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RESUMO 

 

Com o objetivo de conhecer e compreender a experiência do profissional com o 

Grupo Multifamília realizado no contexto de vulnerabilidade social, essa pesquisa 

procurou investigar qual é o olhar do profissional para o seu grupo: sua composição; 

as teorias e técnicas que utiliza; as aprendizagens alcançadas na relação com as 

famílias e qual a influência do contexto institucional no desenvolvimento de seu 

grupo. Pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, de tipo exploratório descritivo, 

utilizou a entrevista semi-estruturada para coleta de dados. Os participantes foram 

05 profissionais coordenadores de Grupo Multifamília, identificados pelo critério de 

amostra intencional. A análise foi feita com algumas ferramentas qualitativas do 

método de Análise de Conteúdo e a interpretação dos resultados foi embasada nos 

pressupostos teóricos do pensamento sistêmico novo paradigmático e na literatura 

específica sobre o Grupo Multifamília. Os resultados mostraram que o profissional 

preparado para esse trabalho, deve ter a flexibilidade necessária para adaptar o 

grupo às necessidades do contexto, sem, contudo, se afastar dos pressupostos 

definidores dessa prática. Sua função no grupo perpassa diferentes tarefas, não 

sendo possível adotar um único nome para caracterizá-la. Sua atuação deve ser 

preferencialmente interdisciplinar, respaldada por espaços legítimos para reflexão 

com outros profissionais, a fim de manter uma atuação sensível às construções que 

emergirem dos encontros.  

 

Palavras-chave: Olhar do profissional; Grupo Multifamília; Vulnerabilidade Social;  
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ABSTRACT 

 

"The Multifamily Group in the context of social vulnerability: the professional view" 

 

In order to know and understand the professional experience with the Multifamily 

Group undertaken in the context of social vulnerability, this research attempted to 

investigate what is the view of the professional to his group: its composition, the 

theories and techniques, which use the learning achieved in the relation with the 

families and what’s the influence of the institutional context in the development of his 

group. Empirical research, of qualitative approach, exploratory descriptive type, used 

semi structured interviews to collect data. The participants were 05 professional 

coordinators of Multifamily Group, identified by the criteria of intentional sample. The 

analysis has been done with a few tools of the qualitative method of Analysis of the 

Content and the interpretation of the results was based on the theoretical principles 

of systemic thinking and the new paradigmatic and in the specific literature on the 

Multifamily Group. The results showed that the prepared professional for such work, 

should have the needed flexibility to adapt the group to the requirements of the 

context, without, however, moving away from the defining premises of this practice. 

His function in the group permeates different tasks; not being possible to adopt a 

single name to characterize it. The professional performance should preferably be 

interdisciplinary, backed by legitimated spaces for reflection with other professionals 

in order to keep a sensitive action to the constructions that may emerge from 

meetings. 

 

Keywords: Professional view; Multifamily Group; Social vulnerability. 
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RESUMÉ 

 

“Le Groupe Multi-famille dans le contexte de la vulnérabilité sociale: point de vue du 

professionnel” 

 

Afin de connaître et comprendre l´expérience professionnelle avec le Groupe Multi-

famille, entrepris dans le contexte de la vulnérabilité sociale, cette recherche à tentée 

de  vérifier quel est le point de vue du professionnel pour son groupe: sa 

composition, les théories et les techniques qui utlisent l´apprentissage obtenu dans 

la relation avec les familles et quelle est l´influence de ce contexte institutionnel dans 

le dévéloppement de ce groupe. La recherche empirique, de l´abordage qualificatif, 

type descriptif exploratif, a utilisé des entrevues à moitié-structurée pour collectionner 

des données. Les participants ont été cinq coordinateurs professionnels du Groupe 

Multi-famille par le critère de l´échantillon intentionnel. L´analyse a été faite avec 

quelques outils de la méthode qualificative du contenu et l´interpretation des résultats 

a été basée sur les principes théoriques de la pensée systematique et le nouveau 

paradigme et dans la littérature spécifique sur le Groupe Multi-Famille. Les résultats 

ont montré que le professionnel préparé pour un tel travail, devrait avoir la flexibilité 

necéssaire pour adapter au groupe les exigences du contexte, sans cependant, se 

retirant des premisses qui définent cette pratique. Sa fonction dans le groupe pénétre 

les différentes tâches : n´étant pas possible pour adopter un nom individuel pour sa 

caractérisation. La réalisation professionnelle devrait, en préférence être 

interdisciplinaire, appuyée par des espaces légitimes pour reflection avec d´autres 

professionnels afin de garder une action sensible pour les constructions qui peuvent 

surgir des réunions. 

 

Mots-Clés: Point de vue professionnel: Groupe Multi-famille, Vulnerabilité sociale. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE QUADROS 

 
Quadro 1 – Composição do grupo de participantes .................................................. 56 

Quadro 2 – Formação e experiência das participantes ............................................. 58 

Quadro 3 – Vínculo com a instituição/ População atendida pela instituição .............. 61 

Quadro 4 – Características estruturais do Grupo Multifamília ................................... 65 

Quadro 5 – Características de Funcionamento dos Grupos Multimídias .................. 70 

Quadro 6 – O foco principal de cada entrevista ........................................................ 94 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Categorias temáticas ................................................................................ 74 

Figura 2 – O olhar do profissional para o contexto institucional ................................ 75 

Figura 3 - O olhar do profissional para as famílias .................................................... 80 

Figura 4 – O olhar do profissional para sua atuação ................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

SUMÁRIO 

 

RESUMO 

ABSTRACT 

RESUMÉ 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

CAPÍTULO 1 - REVISÃO DA LITERATURA ............................................................ 21 

1.1 O trabalho com a família em situação de vulnerabilidade ................................... 21 

CAPÍTULO 2 - O GRUPO MULTIFAMÍLIA ............................................................... 29 

2.1 A origem do Grupo Multifamilia ........................................................................... 29 

2.2 O Grupo Multifamília no Brasil ............................................................................. 31 

2.3 O Grupo Multifamília e a ampliação da rede social ............................................. 42 

CAPÍTULO 3 - O PROFISSIONAL NO GRUPO MULTIFAMÍLIA ............................ 45 

3.1 Algumas considerações sobre a formação do profissional para o trabalho 
com o Grupo Multifamília .......................................................................................... 49 

CAPÍTULO 4 – MÉTODO ......................................................................................... 51 

4.1  Tipo de Pesquisa ................................................................................................ 51 

4.2  Participantes ....................................................................................................... 51 

4.3  Instrumento para coleta de dados ...................................................................... 52 

4.4  Procedimentos ................................................................................................... 53 

4.5 Análise de dados ................................................................................................. 54 

CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS .......... 56 

5.1  Composição do Grupo de Participantes ............................................................. 56 

5.1.1 Formação e experiência dos participantes ....................................................... 57 

5.1.2 A instituição e a população atendida ................................................................ 60 

5.1.3 Características estruturais do Grupo Multifamília ............................................. 64 

5.1.4 Características de funcionamento do Grupo Multifamília ................................. 69 

5.1.5 As categorias temáticas ................................................................................... 74 

5.1.6 O foco principal de cada entrevista .................................................................. 93 

5.1.7 As historias de vida desenhando a prática profissional .................................... 99 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 103 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 105 

 

 



14 

 

APÊNDICE A .......................................................................................................... 113 

APENDICE B .......................................................................................................... 115 

APENDICE C .......................................................................................................... 118 

APENDICE D .......................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

INTRODUÇÃO    
 

Para os que se interessam pelo estudo das famílias vulneráveis socialmente 

não é difícil observar essa trilogia: as múltiplas necessidades das famílias, a 

fertilidade do campo científico em termos de propostas de intervenção e os poucos 

resultados práticos, de mudança efetiva para essas mesmas famílias. Esse cenário 

instiga a busca por compreensão e fundamenta o interesse por encontrar resultados 

que façam diferença no contexto social.  

É bem recente a atenção destinada para a efetividade das intervenções com 

famílias em situação de vulnerabilidade social, pois numa prática de atendimento 

embasada nos paradigmas da ciência tradicional, os profissionais e as intervenções 

não estavam no foco das preocupações. Conclusões como “a família não aderiu” ou 

“a família não tinha recursos” eram facilmente encontradas nos prontuários de 

atendimento, como explicações para as intervenções mal sucedidas. 

Com os novos paradigmas científicos, o profissional foi convidado a não se 

isentar de suas propostas de trabalho, e de dentro do contexto construir sua prática, 

saindo dos settings convencionais, das posturas e linguagens herméticas, finalmente 

se adaptando a uma nova ordem advinda das transformações das relações na 

cultura da Pós-Modernidade. Adotou-se o contexto como foco, incluindo suas 

práticas, as regras institucionais e os rumos das políticas públicas fazendo parte de 

um cenário que concorre para o sucesso e o insucesso das intervenções. 

Com essas inquietações, no trabalho como psicóloga e psicoterapeuta de 

família, reiterei minha escolha pelo Núcleo de Família e Comunidade (NUFAC) do 

Departamento de Psicologia Clínica da PUC/SP para obtenção do título de doutora, 

por ter encontrado um espaço privilegiado para aprofundar o conhecimento sobre as 

práticas sistêmicas e a possibilidade de utilizá-las em diferentes contextos, numa 

perspectiva que avançasse das técnicas tradicionais para as que contivessem as 

novas demandas da cultura. 

No Mestrado estudei as famílias que tiveram seus filhos recuperados para o 

convívio, após terem sido acolhidos em abrigos pela justiça da Vara da Infância e 

Juventude, por estarem sofrendo algum tipo de negligência. Como resultado da 

pesquisa, encontrei a necessidade do apoio proveniente da família extensa e/ou da 
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comunidade, para tornar possível um cotidiano de convivência que garantisse 

direitos de proteção às crianças e adolescentes (OLIVEIRA, 2003). 

Os resultados da dissertação de Mestrado conduziram-me a uma assessoria 

a equipes multiprofissionais em instituições na implantação de serviços de 

atendimento à família. Duas observações emergiram desse trabalho: a 

desvalorização da cultura e dos recursos da família usuária do serviço e a pouca 

implicação do profissional nos resultados sobre aquilo que ele mesmo propôs, 

recaindo os insucessos somente sobre a família.  

