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RESUMO 

O Projeto de Iniciação Científica Aconselhamento de Famílias em Condição 

de Vulnerabilidade: Conhecendo o Perfil de Famílias Atendidas e Avaliando o 

Impacto/Resultados do Atendimento norteia-se pelos pressupostos teóricos da 

Psicologia Sócio-Histórica, referenciada em Vygotsky. Iniciado no 2º semestre de 

2014, tem como objetivo investigar o impacto da participação em grupos de 

orientação e aconselhamento em famílias que se encontram em condição de 

vulnerabilidade, por meio do estudo analítico do perfil das famílias atendidas, do 

acompanhamento dos grupos e da avaliação dos resultados do atendimento. No 2º 

semestre de 2014, a aluna pesquisadora acompanhou o trabalho do Projeto de 

Extensão Aconselhamento de Famílias em Condição de Vulnerabilidade 

desenvolvido na Clínica Psicológica do Curso de Psicologia, por alunos 

extensionistas e estagiários, sob a orientação da Prof.ª Dra. Maria Izabel Calil 

Stamato. No 1º semestre de 2015, o foco do Projeto foram os grupos de famílias 

realizados pela psicóloga no Centro Médico de Especialidades Infantis (CMEI), 

Serviço da Prefeitura Municipal de São Vicente que atende crianças com 

dificuldades psicológicas. Para isso, a aluna realizou observações das entrevistas de 

triagem, levantou dados nos prontuários, fez observações nos encontros grupais e 

aplicou questionários avaliativos. Neste 2º semestre de 2015 será acompanhada a 

Oficina de Pais e Filhos desenvolvida pela Justiça da Família na Comarca de São 

Vicente. A análise dos dados levantados até o momento aponta que a mãe é a 

representação da família e que promover o seu fortalecimento, o resgate de sua 

autoestima, a desmistificação de conceitos internalizados, proporciona reflexões que 

ajudam no fortalecimento dos vínculos familiares. 

INTRODUÇÃO 

A família tem destaque nas políticas públicas de diferentes áreas. Segundo 

Calil Stamato (2014), o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica da 

Assistência Social apontam que os programas e projetos dirigidos a crianças e 

adolescentes, em especial as que se encontram em situação de risco, devem 

privilegiar o envolvimento da família em serviços e fortalecer os vínculos familiares.  

Tendo em vista a importância da família para a construção de identidades 

positivas, a mesma (2014 apud PRADO, 2013) propõe a contribuir para a revisão 

sobre como orientar e aconselhar os novos modelos familiares e as novas 



demandas colocadas pela contemporaneidade, uma vez que estas mudanças têm 

gerado conflitos e desafios para a família no cumprimento de sua função social. 

Além disso, conforme estudos da autora (2014), os programas de atendimento às 

famílias, além de escassos e insuficientes para a demanda existente, mostram uma 

grande fragilidade metodológica, confirmando a necessidade de revisão das 

estratégias de atendimento.  

OBJETIVOS 

Conhecer o perfil e as principais situações de vulnerabilidade enfrentadas por 

famílias atendidas em grupos de orientação e aconselhamento. Avaliar o impacto do 

trabalho desenvolvido nos grupos para a dinâmica familiar dos participantes. 

Contribuir para o desenvolvimento de novos conhecimentos sobre famílias, modelos 

psicossociais de trabalho e para a construção de políticas públicas voltadas para o 

fortalecimento dos vínculos familiares e para o exercício consciente e adequado das 

funções da família. 

METODOLOGIA 

 O estudo tem como suporte teórico a Psicologia Sócio-Histórica, referenciada 

em Vygotsky. Está teoria tem como pressuposto a concepção de que a subjetividade 

se constrói, a partir da internalização dos significados colocados pela família, pela 

cultura e pelo ambiente em que se vive (BOCK, GONÇALVES, FURTADO, 2001). 

Foi utilizada a metodologia qualitativa, por ser mais adequada para conhecer e 

interpretar os fenômenos relacionados à subjetividade humana (GONZÀLEZ REY, 

2002). Os instrumentais utilizados foram: levantamento de dados nos prontuários; 

observação das entrevistas de triagem e dos encontros; aplicação de questionários 

avaliativos individuais. 

DESENVOLVIMENTO 

 No Projeto de Extensão foram avaliadas 2 famílias que participaram 

efetivamente dos encontros entre as 10 selecionadas na triagem. Foram realizados 

6 encontros no 2º semestre de 2014 e os questionários foram entregues no 1º e 

último encontros.  No CMEI o grupo de famílias foi acompanhado no 1º semestre de 

2015 nos encontros realizados semanalmente. Houve necessidade de adaptação do 

questionário aplicado anteriormente em função das características do trabalho. Após 



o levantamento dos dados, a aluna fez a sistematização quantitativa e a análise 

qualitativa destes.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foram acompanhadas 5 famílias nos 2 locais de investigação que revelaram 

o seguinte perfil: a média de idade das mães foi 37 anos; todas residentes no 

município de atendimento; 60% sem companheiro por divórcio ou viuvez; 80% com 

ensino médio completo e renda familiar por volta de R$1300,00; 80% com dois 

filhos; 2 famílias com demandas de dificuldade de relacionamento com os filhos; 1 

família, em função do abuso sexual do filho pelo pai; 1 por abuso físico do filho pela 

mãe; 1 pelo falecimento trágico do pai/marido.  

Apesar do número reduzido de famílias participantes neste 1º ano da 

pesquisa ter limitado o conhecimento e o aprofundamento dos objetivos propostos, é 

possível afirmar que as 5 famílias mostraram mudanças nas relações com o grupo e 

melhoras nas dinâmicas familiares. Assim, pode-se afirmar que os encontros 

promoveram o fortalecimento da mãe vista como a representação da família, o 

resgate de sua autoestima e a desmistificação de conceitos internalizados. Logo, 

proporcionou reflexões que ajudaram no fortalecimento dos vínculos familiares.  
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