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0 que é família?



Famílias no cotidiano e nas políticas

No Brasil: linguagens de “consideração” e “sangue”, matrifocalidade, circulação de crianças. (Ex, João e a tia)

A família nas políticas públicas no Brasil:  mais familismo, menos proteção; um símbolo de grande apelo 

(PSF, Bolsa família) (Miotto, 2010)



Família e desigualdade social

Desvalorização, as vezes patologização, das famílias de baixa renda (Ex, mãe solteira vs. Produção 

independente; família desestruturada vs. familia reconstituida) (Fonseca, 2005). 

Também presente na saúde mental. Por exemplo na escassa participação de familiares em grupos 

organizados, conselho local, etc (Vasconellos, 2013)



Na saúde mental infantil

Trata-se sempre da criança e sua família (ou seu cuidador)...com peculiaridades quando se trata de 

adolescentes. É necessário escutar  e cuidar a criança e sua família (Brasil, 2005)

Medicalização como promessa de resposta - é um problema de cabeça da criança, não é minha culpa -, talvez 

um modo de se defender da culpabilização.



Transgeracionalidade

Recebemos legados, delegações, lealdades, mitos, ritos, participamos de segredos, etc. 

A transmissão transgeracional (repetição sem elaboração) pode ser transformada e se tornar transmissão 

intergeracional (Kaes)



Família e cuidado

Para cuidar precisamos ter sido cuidados (Winnicott): o bebe precisa de uma figura materna suficientemente 

boa, e esta figura precisa de suporte para construir esse cuidado. 

Os serviços podem  cuidar das famílias para que elas possam cuidar de seus filhos? (Onocko-Campos, 

2012)

Construção de relações de parentesco como recurso

Os serviços e seus profissionais podem contribuir para construir vínculos de afiliação, o que pode possibilitar 

remalhar laços de filiação (Benghozi, 2010)



Genograma e ecomapa

Integrando transgeracionalidade

com construção permanente de 

redes e de vínculos de parentesco.



O que precisamos ofertar nos serviços? 

(Bustamante;Onocko-Campos, 2020)

Dados completos e atualizados sobre a família registrados em prontuário

Construir  e repactuar periodicamente o PTS junto à família

Ofertas na ambiência que convoquem aos familiares, inclusive os irmãos. 

Combate a diversas formas de discriminação (machismo, racismo, lgbt fobia)



O que precisamos ofertar nos serviços? 

(Bustamante;Onocko-Campos, 2020)

Convocar os homens (incluí-los na conversa, horários, ofertas especificas, profissionais homens,etc) 

Considerar as relações entre as gerações.. avó, mãe, netos

Ofertas para as famílias: grupos, oficinas, assembléias, atendimentos individuais, visitas domiciliares, participação em 

associações, conselhos, etc

Prestar atenção em nossos preconceitos.

Trabalho em rede... apoio matricial...intersetorialidade



Como as políticas públicas fortalecem as famílias? 

( Onocko-Campos, 2012)

Jeferson...vinculo com avó de consideração (Dona Elvira)...pai desconhecido, mãe portadora de hiv, 7

filhos....agressividade, furtos.

Morando nas ruas, uso de drogas, comunidade terapêutica, unidade de acolhimento para adolescentes (muito

problemáticos)...hipótese de psicose.

Retorno com Dona Elvira



E NA PANDEMIA...

Quais as ofertas possiveis para crianças, adolescentes e suas famílias?

Contato-monitoramento mensal

Ofertas de grupos 



Experiências em tempos de pandemia

Um menino de 8 anos é levado ao Capsi: a criança está muito desorganizada (dorme durante o dia, passa a 

noite acordada, pesadelos, agride à mãe). A mãe é usuária de saúde mental. O Capsi ativa a articulação com o 

projeto Brincando em Família.

O irmão de uma menina com diagnóstico de autismo (usuária de Capsi) participa de um espaço de saúde 

mental infantil (um grupo no zoom).



Obrigada!

O compartilhamento  de referencias bibliográficas pode ser por email:

vaniabus@yahoo.com
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