No entrelaçamento entre teoria e prática deparei-me com ideias que 

consideravam o cliente como especialista em sua experiência de vida, como propõe 

Anderson e Goolishian (1993), os quais na composição com as ideias de Pakman 

(1994, 1998) de uma não colonização dos clientes pelas teorias dos profissionais, 

desenharam, para mim, uma trilha a ser seguida. 

No campo das políticas públicas, a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), em 2005, sistematizou o atendimento às famílias como 

prioridade e determinou que equipamentos fossem instalados nos bairros, para que 

se conectassem ao território das famílias, garantindo o acesso aos serviços e/ou 

possibilitando uma busca ativa das mesmas, pelos profissionais. 

Nas determinações da lei está previsto que os atendimentos às famílias sejam 

feitos prioritariamente em grupo, por equipe multidisciplinar, principalmente entre 

assistente social e psicólogo; esperando desses uma atuação “comprometida com o 

desenvolvimento social e com a construção de sujeitos cidadãos” (CREPOP, 2007, 

p.20). 

Essas inovações oportunizam realizar um trabalho que não despreze nenhum 

conhecimento sobre o ser humano e que, de modo legítimo, integre na prática a 

concepção da pessoa interconstituída pelo psico e pelo social (GRANDESSO, 2000, 

p. 104, MACEDO, numa comunicação pessoal.1)   

O Grupo Multifamília é definido como um encontro entre famílias para que 

compartilhem suas histórias, identifiquem seus recursos no processo de compartilhar 

(Costa 1998 apud Costa, Brandão, 2005, p.4). Estar com outras famílias possibilita 

formar uma rede de apoio na qual todos se sentem aceitos com suas idiossincrasias. 

                                                           
1
 Conforme Macedo explica em uma de suas aulas no curso de doutorado da PUC/SP (2010) 
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(HOLZMANN, GRASSANO, 2002, p.35). Assim, o Grupo Multifamília tem o objetivo 

de mobilizar competências dos indivíduos, das famílias e das redes sociais. (LIMA et 

al., 2006, p.112).  

Considero oportuno pesquisar a compreensão do profissional sobre sua 

experiência no Grupo Multifamília como uma prática que se constrói, combinando os 

parâmetros teóricos e técnicos de sua epistemologia e as 

possibilidades/impossibilidades do contexto institucional. Encontro que ocorreu no 

universo dessa tese, analisado sob a perspectiva sistêmica novo paradigmática, 

trazendo a experiência do profissional para o campo da literatura oficial sobre o 

assunto.   

A eleição do termo “contexto” de vulnerabilidade social para compor o título 

dessa tese deve-se à intenção de evidenciar o entrelaçamento dessas três 

instâncias: família, profissional e intervenção, numa relação de construção do 

cotidiano de trabalho psicossocial. Bem como, o uso do termo “profissional”, sem se 

referir a nenhuma formação especifica, se refere ao fato de que pessoas com 

diferentes formações de graduação costumam trabalhar com Grupo Multifamília no 

contexto de vulnerabilidade social e ainda, nomear sua função no grupo será uma 

das intenções nessa pesquisa.  

A relevância social de pesquisar os profissionais sobre sua experiência com o 

Grupo Multifamília emerge da oportunidade de aprofundar o conhecimento das 

práticas psicossociais que integram o conhecimento teórico/técnico dos profissionais 

às famílias, propondo uma reaproximação entre o conhecimento do senso comum e 

o do saber científico, separados pela dicotomia da ciência na Modernidade. Também 

é relevante por concorrer para uma qualificação do fazer profissional, legitimando a 

vivência do trabalho no contexto de vulnerabilidade social. 

A relevância científica dessa tese está em aprofundar o conhecimento sobre a 

experiência do profissional no Grupo Multifamília, visto que são escassas as 

pesquisas que consideram a perspectiva do profissional, que é muito rica de 

significados porque se construiu num fazer cotidiano, em contato com as vicissitudes 

dos contextos institucionais. 

É importante também considerar que esse estudo permitirá compreender um 

pouco mais o Grupo Multifamília, ampliando o conhecimento sobre os meandros 

dessa forma de intervenção, que figura na literatura com algumas indefinições 

conceituais.  
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Finalmente, essa pesquisa é cientificamente relevante por sugerir alguns 

cuidados com o profissional, os quais concorrerão para enriquecer sua atuação e 

sua pessoa.  

As questões teóricas que guiaram a pesquisa serão apresentadas em 

capítulos, sendo o Capítulo 1 uma reflexão sobre como a Terapia Familiar 

considerou os trabalhos com famílias vulneráveis socialmente, revelando a demora 

em se constituir como uma práxis aplicável a esse contexto. O pensamento 

sistêmico novo-paradigmático aproximou os trabalhos com famílias por intermédio 

dos paradigmas da imprevisibilidade, da intersubjetividade e da complexidade 

(VASCONCELLOS, 2002), contribuindo para intervenções mais comprometidas. 

Combinação perfeita com a implantação do SUAS,  que centralizou o trabalho com a 

família, no campo das políticas públicas, inovando com  propostas de atendimento 

em grupos na comunidade, desenvolvido por equipe multidisciplinar, cuja somatória 

de esforços enriqueceu as ações psicossociais. 

O Capítulo 2 apresenta um estudo sobre o Grupo Multifamília no contexto da 

assistência às famílias em situação de vulnerabilidade social como uma proposta de 

trabalho sistêmico novo-paradigmático. Apresenta a concepção original dessa 

metodologia desenvolvida por médicos americanos e como se desenvolveu no 

Brasil, após alguns anos. Sua contribuição aparece, claramente, na medida em que 

conecta famílias muito sozinhas em suas redes sociais esgarçadas, a outras famílias 

em iguais condições, favorecendo um espaço inicial de troca e ajuda mútua, 

podendo significar uma ampliação da rede social familiar. Somente foram 

consideradas para a revisão da literatura, as publicações que recebem o título Grupo 

Multifamília, excluindo outros trabalhos com grupo de família, bem como, só foram 

incluídos os trabalhos com Grupo Multifamília em contextos de vulnerabilidade 

social, excluindo os que acontecem em outros contextos.  

O Capítulo 3 apresenta reflexões sobre o papel do profissional no Grupo 

Multifamília, a partir de uma posição sistêmica novo-paradigmática, apontando para 

algumas posturas consideradas úteis na construção de um clima afetivo que convide 

as famílias à participação. Apresenta também a importância do autoconhecimento e 

do trabalho com as histórias pessoais do profissional, a fim de incrementar sua 

capacidade de reflexão sobre os encontros com as famílias, que são fundamentais 

para a compreensão do processo grupal. Reflexões também são apresentadas 

sobre a importância dos aspectos resilientes do profissional, que concorrem para o 
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aumento de sua disponibilidade para estar com as famílias, bem como para lidar 

com as especificidades do contexto institucional. 

O Capítulo 4 sobre Método apresenta a pesquisa empírica, de abordagem 

qualitativa, de tipo exploratório descritivo, que utilizou a entrevista semi estruturada 

para coleta de dados e assim se dispôs a conhecer a experiência de 05 profissionais 

que utilizam o Grupo Multifamília em contexto de vulnerabilidade social, localizados 

mediante uma amostra intencional. A finalização das entrevistas foi decidida 

utilizando o critério de saturação teórica. A análise dos dados foi feita com algumas 

ferramentas qualitativas do método de Análise de Conteúdo, embasadas nos 

pressupostos do pensamento sistêmico novo- paradigmático e nas teorias a ele 

associado, bem como na literatura específica sobre o Grupo Multifamília. Os dados 

foram reunidos e organizados em quadros de modo a oferecer uma melhor 

visualização da experiência dos participantes com sua proposta de Grupo 

Multifamília. A discussão que relaciona as informações obtidas com a literatura é 

apresentada na sequência de cada quadro.  

O Capítulo 5 apresenta a Análise dos dados e a discussão dos resultados, 

onde se pode conhecer a reflexão sobre a experiência do profissional que aponta 

para a importância de ser o Grupo Multifamília desenvolvido por um profissional que 

estude o pensamento sistêmico novo paradigmático, bem como a literatura 

especifica sobre o assunto, a fim de que possa ter o conhecimento necessário para 

adaptar o grupo às necessidades do contexto sem, contudo, se afastar dos 

parâmetros definidores da prática. Sua função no grupo perpassa diferentes tarefas, 

não sendo possível adotar um único nome para caracterizá-la. Sua atuação deve ser 

preferencialmente interdisciplinar, respaldada por espaços legítimos para reflexão 

com outros profissionais, a fim de manter uma atuação sensível às construções que 

emergirem da composição entre as necessidades da família e as possibilidades dos 

profissionais, em consonância com as exigências do contexto institucional. 

 

 Problema 

Como os profissionais compreendem sua experiência com o Grupo Multifamília 

realizado no contexto de vulnerabilidade social? 

 

  



20 

 

 

Objetivos Geral 

Conhecer e compreender a experiência do profissional com o Grupo Multifamília 

realizado no contexto de vulnerabilidade social. 

 

 Objetivos Específicos 

1- Conhecer e refletir sobre como o profissional propõe o Grupo Multifamília quanto 

ao número de encontros, número de participantes os objetivos e as formas de 

avaliação;                                                                                                                                            

2- Conhecer e refletir sobre a experiência do profissional quanto às teorias em que 

se baseia e os recursos técnicos que utiliza na construção de sua prática; 

3- Conhecer e refletir sobre a percepção do profissional a respeito da relação que 

estabelece com as famílias, identificando as aprendizagens geradas no encontro 

entre todos os envolvidos.  

4- Conhecer e refletir sobre a percepção do profissional a respeito das influências do 

contexto institucional no Grupo Multifamília.  
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

“O objetivo é criar um mundo que cada um de nós 
possa chamar de lar: um local em que cada um de 
nós tenha uma voz, onde nossa sensação fluente das 
identidades de grupo nos proporcione mais uma 
sensação de limites que incluem do que divisões que 
excluem.” 

                                                        Monica McGoldrick 

  

         Na composição desse capítulo foi feita uma linha do tempo dos 

acontecimentos que aproximaram os estudos sobre famílias, da experiência da 

família vulnerável, mostrando os ajustes que resultaram numa legitimação do 

trabalho com a família vulnerável em sua comunidade, numa valorização de sua 

cultura. 

