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EMENTA 

 

Ementa:  

 

A família: sistema em desenvolvimento na sociocultural, a ser compreendida numa perspectiva 

transdisciplinar. A família como contexto de desenvolvimento e unidade primária de reprodução de cuidados 

à saúde. A interdependência entre organismos e contextos em desenvolvimento. Perspectivas teóricas 

contemporâneas no estudo do desenvolvimento humano: biológica, biotecnológica, sociocultural 

construtivista. O eu e o outro. Narrativa e identidade no desenvolvimento da família. Processos familiares: 

formação e queda de vínculo, desenvolvimento do casal, tornar-se pais. Família e gênero: desafios atuais. O 

ciclo de vida da família: transições normativas e não normativas. Condição de proteção e risco com 

expressão no contexto familiar. Estratégias de promoção de saúde e do desenvolvimento centradas na 

família. 

 

Objetivos: 

 

1. Refletir sobre a importância de família e parentesco como espaços de construção de subjetividade. 

2. Descrever perspectivas teóricas contemporâneas em Psicologia da Família. 

3. Refletir sobre temas centrais na Psicologia da Família e suas implicações políticas e práticas. 

4. Analisar como a família é pensada e construída em políticas, programas e serviços públicos. 

5.  Estudar abordagens terapêuticas e experiências de atenção a famílias considerando a multiplicidade de 

realidades familiares no contexto brasileiro. 

 

Metodologia:  

O trabalho em sala de aula será construído a partir de: exposições dialogadas e com base na leitura previa 

das referências indicadas para cada aula; trabalhos apresentados por estudantes; participação de convidados; 

discussão de filmes; realização de atividades práticas e debates. 

 

Conteúdo programático: 
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1. Historicidade da noção de família 

2. História da família brasileira 

3. Teoria familiar sistêmica 

4. Ciclo vital da família brasileira 

5. Transgeracionalidade 

6. A família na perspectiva psicanalítica 

7. Conjugalidade, separação e recasamento 

8. Parentalidade  

9. Reprodução assistida e novas formas de construção do parentesco 

10. Relações entre irmãos 

11. Família e Políticas Públicas 

12. Abordagens terapêuticas para famílias 

 

Avaliação: 

Critérios utilizados para compor o escore final de avaliação: 

Assistência e participação 2,0 – Serão consideradas a assiduidade, pontualidade, participação ativa nas 

aulas e qualidade da participação nas discussões. Cada estudante será responsável por trazer contribuições 

para dinamizar no mínimo uma aula durante o semestre.  

 

Avaliação escrita individual 3,0 – Em uma lista de questões sobre os temas dos seminários, o aluno deverá 

escolher três questões a serem respondidas excetuando-se o tema do seminário do qual participou.  

 

Trabalho em grupo 10,0 – Os Grupos de estudantes (estima-se que serão formados 6 grupos de 8 e 1 grupo 

de 9), segundo o interesse em relação aos temas propostos. Os trabalhos serão avaliados segundo critérios 

de: domínio do tema, desenvoltura, dedicação ao trabalho e criatividade (não é preciso apresentar um 

seminário tradicional). Serão valorizados os esforços que articulem a reflexão teórica com a produção de 

dados (entrevistas, vídeos, enquetes, levantamento de informações, visitas técnicas a instituições etc. Cada 

grupo tem critérios de apresentação diferentes, mas seguem abaixo às orientações mínimas.  

1. Panorama teórico. 

 

2. Apresentação das entrevistas. É necessário articular e analisar as entrevistas a luz do referencial teórico 

sugerido 

 

3. Promover o debate através de metodologias ativas, dinâmicas etc. 

 

A pontuação total obtida por cada grupo será distribuída internamente entre à avaliação dos pares e da 

docente, segundo critérios estabelecidos pela docente e pelo grupo. A avaliação entre os pares será anônima.  

 

Mini Portfólio individual 5,0 – Trata-se de um trabalho escrito (que deve conter à priori entre 1000 e 1200 

palavras sem contar a capa e as referências bibliográficas) onde serão estabelecidas relações entre os textos 

discutidos na disciplina e a experiência familiar do/a estudante (Por exemplo, as relações entre pais e filhos 

na própria família, relacionando com o que a literatura discute. É preciso abordar no mínimo 3 gerações. 

Então nesse caso o estudante deverá refletir sobre as relações entre pais e filhos na geração dos avós - 

relação dos avós com os pais - a relação vivenciada com os próprios pais e ainda a relação, real ou 

imaginada, com os próprios filhos). É facultativo o uso de recursos artísticos.  

Obs. Para os alunos que não desejarem utilizar a família como recurso para elaboração do portfólio é 

possível a utilização de uma família fictícia.  
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