquisa de doutorado em andamento, 
que investiga como adolescentes, em medida socioeducativa de privação de liberdade e 
com histórico de comportamentos suicidas, percebem a imagem que seu sistema fami-
liar lhes imputa. Na história da investigação científica observam-se muitas tentativas de 
mesclar, em um mesmo estudo, distintas formas de coleta, análise e interpretação dos 
dados. Temos pensadores que criticam, outros que apoiam e ainda aqueles que sugerem 
a utilização de variados métodos. Objetivando superar o “compreensivismo” e a dialéti-
ca positivista Minayo et al (2005) encontra na triangulação metodológica uma saída. A 
confluência de diferentes abordagens é vista como uma tendência por Desidério (1993) 
e incentivada por Féres-Carneiro (1996). Embora haja distinções entre a Terapia Familiar 
Sistêmica (TFS) e a Psicanálise de Casal e de Família (PCF), elas podem ser complementa-
res e não excludentes (Lemaire, 1987). No mundo atual o suicídio é segunda maior causa 
de mortes em jovens de 15 a 19 anos de idade (OMS, 2012). Na TFS os sintomas são vistos 
como adoecimento do grupo, Bergmam (1996), afirma que eles têm a função de estabili-
zar o casamento e para PCF a criança é sinalizada como sintoma do casal, Gomes (2011). 
Nessa perspectiva, outros referenciais da TFS são discutidos: sistema emocional, massa in-
diferenciada, diferenciação, projeção familiar e triangulação (Bowen, 1986, 1991); lealdade 
familiar, filho parental, justiça e grande livro da família (Boszormeny-Nagy e Spark, 2012). 
Integram-se na discussão conceitos oriundos da PFC: aparelho psíquico grupal, intersub-
jetividade, contrato narcísico e pacto denegativo (Kaës, 1991, 1997, 1998, 2000b, 2011) e, 
por fim, a transmissão psíquica (Eiger et al, 1998; Granjon 2000; Puget, 2000). Conclui-se 
que através da integração desses conceitos obtêm-se melhor entendimento sobre a com-
plexidade dos comportamentos suicidas.
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TíTuLO:
VALORES E DESAFIOS NOS RELACIONAMENTOS DE LONGA DuRAçÃO

AuTORES:
Cláudia Lopes da Silva 

COAuTORES:
Marilene Grandesso 

RESuMO:
Para Zygmunt Bauman, vivemos em tempos líquidos, sendo um grande desafio construir 
relações duradouras e de qualidade. Os relacionamentos contemporâneos trouxeram a 
necessidade de satisfação imediata, a busca efêmera da felicidade bem como a necessi-
dade de liberdade e felicidade. Isto resultou uma forte mudança nos valores familiares, na 
medida em que a individualidade, o afeto e a privacidade passaram a ser o foco principal 
dos parceiros. A proposta desta apresentação é promover uma reflexão sobre os valores 
e significados presentes em relações conjugais duradouras e em um nível de satisfação 
mútuo, de acordo com o entendimento do casal, a partir de um estudo que realizamos. 
Nosso propósito foi compreender as formas de fazer frente aos desafios da vida, as es-
tratégias utilizadas, os aprendizados adquiridos ao longo do relacionamento e os valores 
norteadores de suas decisões e escolhas, mantendo uma união conjugal com qualidade. 
Para tanto, nos propusemos a ouvir as histórias do relacionamento de casais com de mais 
de 40 anos de duração. Adotamos uma metodologia qualitativa com referencial teórico 
narrativo, fundamentado no Construcionismo Social e na Abordagem Colaborativa. Esta 
investigação surgiu do questionamento de como tais casais compreendem que tenham 
conseguido manter um relacionamento conjugal por tanto tempo e a que atribuem o êxi-
to e a possibilidade de da continuidade desta relação. Realizamos 03 entrevistas de base 
dialógica com três casais heterossexuais casados, com mais de 40 anos de convivência, 
que tinham, no mínimo, um filho e um neto. O resultado deste estudo mostrou que, em-
bora os conflitos tivessem feito parte da vida conjugal dos três casais, o relacionamento 
pode sobreviver às diferenças à medida que acordos relacionais foram feitos e constante-
mente renovados ao longo das etapas da vida. O amor, o respeito, a persistência, o sexo, 
a economia familiar e importância da família foram fatores valorizados para longevidade 
do relacionamento.
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TíTuLO:
VÉSPERA - uM PROJETO DE PREPARAçÃO EMOCIONAL PARA A VIDA A DOIS

AuTORES:
Daniela Miranda

COAuTORES:
Helena Cardoso, Joana Cardoso

RESuMO:
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 con-
jugal, mas que merecem atenção. É preciso conversar, para se fazer os ajustes necessários. 

A partir desta necessidade de se trabalhar de forma preventiva, criamos o Projeto 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.
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