 

1.1 O trabalho com a família em situação de vulnerabilidade  

 

O trabalho com a família, aqui considerado, adota o pensamento sistêmico 

novo-paradigmático (VASCONCELLOS, 2002) como um conjunto de ideias que 

desenham um cenário epistemológico, define posturas e modula práticas como é 

próprio de profissionais coerentes com seu conhecimento. 

De acordo com o pensamento dessa autora, a família é considerada em seu 

contexto de relações intra e intersistêmicas (op.cit. p.112) em constante troca entre 

os que convivem e admitem como família e os demais sistemas no seu entorno. O 

olhar do profissional compõe o contexto de relações intersubjetivas e todo o 

conhecimento resultante desse encontro é considerado como uma construção 

compartilhada. Famílias e profissionais são corresponsáveis pelas possibilidades e 

impossibilidades acessadas no encontro. 

O desafio do profissional sistêmico é o de resistir às rotulações, aos 

diagnósticos e às previsões e ainda se utilizar de uma lente que considere a 

complexidade para integrar a percepção das contradições e do caos, aguardando o 

imprevisível momento de construir o caminho que o conduzirá a uma nova 
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compreensão; um salto qualitativo do sistema (VASCONCELLOS, 2002) que gera 

co-responsabilidade e permite fluir a emoção própria de verdadeiros encontros 

humanos.   

O profissional que adota o paradigma sistêmico, aceita o desafio de construir 

práticas, aproveitando as imprevisibilidades do contexto institucional e criando 

possibilidades que servem como estímulo para pesquisas geradoras de novos 

conhecimentos. Uma relação recursiva entre prática e teoria, confere a ambas uma 

importância para o enriquecimento do tema. 

Na revisão de literatura sobre as intervenções com famílias em situação de 

vulnerabilidade social no campo da terapia familiar busquei traçar um panorama de 

como essas se desenvolveram ao longo da história, incrementando as percepções e 

ampliando as possibilidades de atuação.  

É importante especificar que as famílias vulneráveis, aqui, são entendidas de 

acordo com as definições da pesquisa da Fundação Sistema Estaduais de Análise 

de Dados (SEADE), que resultou no Indice Paulista de Vulnerabilidade Social 

(IPVS), 2000. Conforme entendimento dessa Fundação “A vulnerabilidade é uma 

noção multidimensional, na medida em que afeta indivíduos, grupos e comunidades 

em planos distintos de seu bem estar, de diferentes formas e intensidade”2, pois não 

se pode definir famílias pobres de modo generalista e  apenas considerando 

privação de renda, e sim, por um conjunto de fatores que combinam composição 

familiar relativo a idades dos pais, número e idade dos filhos; condições de saúde e 

acesso aos bens e serviços; o acesso e qualidade do sistema educacional; oferta de 

trabalho com qualidade e remuneração adequadas; a existência de garantias legais 

e políticas. As famílias com grau mais elevado de vulnerabilidade combinam chefes 

de família jovens, com níveis baixos de renda e escolaridade e ainda a presença 

significativa de crianças.  Uma das características importantes da família vulnerável 

é a dependência das instituições para sua sobrevivência, o que lhes gera 

compromissos de participação nos atendimentos propostos, condição para receber 

os repasses de renda, porém, muitas vezes há um desencontro entre o que 

precisam ou desejam as famílias e as propostas feitas pelos profissionais.  

                                                           
2 SEADE, O IPVS, p.4 Disponível em: <http://wwwseadgov.br/projetos/ipvs/. Acesso em dezembro 
2009. 
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A pergunta que cabe ser feita é como o pensamento sistêmico e sua 

aplicação prática no campo da terapia familiar inseriu-se nesse contexto?   

As famílias vulneráveis e a especificidade das intervenções receberam a 

atenção dos estudiosos, somente a partir dos anos de 1980. No livro Mudanças no 

Ciclo Vital de Carter e McGoldrick escrito em 1980, Paulette Hines refere-se sobre a 

experiência de famílias negras pobres nos Estados Unidos. Aponta que seu ciclo 

vital é encurtado e truncado, as fases não são tão definidas e têm duração diferente 

em razão da suscetibilidade aos acontecimentos imprevisíveis, tão comuns num 

universo de faltas das condições básicas para o desenvolvimento dos filhos (HINES, 

1995).  

Monica McGoldrick (1998) organiza outra obra denominada “Novas 

Abordagens da Terapia Familiar”, na qual aprofunda a importância da cultura nas 

práticas de terapia familiar por meio de uma coletânea de textos que contam a 

experiência de trabalho com diferentes populações. A centralidade da cultura nessa 

obra chama atenção e assume um lugar de esperança quando indica que questões 

de gênero, etnia e raça devam ser ouvidas nos diálogos terapêuticos como conteúdo 

relevante do qual o terapeuta não pode deixar de se implicar ideologicamente. 

(MCGOLDRICK, 2003)  

Minuchin e Colapinto, em 1998, marcaram o meio cientifico com sua obra 

“Trabalhando com Famílias Pobres”, na qual propõem a leitura do contexto de 

atendimento, fugindo das acusações das famílias que não aderem ao tratamento por 

serem demasiadamente disfuncionais. Essa reflexão quebra os mitos de uma família 

hierarquicamente estruturada e teoriza sobre a possibilidade do sistema funcionar 

com padrões alternativos, disponíveis, se procurados e exercitados (MINUCHIN; 

COLAPINTO; MINUCHIN,1999) 

Essas ideias foram muito utilizadas pelos profissionais que vinham sendo 

chamados a construir novas formas de trabalhar que resgatassem a família até 

então considerada como responsável pelo abandono e não atendimento das 

necessidades básicas de seus filhos, nos atendimentos especializados. Inicia-se um 

movimento de reconhecimento das possibilidades das famílias que não funcionavam 

de modo tradicional, mas que nem por isso estariam condenadas por sua condição 

de vulnerabilidade social.  

Macedo, em 1984, lançou uma raiz para a discussão sobre a intervenção em 

Psicologia. Discutiu os limites da Psicologia Clínica diante das demandas sociais, 
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afirmando que “suas técnicas têm se mostrado ineficientes fora do contexto dos 

consultórios particulares” (p.14) e apontou como caminho o trabalho com grupos 

comunitários e com famílias num enfoque grupal que funcionassem como prevenção 

primária. Ideias que renderam seus frutos e que se somaram a outras que 

emergiram no campo teórico cientifico, mas que demoraram a se transformar numa 

postura capaz de redesenhar o atendimento na instituição. 

Anderson e Goolishian contribuíram com questionamentos sobre as 

limitações do paradigma cibernético como aparece na prática terapêutica, e 

propuseram uma forma de olhar para as experiências humanas numa posição 

hermenêutica e interpretativa, enfatizando significados numa construção social do 

diálogo. Sinalizaram que o sistema é o organizador do problema e pode ser 

convocado, também, a dissolvê-los.  Ao terapeuta cabe o lugar de artista no 

conversar, um arquiteto do processo de diálogo, cuja habilidade é criar um espaço 

para facilitação de uma conversa dialógica (ANDERSON,GOOLISHIAN,1993). 

Um convite vinha sendo feito aos profissionais para que desafiassem suas 

visões de mundo e desacomodassem suas práticas diante dos novos paradigmas 

científicos, admitindo um olhar complexo na leitura das intervenções e a inclusão de 

possibilidades de um contexto ampliado, não somente o universo de convivência 

com uma família.  

Pakman (1999) questiona o tratamento no campo da saúde mental que se 

preocupa apenas com medicações. Falou de toda a estrutura que envolve um 

paciente psiquiátrico ambulatorial e que é parte integrante de um tratamento que 

ofereça condições para o restabelecimento de sua saúde, como por exemplo, ter 

transporte facilitado para sua ida ao ambulatório.   No campo dos serviços de 

assistência, diz que o desenho terapêutico envolve trabalhar com materiais que 

incluem não só os simbólicos que fazem o conteúdo do diálogo terapêutico, mas 

também estruturas políticas e sociais que fornecem o conteúdo para que tal diálogo 

aconteça (1998, p.10) o que revela sua proposta ampla para definir intervenção em 

contexto de múltiplas necessidades.  

Pakman em sua trajetória profissional posiciona-se para evidenciar a 

importância de que o profissional sinta-se livre para criar intervenções, construindo 

seus significados naquele encontro e confortável numa prática que comporte os 

constantes questionamentos que as torna legítima; com vivacidade suficiente para 

sobreviver dentro da estrutura das regras políticas e institucionais. Porém, não deixa 
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de advertir sobre a importância de respaldar muito bem, teoricamente, as 

intervenções que requisitarem inovações. (PAKMAN,1994) 

Nesse sentido, Macedo (2001) fez importantes contribuições sobre o trabalho 

psicológico em contextos de diversidade cultural. Evidencia a importância do 

profissional refletir sobre as diferenças de suas experiências em relação à clientela 

que atende mediante o auto escrutínio e o reconhecimento de quais são suas lentes 

culturais para que possa, de um lugar de conforto e competência cultural, dialogar 

com as diferenças que costumam funcionar como fronteiras que dividem 

profissionais e famílias. 

O trabalho de Waldgrave e sua equipe na Nova Zelândia (2001, 2003) 

somaram-se aos olhares de consideração da cultura no ajuste do atendimento 

terapêutico. “Os problemas vividos por crianças e famílias estão muito 

frequentemente associados com injustiças contextuais, particularmente as culturais, 

de gênero ou socioeconômicas” (2001, p.26) e para isso propõe a inclusão de 

pessoas da comunidade que, como agentes terapêuticos ajudarão no processo de 

discussão e encaminhamento. O trabalho se desenvolve harmonizando três 

conceitos: o de Pertencimento, que se refere às histórias de cultura e gênero; o de 

Sacralidade, que diz do respeito à humanidade e a natureza, e o de Libertação, que 

se refere à liberdade, integridade e justiça (2001, p.33) 

Uma pesquisa brasileira de Moré e Macedo (2006) resultou numa proposta de 

trabalho revolucionário no campo da saúde quando propõem uma clinica que vá até 

a comunidade, desconstruindo modelos clínicos e com o benefício de tornar o 

conhecimento e a linguagem psicológica mais palpável e coerente com a realidade 

da clientela a ser atendida, permitindo, assim, um trabalho psicológico de promoção 

de saúde efetivo e eficiente (p.27) e desse modo construindo um modelo de atenção 

à população dos serviços públicos voltada para a demanda, ou seja, focada no 

pedido do consultante.  

