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1. Resumo: O presente trabalho visa compreender a resiliência familiar em 

termos da qualidade dos vínculos e a identidade familiar, em contextos tidos como 

de risco. Visto que o apego seguro mostrou ser uma poderosa ferramenta para a 

adaptação e superação de pressões ambientais ao longo da filogênese humana, 

como fortalecedor de vínculos, ecoando na vida adulta, o apego será o ponto chave, 

tanto para resiliência e potencialização dos vínculos, quanto na prevenção de uma 

possível desestruturação dos mesmos. Anuindo uma análise sistêmica em diversas 

esferas onde a família e seus membros interagem e como interagem, tendo em vista 

a identidade família como sintoma da coesão familiar para uma intervenção mais 

delineada e assertiva com a finalidade de promover resiliência em famílias em 

situação de vulnerabilidade social.  Para contemplar os objetivos do trabalho será 

usado para delineamento: Pesquisa descritiva e de cunho exploratório, tendo como 

instrumentos o uso do Inquérito apreciativo e observações com registro em diário de 

campo de encontros conversacionais e genograma. Por fim, almeja-se que as 

famílias participantes possam se apropriar do trabalho feito e construir estratégias 

autonômicas para resolução de impasses no seu cotidiano por meio da  qualidade 

das relações, refletindo sobre a microcultura de sua família e os padrões de apego 

reproduzidos ao longo do ciclo vital familiar.  

2. Introdução 

 A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, visa compreender os 

vínculos entre o bebê e sua figura de cuidado, que geralmente é a mãe. O bebê 

humano é um dos seres vivos menos autônomo em sobrevivência. Sua pré-

disposição em vincular-se ao seu cuidador possui a função filogenética adaptativa 

de protege-lo de ameaças, assim garantido a sobrevivência da espécie (BOWLBY, 

1979/1997).O manejo das satisfações de suas necessidades básicas irá leva-lo a 

desenvolver a base desse vínculo com sua figura de cuidado, atribuindo 

pertencimento na tenra infância, ajudando-o a responder ao desenvolvimento 

humano (RIBAS, ADRIANA; SEIDL DE MOURA, 2004) . Através do experimento, 

Situação Estranha, foi observado e estipulado em crianças alguns padrões de 

apego, sendo eles: seguro, ambivalente e inseguro evitativo. Esses padrões  

tornam-se mais flexíveis e podem ultrapassar gerações e afetar a relação da mãe 

com o feto durante o período de gravidez (GUERRA, 2013).  

O grau de aderência e coesão familiar sinalizará o quão consistente é o poder 

de comunicação e enfretamento da família em situações adversas, ou seja, seu 



modo de organização característico para resiliência. As configurações das relações 

culminam na qualidade afetiva cultivada nos vínculos, agindo com um reflexo da 

história do ciclo vital familiar, logo, o apego é o cerne da Identidade e resiliência 

familiar, pois é o configurante da qualidade afetiva das relações, atribuindo 

identidade aos rituais familiares numa relação dialética, intrinsicamente relacionada 

com os padrões de apego desenvolvidos pelos membros do grupo familiar.  

3. Objetivos:  

Geral – Compreender a resiliência familiar em termos da qualidade dos 

vínculos e a identidade familiar, em contextos tidos como de risco. 

           Específicos – 2.1 Compreender de que forma a qualidade dos vínculos 

influenciam na configuração da identidade.  

2.2 Identificar nas famílias mecanismos de enfrentamento das situações de risco a 

partir do referencial de uma teoria baseada nas emoções (apego). 

2.3 Avaliar os recursos comunicacionais na promoção de resiliência junto a famílias 

em risco. 

          4. Metodologia  

     Delineamento: Pesquisa descritiva e de cunho exploratório (DESLANDES, 

S. F.; GOMES ROMEU; MINAYO, M.C.S. 2009). Com Instrumentos: Uso do 

Inquérito apreciativo (RIVEIRO, 2013) e observações com registro em diário de 

campo de encontros conversacionais. 

5. Desenvolvimento 

          A preocupação com a identidade não é nova e sendo a história um processo 

continuo, porém não linear, as representações sociais de família de sucesso são 

atribuídas como uma identidade externa ao grupo familiar conforme o tempo, cultura 

e grau de entendimento que se tem vigente pela sociedade sobre o tema 

(ALEXANDRE, 2004). Em relação as variáveis pobreza e sucesso é anexada às 

famílias nucleares a representação social de família estruturada e imune ou 

resiliente às diversidades consideradas disfuncionais, e o pobre que conseguiu 

prosperar socialmente é tido como aquele que estudou (YUNES, 2012). Ao 

patologizar a pobreza, vendo apenas o microssistema ao qual elas estão inseridas, 

descreditamos a capacidade das famílias se refazerem por meio sistemas de apoio 

familiar, família extensa e vizinhos, como no microssistema através de políticas 

públicas. Podendo assim cair no erro de culpar as famílias pelas adversidades que 

passam por não analisar o contexto (YUNES, 2012). 



           Paralelo a isso, usualmente os estudos a respeito das relações familiares se 

debruçam, ao nível do conhecimento e reflexão, sobre os rituais familiares como 

praticas que acrescentam significados à identidade familiar. (RIVEIRO, 2013). Logo, 

a Identidade Familiar, é concebida como conjunto resultante dos elementos que 

compõem o modo de relação, mantida, compartilhada e vivenciada entre os 

membros. Este construto desempenha padrões de ação da família, ou seja, uma 

microcultura que evidencia quais as ferramentas que a família dispõe em seu modo 

de ser e de agir; que corresponde respectivamente, e somente, àquela família em 

sua peculiaridade. A identidade familiar é o sintoma da qualidade das relações 

(RIVEIRO, 2013).  

 6. Resultados preliminares  

A captação das famílias para pesquisa está programada para Agosto de 

2016. Destarte, não há no momento dados coletados para consolidação e análise 

dos mesmos, que por sua vez, estão programados para ocorrer entre Outubro e 

Novembro de 2016. 
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