Todos esses trabalhos podem ser reunidos para evidenciar a importância dos 

pedidos implícitos e explícitos existentes num contexto que soma a família e sua 

bagagem cultural, os objetivos da instituição com suas regras e limites e os 

profissionais com seus valores e im/possibilidades técnicas. (OLIVEIRA, 2006, 

p.224). 

O avanço nas pesquisas sobre a experiência das famílias vulneráveis 

socialmente contribuiu para o desenvolvimento dos profissionais, pois “não se pode 
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trabalhar com famílias de maneira pragmática, aleatória ou voluntária” (Guimaraes; 

Almeida, 2008, p.131) para que as ações sejam efetivas na construção de 

mudanças da realidade social e familiar.  

Importante contribuição veio da Psicologia da Educação com o trabalho de 

Heloisa Szymanski, que com a habilidade de construir contextos de aprendizagem 

traduziu o conhecimento construído em sua pesquisa de doutorado, em um manual 

chamado “Trabalhando com Famílias”, do Instituto de Estudos Especiais (IEE) da 

PUC/SP, que veio de encontro à necessidade de dar subsídios aos profissionais no 

trabalho com famílias, afastando-os do senso comum. 

Contribuição preciosa foram as noções de família pensada e família vivida, 

amplamente citada nos textos sobre família que trouxeram a delicadeza do tema e 

abordou as idealizações que muitas vezes afastaram profissionais e famílias, ao 

invés de aproximá-los (SZYMANSKI,1992).  

A importância do aprofundamento de estudos sobre o tema da pobreza 

revela-se, por exemplo, na tentativa de encontrar nomes que dessem conta de se 

referir à família pobre sem cometer injustiças ou ser preconceituoso. Famílias 

multiproblemáticas; famílias multicarenciadas; famílias vivendo crises múltiplas foram 

tentativas de descrever tal contexto, mas resultavam numa relevância dos 

problemas vividos sobre os recursos acumulados. A denominação família vulnerável 

socialmente ou, que vive em condições de vulnerabilidade foram as mais 

recentemente denominações adotadas por se referirem a fragilidades internas e 

externas que interatuam na construção da vida cotidiana (SOUSA, HESPANA, 

GRILO, 2007). 

 Outra importante constatação foi a de que as famílias se descrevem como 

muito menos problemáticas do que os relatos sobre elas, o que também revela uma 

distância entre o olhar do profissional e a experiência das famílias (SARTI, 

2004,2008; SOUSA, HESPANA, GRILO, 2007). 

Entre outras formas de se conhecer a realidade da família socialmente 

vulnerável, estudos e pesquisas têm se empenhado em desvendar essa realidade o 

mais fidedignamente possível, tais como o comprometimento que têm em relação 

umas com as outras, na rede de convivência, independente de laços 

consangüíneos, e se conectar a essas possibilidades, como riquezas genuínas 

contidas nas historias de vida, ajudando-os a transformá-las em recursos para a vida 

difícil (SARTI, 2004, 2008).  
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Considero o momento oportuno para esse estudo, uma vez que, a política 

pública determinada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 1993, organiza 

a assistência e a reconhece como direito do cidadão. Em 2004, depois de um 

moroso processo, estabeleceu-se a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

operacionalizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 2005.  

O SUAS, em suas deliberações, centraliza a família como foco de atenção e 

propõe modalidades de atendimento ancoradas na família e na comunidade. O 

binômio família/comunidade deve ser trabalhado como uma rede de vínculos 

pertencentes a um contexto sociocultural (CREPOP,2007, p.21). 

A família deve ser trabalhada em seu território e considerada em sua cultura e 

em seu saber popular, o que requer do profissional um contato direto com a 

comunidade, uma busca ativa das famílias e um esforço para visualizar as 

dificuldades, ao mesmo tempo, em que articula os recursos disponíveis mediante os 

equipamentos sociais.  

Proposta que deve ser desenvolvida prioritariamente com o trabalho em grupo 

com outras famílias e sua importância está em promover escuta, orientação e 

oportunidade de vivência coletiva, em que as experiências de vida possam ser 

comunicadas e ganhar novo sentido.  

Há a indicação para que se desenvolvam ações interdisciplinares, 

principalmente entre Serviço social e Psicologia, o que é condizente com o 

desenvolvimento da ciência e os novos paradigmas da cultura. Porém, é necessário 

também reconhecer que há muito trabalho a ser feito para essa construção, uma vez 

que essas profissões sempre caminharam paralelamente e com razoáveis 

dificuldades de se integrar. Requer, sem dúvida, a aceitação de “revisitar suas ações 

para construírem práticas interdisciplinares mais colaborativas, ricas e flexíveis”. 

(CREPOP, 2007, p.20)  

Fabio Porto, profissional que tem implantado o SUAS na construção da 

prática interdisciplinar entre psicólogos e assistentes sociais, reconhece as 

dificuldades dessa construção e indica a necessidade de capacitação para que 

nasça uma prática “consistente epistemologicamente na relação entre a subjetivação 

do ser humano e sua constituição como sujeito na realidade, de seu mundo vivido, 

que é tanto sócio-psicológico quanto histórico-cultural” (PORTO, 2011, p.10).   

Nas considerações desse capítulo, ficou evidente a importância da política 

pública no avanço e na organização da sociedade, porém, é oportuno incluir as 
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citações de Carvalho (2008) que recupera uma relação mais horizontal entre a 

Família e Estado. A autora pondera que “a família em sua vida privada, microcosmo 

da sociedade global, contribui para a vida pública, sendo indutora de relações mais 

horizontais, valor democrático sempre esperado na vida pública” (p.272), e assim, 

“pode-se dizer que a família e políticas públicas têm funções correlatas e 

imprescindíveis ao desenvolvimento e a proteção social dos indivíduos” (p.268).  

É neste cenário complexo que considero o Grupo Multifamília como uma 

possibilidade de trabalho que fortaleça famílias em suas comunidades na busca de 

soluções cotidianas para uma vida com mais qualidade, e que possibilite ao 

profissional no exercício de suas atividades, uma sensação de menos impotência 

frente a uma realidade difícil e uma atuação que o proteja de doenças ocupacionais.   
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CAPÍTULO 2 - O GRUPO MULTIFAMÍLIA 

 

É oportuno reunir estudos sobre o Grupo Multifamilia a fim construir um 

panorama com as publicações existentes e propor algumas definições conceituais. É 

importante esclarecer que na delimitação desse estudo foram considerados apenas 

os textos que apresentaram o nome Grupo Multifamília, embora outros trabalhos 

com grupos de família, também representassem importantes colaborações, mas 

essa opção teve justamente a intenção de focalizar o que se tem feito no campo 

cientifico sobre Grupo Multifamilia. Foram eleitos somente os textos que contavam 

de um trabalho no contexto sócio assistencial, onde a vulnerabilidade social é 

significativa na vida das famílias. 

 

2.1 A origem do Grupo Multifamilia 

 

O Grupo Multifamília foi originariamente concebido por médicos em Nova 

York que trabalhavam com pacientes esquizofrênicos internados. Convidaram as 

famílias para participarem do tratamento, uma vez que observaram como a presença 

da família influenciava o paciente; o que gerou um trabalho inicialmente chamado de 

“Oficina de comunicação de família” em 1964. O idealizador, intitulado como pai do 

Grupo Multifamília chama-se Peter Lanquier (FOSTER,1994).  

Metodologia semelhante foi utilizada com adolescentes e suas famílias por 

George H. Orwin, considerando que adolescentes precisam do apoio de seu núcleo 

para seguir o fluxo de seu desenvolvimento (BRODSKY,1999).  

Nas publicações eletrônicas da Association for Multiple Family Group Therapy 

and the Multiple Family Group Therapy Resource Center, o uso dessa metodologia 

tem várias aplicações: com famílias com desordens alimentares, nos casos de 

famílias com violência sexual, em hospitais psiquiátricos e em escolas.  

Para Howe (1994) a terapia do grupo multifamiliar possibilita aprendizagens 

que não costumam acontecer na terapia de uma só família. Considera que esse 

trabalho tem uma categoria própria, não devendo ser considerado nem como terapia 

familiar e nem como terapia de grupo, embora se utilize de algumas ferramentas de 

cada uma dessas modalidades de trabalho psicoterapêutico.  
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Para esse autor, as principais vantagens de estar em grupo com outras 

famílias são: universalidade (várias famílias tem problemas semelhantes), esperança 

(o apoio e incentivo renovam as forças); capacitação (aumento do senso de 

competência quando ajudam umas às outras); aceitação (o grupo torna-se uma rede 

de apoio onde se sentem aceitos até fora do grupo); aprendizagem por imitação 

(aprendem com outros); experimentação (o grupo funciona como um laboratório de 

relacionamentos) e maior compromisso com a mudança (por estarem envolvidas, as 

famílias exercem uma pressão social sobre as outras no sentido da manutenção da 

mudança). 

Na opinião de Foster (1994), a terapia do grupo multifamíliar acaba se 

tornando um grupo de auto-ajuda, independente do trabalho do profissional, pois as 

famílias aprendem a se conhecer, funcionam como espelhos umas para as outras 

quando praticam a empatia e inclusive, aprendem a controlar a expressão de suas 

emoções no encontro, o que é uma proteção de sua exposição e uma maneira 

confortável de permanecer no grupo. 

De acordo com Howe (1994), o Grupo Multifamília também pode ser realizado 

na comunidade para auxiliar os moradores de um bairro, por exemplo, a lidarem com 

algo traumático que lhes tenha acontecido, tal como uma violência, uma onda de 

suicídios de adolescentes, uma tendência de abuso de substâncias ou mudanças 

significativas no sistema escolar. Considerando que os idealizadores dessa 

metodologia são profissionais da saúde, aqui se pode identificar uma abertura para 

adaptação do Grupo Multifamília ao contexto de assistência às famílias vulneráveis, 

em harmonia com o conceito de promoção de saúde, o qual, no contexto das 

transformações sociais, significa um processo de capacitação dos indivíduos e 

coletividades para identificar os fatores e condições determinantes de saúde e 

exercer controle sobre eles, de modo a garantir a melhoria das condições de vida e 

saúde da população. Esse conceito pode colaborar na recuperação do sentido ético 

da vida e da saúde (WESTPHAL, 2007, p.648) e constituir-se num pano de fundo à 

proposta do Grupo Mutifamília no contexto de vulnerabilidade social.  

Essa é a direção que essa tese pretende desenvolver para deixar como 

legado sugestões de um de trabalho que possa contribuir com o atendimento às 

famílias vulneráveis em espaços institucionais, gerando contextos de participação e 

autonomia das famílias e dos profissionais, significando para ambos uma melhoria 

na qualidade de seu fazer cotidiano.  



31 

 

2.2 O Grupo Multifamília no Brasil 

 

As publicações sobre o Grupo Multifamília no Brasil consideradas para essa 

pesquisa foram: Ravazolla, Barilari, Mazieres (1997); Costa (1998); Costa, Brandão, 

(2005 A, 2005 B); Costa, Penso, Almeida (2005); Ferrarini (1999);  Contel,Villas-

Boas (1999); Holzmann, Grassano (2002); Holzmann (2006); Lima, Abdala, Braga 

(2006); Rangel, Monteiro, Souza, Oliveira (2006); Ponciano,Cavalcanti, Féres-

Carneiro (2009); Jaeger, Seminotti, Falceto (2010); Narvaz (2010), não foram 

incluídos os demais trabalhos com grupos de famílias que não receberam o título de 

multifamilia, por não estarem incluídos nos limites dessa tese. 

Os trabalhos considerados para esse capítulo se referem trabalho de Grupo 

Multifamília realizado em diferentes contextos, onde a vulnerabilidade social é uma 

das questões, mas que figura de forma determinante na vida das famílias. 

Nessa revisão da literatura foram encontrados aspectos semelhantes sobre o 

Grupo Multifamília e as diferenças provavelmente, são em função das regras do 

contexto institucional que lhe dá suporte. E aqui cabe incluir o impacto causado por 

mudanças imprevisíveis de regras, funcionários repentinamente transferidos, 

serviços extintos, redução do número de profissionais, mudança do espaço físico, 

pressão por número de atendimentos; fatores que se impõem sobre o trabalho com 

as famílias e interfere em seus rumos.  

Geralmente o Grupo Multifamília é utilizado em serviços que já atendem um 

dos membros da família, sendo considerado como complementar a outras formas de 

atendimento (RAVAZOLLA, et al., 1997; NARVAZ, 2010), por favorecer o 

crescimento e a mudança do contexto em que o problema com um dos membros da 

família está inserido. Sua indicação como trabalho coadjuvante é pela possibilidade 

que oferece de preparar e sustentar outros trabalhos que a família precise frequentar 

(HOWE,1994).  

Porém, sua importância como um instrumento de transformação não pode ser 

empalidecida e uma atenção é necessária para que sua capacidade de adaptação 

aos contextos não se transforme num risco de deformação de seu processo 

minimamente estabelecido. 

A fim de expor a amplitude de sua aplicação aqui são apresentados alguns 

dos contextos em que o Grupo Multifamília foi utilizado:  
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• Com famílias do Centro de Desenvolvimento Social em parceria com 

profissionais da Universidade de Brasília, na promoção de ações para 

implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), (COSTA, 1998); 

• Numa instituição de tratamento para dependentes químicos (RAVAZOLLA e 

BARILARI; MAZIERES,1997); 

• Com famílias, crianças e adolescente que apresentavam problemas de 

aprendizagem e de conduta (FERRARINI, 1999); 

• Em hospital dia psiquiátrico, chamado de psicoterapia de grupo de apoio 

multifamiliar (PGA), (CONTEL,VILLAS-BOAS,1999) ; 

• Na implantação de um lar substituto para crianças que foram retiradas de 

suas famílias por ordem judicial (HOLZMANN; GRASSANO, 2002) 

• Nos casos de famílias envolvidas em abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, num trabalho de parceria com o sistema judiciário (COSTA e 

PENSO e ALMEIDA, 2005);  

• Em uma instituição de atendimento psicológico para crianças e adolescentes 

(LIMA; ABDALA; BRAGA, 2006); 

• Com as famílias de adolescentes recolhidos em um educandário, em função 

de terem cometido infração (HOLZMANN, 2006);  

• Em uma Fundação que acompanha crianças e profissionaliza adolescentes 

provindos de famílias vulneráveis da comunidade (RANGEL; MONTEIRO; 

SOUZA; OLIVEIRA, 2006); 

• Em uma instituição psiquiátrica ligada à universidade, nos seguintes serviços: 

infanto- juvenil, hospital dia, doentes de Alzheimer e outras demências e 

assistência ao uso indevido de drogas (PONCIANO; CAVALCANTI; FÉRES-

CARNEIRO, 2009); 

• Em uma instituição psiquiátrica que acompanha vários seguimentos das 

famílias: famílias adotivas, famílias uniparentais e vítimas de violência 

doméstica (NARVAZ, 2010); 

• Com pais e filhos adolescentes, numa clínica social de um instituto formador 

de terapeutas familiares (CESAR; VICENTE; RUFFINO; RUSSO, 2010); 

• Como recurso no tratamento dos transtornos alimentares em um 

departamento de psiquiatria infantil (JAEGER; SEMINOTTI; FALCETO, 2010); 
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A partir dessa multiplicidade de aplicações, foram eleitas as experiências 

comuns, focalizando principalmente a questão do desenvolvimento do trabalho com 

as famílias em situação de vulnerabilidade social, não foram comentadas as 

especificidades de cada contexto, que apesar de serem determinantes na realização 

do grupo, não cabem nos limites desse estudo.     

A definição e os benefícios alcançados pelo Grupo Multifamilia aparecem na 

literatura de modo muito semelhante e que aqui foram reunidos, na composição de 

um mosaico sobre o tema. 

Um encontro entre famílias para que compartilhem suas histórias, 

identifiquem seus recursos no processo de compartilhar (COSTA, 1998 apud 

COSTA, et al., 2005, p.4). Assumem um papel de co-terapeutas (COSTA, 1998, 

p.254) como partícipes e destinatárias da ajuda. (RAVAZOLLA et al., 1997, p.301) . 

Co-autoras de novos entendimentos e novas descrições de si e do outro (CESAR et 

al., 2011, p.43).  

Apropriando-se de suas histórias, de suas competências, de seus saberes, 

reescrevem suas vidas prenhes de sofrimento, desigualdade e opressão em 

histórias de esperança e vida que resgata sua dignidade e suas possibilidades 

(NARVAZ, 2010, p.6).   

A importância de estar entre membros da mesma família é a de revisar as 

crenças que cada família sustenta, questionar segredos, informações incompletas e 

tabus, e abrir dúvida acerca dos pressupostos mantidos rigidamente ao longo do 

tempo (RAVAZOLLA, et al., 1997, p.301).  

Ao mesmo tempo em que estar com outras famílias possibilita formar uma 

rede de apoio na qual todos se sentem aceitos com suas idiossincrasias; a 

aprendizagem feita por uma família serve de modelo para as outras que pertencem 

ao grupo e a possibilidade de experimentar novas atitudes e poder compartilhar com 

o grupo, pode lhe dar feedback, encorajamento e apoio. (HOLZMANN; GRASSANO, 

2002, p.35). 

Estar em grupo possibilita, além de observar diferentes alternativas em 

relação à sua própria conduta (RAVAZOLLA, et al., 1997,p.301), interagir com seus 

pares num clima de espontaneidade e confiança, como uma forma de  despertar a 

consciência de pertencimento à  rede social (LIMA, et al., 2006, p.112) e formar 

pequenas comunidades, alargando suas redes sociais (PONCIANO et al., 2010, 
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p.44). Assim, o Grupo Multifamília tem o objetivo de mobilizar as competências dos 

indivíduos, das famílias e das redes sociais. (LIMA et al., 2006, p.112).  

Com relação à estrutura, o Grupo Multifamília é sempre definido a partir da 

adaptação necessária ao cenário em que está inserido, ou seja, as possibilidades da 

instituição e da problemática que ela atende. 

 Alguns grupos são abertos para as famílias que frequentam a instituição para 

acompanhar algum de seus membros (JAEGER et al., 2011, p.22; PONCIANO et al., 

2010, p.44). Outros são abertos até o terceiro encontro para aguardar a chegada 

das famílias, e a partir disso serão fechados e seguirão com as famílias registradas 

naquele grupo (FERRARINI, 1999; RANGEL et al., 2006; LIMA et al., 2006).  

Grupos fechados também são utilizados, sendo que a eleição das famílias é 

feita pelo profissional, segundo os critérios que ele considerar importante para a 

formação do grupo. (NARVAZ, 2010,p.7). Algumas vezes o grupo é fechado porque 

se limita às pessoas envolvidas numa problemática específica de uma instituição 

como na experiência de Holzmann; Grassano (2002).  

Quanto ao número de encontros que compõe o processo do Grupo 

Multifamília, para a maioria dos autores, varia de 6 a 12, com a duração média de 90 

minutos, com frequência semanal ou quinzenal e participam de 4 a 7 famílias. No 

entanto, é valido acrescentar que a realização de dois ou mais processos com o 

mesmo grupo fechado, possibilita um aprofundamento dos temas trabalhados e o 

fortalecimento do vínculo entre eles; gerando uma relação que se sustenta fora dos 

limites do Grupo Multifamilia e contribui para ampliar a rede social de cada família. 

Na experiência de Costa (2005) no convênio universidade/justiça, as famílias 

são encaminhadas em função de ter ocorrido abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, portanto, são obrigadas a participar de uma primeira série de 

encontros.  No segundo módulo de encontros, as famílias podem aderir por opção, o 

que é esperado como resultado. 

As famílias que frequentam uma instituição já estão previamente selecionadas 

para participar dos Grupos Multifamília, porém, decidir sobre quais famílias farão 

parte de cada grupo, sensibilizá-las e conquistá-las para que permaneçam no 

processo é trabalho especifico do profissional.  

Os convites às famílias, na experiência em uma fundação de atendimento a 

crianças e adolescentes, foram feitos por intermédio de bilhetes enviados às 

famílias. Diante do baixo comparecimento foi decidido em reunião de equipe que 
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seria necessário usar convites mais individualizados que buscassem atrair e 

conquistar os participantes; referem-se, inclusive, a incansáveis formas de convidar. 

Incluem telefonemas pessoais, visitas domiciliares, convite de outras famílias da 

comunidade, avisos sobre sorteios de brindes, proposição para participação em 

oficinas que sirvam para geração de renda (RANGEL et al., 2006, p.75).  

No trabalho que envolve crianças com dificuldades de aprendizagem a 

sensibilização dos pais foi feita a partir de conversas que visaram a conscientizá-los 

de que a família fazia parte da construção e da dissolução dos problemas 

(FERRARRINI, 1999, p.59). 

O intervalo para o lanche na reunião do Grupo Multifamília tem uma 

especial importância, considerado como um momento significativo de trocas afetivas 

espontâneas que podem ser traduzidas numa troca de receitas ou no 

compartilhamento de um bolo que alguém oferece a fim de mostrar sua receita de 

família, por exemplo. Oportunidade em que há estreitamento da relação entre 

famílias e profissionais (RANGEL, 2006, p.77), uma oportunidade ao profissional de 

um ampliar da percepção de como o grupo se mobiliza nessa tarefa. (LIMA, 2006, 

p.97). Sobretudo, é um momento de prazer, descontração e alegria que são formas 

de enriquecimento dos relacionamentos. 

A participação de crianças e adolescentes juntamente com os adultos não 

aparece de modo muito detalhado nos textos, porém elas são o motivo da existência 

dos grupos e muitas vezes, são atendidas em grupos paralelos (FERRARINI, 1999) 

ou em sessões de psicoterapia com outros profissionais, por decisão da instituição 

(LIMA, 2006) de modo que melhor se façam cumprir os propósitos do trabalho.  

Grassano (2011), em comunicação pessoal3, ponderou que conceitualmente, 

as crianças já estão automaticamente inclusas Grupo Multifamilia, porque senão não 

poderia ser considerado como tal. Inclusive, em trabalho de sua autoria 

(HOLZMANN, GRASSANO, 2002) as crianças foram o motivo pelo qual toda a 

estrutura da instituição participou dos encontros do Grupo Multifamília usado como 

metodologia para a implantação de um lar substituto (p.19). 

Na experiência da fundação as crianças compareciam trazidas por seus 

familiares e era preparado um espaço lúdico a fim de recebê-las e estimular o 

convívio entre elas (RANGEL, 2006 p.76).  

                                                           
3
 Comunicação feita na sessão de qualificação dessa tese na PUC/SP, setembro de 2011. 
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No relato feito pelos supervisores do instituto formador de terapeutas de 

família, (CÉSAR, 2010) os adolescentes participaram dos encontros, uma vez que o 

objetivo do grupo era o de construir um contexto conversacional entre pais e filhos. 

Utilizaram como recurso, a escuta reflexiva e a conversa em luzes de Tom 

Andersen, a fim de criar momentos definidos para falar, para refletir e para escutar 

sobre questões pertinentes à vida das famílias participantes.  

Na experiência relatada por Holzmann (2006), no grupo com famílias em 

situação de risco, os adolescentes internos do educandário, participavam junto com 

suas famílias a fim de preparar sua reintegração ao seio familiar, quando fossem 

liberados para o convívio em sociedade. Os encontros foram construídos com o uso 

dos jogos espontâneo-criativo criados pela própria autora e ensejavam desenvolver 

três principais eixos: comunicação, autonomia e integração.  

Em uma experiência, numa reunião de pais de um conselho comunitário de 

uma fundação, a presença das crianças aconteceu de modo inesperado e se 

transformou num recurso interessante para todos os envolvidos, uma vez que, que 

elas foram colocadas no centro da roda e suas conversas geraram o diálogo dos 

adultos que, em primeira instância, foram até lá para ouvirem especialistas em 

Psicologia da Família e saíram admirados com a capacidade de teorizar sobre a 

experiência vivida em suas famílias a partir das percepções de seus filhos 

(OLIVEIRA, 2010). 

Nessa tese considera-se a hipótese de que ouvir as crianças requer uma 

atenção especial, um tempo diferenciado e uma linguagem própria, motivos pelos 

quais não aparece com frequência nas experiências de Grupos Multifamilia, onde as 

demandas urgentes pressionam para atitudes e deixam de lado os significados 

presentes nas conversas em família. Cuidado que se deve ter em instituições onde 

há uma pressão para que as famílias mudem suas vidas, o que leva os profissionais 

a abandonarem uma prática tão valiosa de integrar o pensar, o sentir e o agir 

(ZIMERMAN, 1997, p.97), valorizando mais o agir por seu aspecto concreto e 

aparente de mobilização para a mudança.  

Os temas abordados no Grupo Multifamília são definidos previamente e 

adaptados dentro do próprio grupo. São desenvolvidos por intermédio de um jogo 

para aquecer, seguido de uma dinâmica de grupo, uma dramatização, a leitura de 

um texto, um filme ou qualquer outra forma de sensibilizar as pessoas para os temas 

propostos. Espera-se um envolvimento com o assunto e a exposição de suas 
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experiências, a fim de se construir com as percepções, novas aprendizagens. O 

fechamento do encontro é marcado pelas reflexões que emergiram e, em geral, se 

faz alguma avaliação para nortear a continuidade dos encontros. 

O tema principal da conversa está sempre atrelado ao objetivo da instituição 

que lhe dá suporte. Por exemplo, o Grupo Multifamilia que acontece em parceria 

com o contexto judiciário, tem o tema da proteção às crianças e adolescentes 

reiterados a cada encontro. (COSTA et al., 2005) 

Na instituição formadora de terapeutas de família, descrita por César e sua 

equipe (2010), as queixas a respeito da relação entre pais e filhos adolescentes 

apareciam na triagem da instituição de modo recorrente e tornou-se o tema central 

daquele Grupo Multifamilia. 

Nos relatos do trabalho da fundação de atendimento a crianças e 

adolescentes, os temas foram definidos nas primeiras reuniões a partir das 

verbalizações dos participantes e após reflexão dos coordenadores. Salientou-se a 

importância do planejamento e da criatividade, já que para temas idênticos não 

foram usadas técnicas diferentes, ao longo dos vários grupos realizados. Discorrem 

sobre a flexibilidade e a sensibilidade necessária ao técnico para rever um 

planejamento diante das demandas dos grupos (RANGEL, 2006, p.76).  

Na experiência da instituição de atendimento psicológico de crianças e 

adolescentes, os temas para o Grupo Multifamília foram definidos a partir de um 

mergulhar no funcionamento do grupo, e após um desvelar de significados que 

emergiram nesse debruçar sobre a experiência acontecida, em conversa com a 

supervisora (LIMA, 2006, p.113).  

Uma reflexão sobre o encontro profissional/família, chamado classicamente 

de supervisão, e mais recentemente adaptado para intervisão, que significa a 

construção de uma percepção grupal, a partir dos diferentes olhares dos 

profissionais (NACIF et al. , p.47) é necessário como oportunidade de revisão das 

estratégias para os próximos encontros, como exemplificado por Rangel (2006, 

p.75): em razão de sua baixa adesão, definiu-se na supervisão a necessidade de 

rever a forma de convidá-los.  

A conversa da equipe de profissionais pode acontecer concomitante ao grupo 

de famílias como relata Narvaz (2010) em sua experiência em instituições de ensino, 

na qual a dupla de terapeutas é supervisionada por uma equipe que assiste o 

atendimento por detrás do espelho unidirecional. 
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A supervisão também pode acontecer após o Grupo Multifamília, como uma 

conversa com um ou mais profissionais a respeito da situação vivida. Descrita como 

um lugar privilegiado para olhar o novo sistema que se forma com a liberdade da 

distância espaço- temporal, podendo ampliar o contexto e transformar as questões 

(LIMA, 2006, p.113).  

As vantagens do Grupo Multifamília, além dos significados já relatados, 

revelam-se em seus aspectos práticos como, por exemplo, a possibilidade de 

atender a um número maior de famílias ao mesmo tempo, e assim dar fluidez a uma 

fila de espera que geralmente existe nas instituições (GRASSANO; HOLZMANN, 

2002; NARVAZ, 2010). 

Nessa tese considera-se que o trabalho com Grupo Multifamília também 

atende aos profissionais sobrecarregados de trabalho e com sentimento de 

impotência diante do fato de terem que ser referência para tantas famílias (Sousa et 

al., 2007), ao mesmo tempo em que, possibilita uma divisão de responsabilidades 

quando as famílias assumem a autoria de suas vivências, quando convivem de 

modo mais autônomo e se ajudam, deslocando do profissional a imagem daquele 

que tem as soluções para suas vidas.  

As dificuldades encontradas nos aspectos práticos desse trabalho são as 

faltas como sinal de uma não adesão à proposta de trabalho. Na prática observa-se 

que, em geral, os desencontros acontecem em razão dos horários em que os grupos 

são realizados, pois os profissionais trabalham em horários comerciais, exatamente 

quando as famílias estão trabalhando ou procurando por emprego. A falta de 

dinheiro para pagar o transporte, a dificuldade de ter com quem deixar os filhos 

muito pequenos, também são as razões encontradas para as faltas das famílias.  

Em instituições cujas regras são mais rígidas, o profissional não tem condições de 

fazer adaptações de horários, de local e de formato do grupo, inviabilizando a 

adesão por parte das famílias.  

As experiências vividas, ou seja, a forma como as famílias participantes do 

Grupo Multifamília constroem e reconstroem suas experiências figuram na literatura 

mediante relatos pessoais, que com a emoção do vivido, testemunham a riqueza 

dos encontros e ratificam as afirmações teóricas que embasam a metodologia.  

Porém, no universo dessa tese, as vivências do profissional são 

consideradas com a finalidade de conhecer sua experiência no Grupo Multifamília 

em contexto de vulnerabilidade social. A valorização de sua percepção se justifica 
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na consideração de que nas práticas científicas pós-modernas, a subjetividade do 

profissional é parte integrante de sua prática cotidiana. Teoria e prática são 

intrinsecamente ligadas e se interconstituem (GRANDESSO, 2009, p.106), assim o 

profissional é convidado a harmonizar, de forma estética, teoria e prática a serviço 

do bem estar das famílias que atende (p.117).  

A coordenação do Grupo Multifamília, geralmente é feita em parceria entre 

profissionais, com a intenção de atender às várias necessidades das famílias. A 

construção desse trabalho interdisciplinar, muitas vezes se baseia na formação dos 

profissionais como terapeutas de família, utilizando um conjunto de posturas e de 

práticas definidas pela especialização, acrescidas do uso de dinâmicas e jogos 

próprios para as abordagens grupais.  No caso dos profissionais que não são 

formados como terapeutas de família, cuja formação o habilita para o atendimento 

sistêmico à família, o que lhes favorece compreender a família e suas relações com 

a comunidade (AUN, 2005, p.64), numa perspectiva sistêmica novo paradigmática 

que lhes oportunize incluir o pensamento complexo em sua percepção da realidade, 

desenhando atitudes que não sejam simplistas. 

A oportunidade de trabalhar interdisciplinarmente no Grupo Multifamilia, 

combina com a importante virada no campo das práticas sócio-assistenciais 

deliberadas pelo SUAS, que é a legitimação do atendimento em conjunto, 

principalmente entre assistentes sociais e psicólogos.  

É perfeitamente observável a fertilidade desse encontro de ciências podendo 

aliar olhares para a vida de necessidades concretas vividas num contexto de 

relações sociais com a leitura da subjetividade e da especificidade de cada vivência, 

o que pode se tornar um fecundo momento de aprendizagem para os profissionais.  

Os aspectos próprios e individualizados de cada profissão podem ser 

integrados em posturas profissionais, que emprestadas das abordagens com 

famílias, são como “marcos referenciais da pós-modernidade e funcionam como 

organizadores da prática” (GRANDESSO, 2009, p.116), e podem ser adaptados ao 

trabalho interdisciplinar com o Grupo Multifamília no contexto de vulnerabilidade 

social, à medida em que sustentam premissas úteis para a construção de 

relacionamentos respeitosos e construtivos entre os participantes de um grupo. “A 

ênfase sobre os significados socialmente construídos na linguagem e nos espaços 

dialógicos e a ênfase nas práticas de conversação e nos processos de 
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questionamento para gerar reflexão e mudança” (GRANDESSO, 2009, p.116) são 

alguns dos pressupostos úteis ao trabalho do profissional no Grupo Multifamília.  

Para a construção e manutenção do Grupo Multifamília o tripé estudo da 

teoria, atendimento aos grupos e reflexão sobre a prática aparecem atrelados nas 

experiências relatadas, apontando para o que Pakman (1994) fala sobre a 

importância de se construir intervenções de segunda ordem que evitam 

automatismos e estereótipos tipicamente assumidos como defesa das cobranças 

advindas de um contexto complexo. Sugere que os profissionais não se escondam 

atrás dos diagnósticos e que nem se casem com suas teorias, mas que estejam 

dispostos a rever epistemologicamente suas práticas, de tempos em tempos. Assim, 

ressalta-se a importância de manter o Grupo Multifamília acontecendo com 

vivacidade, dando-lhe um significado único e especial, o que favorece saltos 

qualitativos e a construção das mudanças também para todos os envolvidos. 

A fundamentação teórica utilizada pela maioria dos autores nas diferentes 

experiências focalizadas nessa tese é a epistemologia sistêmica novo 

paradigmática. Para Ferrarini, (1999) e Costa (1998) foi na tentativa de contribuir e 

se inserir na tratativa dos problemas sociais, que o pensamento sistêmico aplicado à 

terapia familiar se desdobrou na técnica do Grupo Multifamilia e resultou num 

enriquecimento técnico e uma ampliação de possibilidades de atuação utilizando 

ferramentas provindas dos estudos da família como um sistema.  

Costa (2005, 2005a) e sua equipe, definem a metodologia de Grupo 

Multifamilia como uma intervenção clínica na comunidade, reunindo saberes da 

Psicologia, da Terapia Familiar Sistêmica, do Sociodrama, da Sociologia clínica e da 

Teoria das Redes Sociais, procurando sedimentar muito bem sua prática, uma vez 

que trabalha na interface entre a universidade e o contexto jurídico social, formando 

alunos de Psicologia, mestres e doutores no assunto. 

Para Narvaz (2010, p.2), a principal contribuição vem da Terapia Familiar 

Sistêmica, do Construcionismo Social e da Terapia Narrativa, enfatizando a 

valorização das construções de participação coletiva por oportunizar a denúncia de 

que o sofrimento psíquico é, na verdade, produzido no social e político, antes que 

intrapsíquico ou familiar.  

Para Ponciano (2009) no trabalho com dependentes químicos, o Grupo 

Multifamilia é um grupo psico-educativo como uma das fases do trabalho, por 

exemplo, para um início de tratamento, nos programas comunitários ou na 
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prevenção da recaída (p.44). Oportunidade em que são discutidas as informações 

importantes para um processo de recuperação com a família e sem a presença do 

membro que é dependente químico. Essa fase do processo é denominada de 

“terapia do grupo multifamiliar”, na qual participam as famílias com a presença dos 

membros dependentes químico, a fim de que se observe como resolvem problemas, 

como se comunicam e como lidam com os conflitos. No processo de terapia do 

grupo multifamiliar, as famílias desenvolvem um tipo de processo psico-educacional 

de família para família (p.44). O Grupo Multifamilia como um processo psico-

educativo pode ser um momento da terapia do grupo multifamiliar, sendo essa última 

considerada como a fase mais produtiva do trabalho.     

Na experiência de Jaeger, et al. (2011), o recurso utilizado no Grupo 

Multifamília é o da terapia comportamental, encorajando o manejo do sintoma e 

também facilitando o aprendizado da autodeterminação e responsabilidade em lidar 

com a doença nas famílias com transtornos alimentares (p.22). 

O trabalho com Grupo Multifamília tem uma multiplicidade de aplicações em 

campos, nos quais a vulnerabilidade social aparece como um fator concomitante a 

outras questões. Porém, os trabalhos com famílias em situação de vulnerabilidade 

social, como uma proposta de desenvolvimento psicossocial das famílias, são 

encontrados em Aun (2005, 2010), que contribuiu, principalmente, para adaptar as 

práticas sistêmicas ao contexto das políticas públicas. No caminho de definir qual a 

prática que melhor se adéqua para o contexto público, a referida autora procurou 

saída para a simplista classificação de que terapia familiar se faz no consultório e 

atendimento sistêmico na comunidade.  

Aun (2005, 2010) afirma que essa definição será dada pelo contexto e não 

pelo local em que o trabalho acontece. Contexto, enquanto conjunto de regras que 

são contratadas implícita ou explicitamente entre profissional e cliente, ao propor a 

prática definida por eles como tal (p.63). Procurou diferenciar, elencando vários 

aspectos, terapia familiar de atendimento sistêmico à família, que aqui resumo como 

a primeira, aquela praticada pelo profissional formado como especialista em terapia 

familiar e a segunda, desenvolvida pelo profissional que estuda o pensamento 

sistêmico novo paradigmático como uma complementação de sua profissão (p.64).  

Aun juntamente com sua equipe, apresentou a proposta de trabalhar nas 

instituições sociais construindo “contextos de autonomia” utilizando a proposta de 

Goolishian; Winderman, que é o Sistema Determinado pelo Problema (SDP), que 
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vem sendo amplamente estudado e utilizado por essa equipe. Consiste, em linhas 

gerais, em convocar, a partir do pedido de um cliente, um sistema com os que estão 

ativamente comprometidos com o problema para construir sua solução, por meio de 

conversações, ponto em que o sistema poderá ser dissolvido (AUN, 2010, p. 91-

122). 

 

2.3 O Grupo Multifamília e a ampliação da rede social 

 

Para Elina Dabas, numa experiência que não nos está geograficamente 

próxima, mas muito importante na influência que exerceu sobre todos os trabalhos 

citados (essa experiência foi relatada em seu site pessoal) conta que os resultados 

alcançados no trabalho com Grupo Multifamília num hospital pediátrico entre os 

anos de 1980 e 1990 foram excelentes em termos de reformular o problema inicial 

da consulta em muito pouco tempo, promovendo mudanças nas crianças, que foram 

reconhecidas por seus pais, pelos professores e por elas mesmas (DABAS, 2009, 

p.2). Essa autora conta que aprendeu a usar formas inovadoras de trabalho no 

contato que teve com os mestres Carlos Sluzki e Salvador Minuchin que incluíam 

famílias em seus atendimentos e também outras pessoas da comunidade mais 

ampla. 

Seu trabalho com multifamília cresceu de modo que passou a se preocupar 

em melhor fundamentá-lo teoricamente. Oportunidade em que se deparou pela 

primeira vez com o trabalho de Mony Elkaim com famílias migrantes, cuja 

experiência do encontro e do compartilhamento de suas vivências já proporcionava 

um efeito terapêutico. Esse encontro a motivou prosseguir no estudo e pesquisa 

sobre as redes sociais e a valorizar o fortalecimento dos múltiplos vínculos em tudo 

a que se refere o trabalho de promoção de saúde. (DABAS, 2009).   

Em seu trabalho com o Grupo Multifamília diz que com ele pode-se visualizar 

“os efeitos das redes que se estabelecem entre as famílias com problemas comuns 

e favorecem o intercâmbio e a reorganização de modos de vida cotidiana” (DABAS, 

1993, p.43). Esse trabalho também considerado como “uma intervenção que não se 

limita à relação terapeuta clientes, e sim entre instituição e rede” (FERRARINI, 1999, 

p.41) pode ser considerado como um trabalho ecológico que serve a propósitos 

sociais, por estar de acordo com os três parâmetros: o pragmático, relacionado à 
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construção da realidade que possibilita uma ação; o ético, o respeito pela 

subjetividade; e o estético, que considera os sentimentos e os movimentos instáveis 

de seu contexto (PAKMAN, 1995, p.24). 

O Grupo Multifamília, por seu aspecto de reunir famílias para conversar, 

parece atender à necessidade das famílias na Pós-Modernidade, uma vez que, 

segundo Waldgrave (2003), nesse paradigma não há significado objetivo e nem 

explicação objetiva, pois o pós-modernismo declara basicamente que os eventos 

ocorrem no mundo físico e as pessoas dão significados a esses eventos (p.463). 

Mais sozinhas num mundo globalizado e bombardeado de informações, têm que 

construir os significados, concomitantemente aos acontecimentos, e por isso 

precisam se perguntar qual o significado daquela vivência, naquele contexto 

específico? que valores minha família possui a esse respeito?  Como outras famílias 

lidariam com isso? como forma de encontrar respostas para àquela situação vivida.  

Essa talvez seja a forma de se portar num mundo que se modifica na 

velocidade da tecnologia, interferindo, sem dúvida, no modo de se relacionar das 

famílias. Em pouco tempo vê-se que as mudanças adentraram as famílias e 

trouxeram questionamentos sobre os padrões de autoridade e hierarquia, uma vez 

que os jovens se tornaram mais poderosos, personalidades fortes, em função do 

acesso à informação e ao consumo dos mais variados produtos, variando de bens a 

produtos culturais (CHARREU, 2009, p.1). 

As famílias desenraizadas de sua cultura, mais sozinhas e mais 

enfraquecidas em recursos coletivos se beneficiam quando pertencem a um grupo 

de reflexão, conforme se observa no relato da pesquisa de Santos e Macedo (2008) 

que buscou compreender a experiência de educar filhos a partir do levantamento 

das principais preocupações e dos valores a ela relacionados e ainda, como os pais 

sentem e assumem o lugar de responsabilidade, autoridade e suporte para os filhos, 

mediante grupos de discussão sobre os temas por eles elencados. Os resultados 

contam que as famílias passaram a se sentir mais fortalecidas, mais legitimadas no 

papel parental, conseguindo reconhecer, pela experiência nos grupos, que possuem 

um saber relativo à como educar seus filhos (p.177). Também foram encontradas 

mudanças no reforço dos laços afetivos e da comunicação, fortalecimento dos laços 

comunitários e de solidariedade e maior disposição para compreender as diferentes 

necessidades de cada etapa do ciclo vital o que facilita a maior flexibilidade na 

negociação das regras com seus filhos adolescentes.  
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Dados que reforçam a importância de trabalhos com grupos nesse contexto 

histórico-cultural e remetem para a importância da rede social que, como metáfora, 

conta de relações sociais num grupo espontâneo dentro de um contexto definido a 

partir de suas regras de convivência, mas pode também significar uma interação 

organizada de modo mais formal para avançar para outros níveis de complexidade 

interacional (PAKMAN,1995, p.296). 

 Assim, a rede social possibilita diversos modos de abordagem, tanto 

conceitualmente como no desenvolvimento de uma prática profissional e é vital em 

cada qual (DABAS, 2009, p.1). Como noção de sujeito, contém o significado de um 

homem em constante movimento dentro da cultura, que se desenvolve na 

interdependência entre o individual e o social e se sustenta por intermédio de suas 

histórias e vínculos (NAJMANOVICH, 1995, p.69). Como rede social pessoal pode 

ser definida como a soma de todas as relações que o individuo percebe como 

significativas ou define como diferenciada da massa anônima da sociedade 

(SLUZKI,1997, p.32) com  quem ele poderia contar em momentos de crise. Como 

metodologia de trabalho propõe a intercomunicação entre os serviços formais 

propostos numa rede de atendimento, para um clareamento das interfaces e a 

continuidade entre as ações, evitando o retrabalho para todos os sistemas. Na 

comunidade, a noção de rede serve como prática para ativar recursos informais de 

distintos sistemas e contextos de desenvolvimento das famílias, revelando suas 

conexões e os recursos informais gerados numa participação coletiva. (VILLALBA, 

2005, p.257). 

Tais definições permite-nos pensar que o Grupo Multifamília possibilita um 

incremento de rede pessoal à medida que reúne famílias, bem como funciona como 

um dos serviços de uma rede de atendimento que fazem frente ao enfrentamento da 

vulnerabilidade social e pode conter em sua prática uma consideração da pessoa 

como um ser que se desenvolve e sustenta em sua cultura. Assim o Grupo 

Multifamilia pode ser considerado com um trabalho de rede social. 

Para finalizar, minha posição é a de que o Grupo Multifamília e a Terapia do 

Grupo Multifamiliar são trabalhos diferentes, uma vez que o Grupo Multifamília é 

considerado como um trabalho psicossocial e uma prática sistêmica, desenvolvido 

por equipes multidisciplinares. Enquanto que a terapia do grupo multifamiliar tem sua 

metodologia própria e deverá ser restrita aos profissionais habilitados para trabalhar 

com psicoterapia. 
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CAPÍTULO 3 - O PROFISSIONAL NO GRUPO MULTIFAMÍLIA 

 

Como organizador do encontro no Grupo Multifamília, o profissional é um 

facilitador das interações entre as famílias, é também em parte o responsável pela 

continuidade do grupo, portanto, sua função condensa-se uma posição ética, 

epistemológica e técnica organizadas para construir processos coletivos (FULKS, 

2008, p.10 ). 

Uma posição ética, numa perspectiva sistêmica novo-padigmática, significa 

assumir que o encontro será co-construído com o saber de cada um dos 

participantes (VASCONCELLOS, 2002, p.178), validando todas as formas de 

participação na construção das conversações, um convite para que cada família 

assuma seu lugar especial dentro do grupo.  

 Uma posição epistemológica, uma vez que, suas atitudes devem estar 

coerentes com os paradigmas que embasam sua prática, que no universo sistêmico 

novo-paradigmático e segundo Anderson (2011) implicam numa habilidade em 

participar simultaneamente de múltiplas, algumas vezes, contraditórias, expressões 

de pontos de vista, encarando-as como oportunidade para inovação e mudança 

(p.205). Inclui sua participação nos processos grupais com a honestidade de seus 

sentimentos em diálogos que tenham vivacidade, e que realmente contribuam com a 

construção compartilhada de novas percepções sobre os temas emergentes e que 

não sejam meras aplicações de técnicas e procedimentos contidos em manuais.  

Uma posição técnica na coordenação do Grupo Multifamilia significa assumir 

a organização do encontro, responsabilizando e comprometendo-se com o processo 

até seu término. Propondo por meio dos organizadores de contexto, oportunidade de 

reflexão, produção de conhecimento e a explicitação do interesse por novas pautas 

de conversa. Sua função é também a de ser um facilitador das relações entre as 

famílias no entorno das conversas, garantindo um clima de participação e 

composição até com as divergentes opiniões. 

Ao profissional cabe contribuir para a construção de um clima afetivo e 

espontâneo para acolher a exposição das experiências das famílias, com disposição 

para ouvir e a generosidade para se calar diante daquilo que pensa já saber. A 

criatividade deve estar presente para intervir com perguntas que enriqueçam um 

painel de ideias favorecedoras de novas percepções. Sua atuação é também de elo 
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de comunicação entre um membro e outro, encorajando a expressão dos mais 

calados, traduzindo os temas trazidos e auxiliando o grupo a fazer suas próprias 

conexões (NARVAZ, 2010, p.5). 

De acordo com Fulks (2008) um Facilitador Sistêmico de Processos Coletivos, 

representa em alguns de seus aspectos, uma postura útil para ser agregada ao 

coordenador do Grupo Multifamília. Ele tem um lugar dentro da conversação que lhe 

confere a responsabilidade de ser guardião do processo, tecendo artesanalmente as 

possibilidades emergentes nas conversas. Sua atuação se caracteriza pela 

capacidade de se comprometer a trabalhar em favor das posturas colaborativas, 

colocando à disposição seus recursos pessoais e técnicos a serviço das tarefas 

grupais (FULKS, 2008, p.9).  

A postura do facilitador pode ser construída misturando a capacidade criativa 

e reflexiva da pessoa. Trata-se de um modelo complexo que requer “um 

conhecimento de si mesmo em contexto” (SCHON, 2000, p.31) o que transcende 

para Fulks (2008), a noção de autoconhecimento, pois conta de uma capacidade de 

se ver em relação e utilizar seus recursos na construção do encontro, o que também 

pode ser desenvolvido em conversas reflexivas com a finalidade de ajudar o 

profissional a se perceber naquele contexto. 

Para Schon (2000), os profissionais, em qualquer área do conhecimento, 

podem ser desenvolvidos para numa postura competente combinando sua 

racionalidade técnica, (construída com conhecimento sistemático e científico de sua 

profissão), com seu talento artístico profissional (capacidade de dialogar com zonas 

indeterminadas de sua prática) num processo de reflexão-na-ação que lhes permita, 

diante de situações novas e inusitadas, conversar consigo mesmo, encontrando 

novas compreensões e novas saídas para os impasses de sua tarefa.   

Reflexões sobre a prática, envolvem múltiplas e mútuas conversações 

reflexivas consigo mesmo, com clientes, colegas, estudantes e outros (ANDERSEN, 

2011, p.85) e possibilitam uma percepção ampliada e um compromisso com o vivido, 

desenvolvendo habilidades que podem se constituir em ferramentas que possam ser 

levadas para a experiência com outros grupos e ainda, amadurecer a continuidade 

do mesmo. Fulks (2008) chama a atenção para o grau de responsabilidade que a 

função do facilitador do grupo tem na vida das pessoas e que, portanto, deve estar 

apoiado numa equipe e em constante reflexão sobre suas ações (p.18). 
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Pode-se ponderar sobre a aprendizagem para ser um coordenador do Grupo 

Multifamília, tal como fez Anderson sobre a possibilidade de ensinar alguém a ser 

terapeuta, ela diz que “ensinar como alguém deve ser, não é possível, mas é 

possível criar um espaço e promover um processo conversacional produtivo no qual 

a pessoa possa aprender a ser” (ANDERSON; GOOLISHIAN,1990 apud 

ANDERSON, 2010, p. 204).  

Assim, fica assumido que na construção dos encontros no Grupo Multifamília 

é importante ter um tempo para reflexão apoiado por outro profissional, sobre a 

vivência no grupo, como possibilidade de integrar os diálogos internos dos 

profissionais aos diálogos acontecidos no grupo e assim, cuidar do próximo encontro 

escolhendo os recursos técnicos que organizarão vivências e as conversas. 

A competência cultural do profissional também ajuda na construção do 

encontro onde verdadeiramente as famílias sejam convidadas a estar inteiras com 

suas experiências, o que requer do profissional entrar para o grupo numa postura de 

“um não saber informado” (SHAPIRO, 1995 apud LAIRD, 2003, p.27), considerando 

a postura colaborativa de que não estamos de posse da verdade, acrescidas da 

consideração da cultura, definindo que só conseguimos ouvir e considerar a 

experiência cultural do outro, segundo Laird (2003) se pudermos trazer a tona 

nossos próprios vieses culturais e reconhecer as narrativas culturais do outro o que 

nos enriquece com perguntas boas e importantes.( p.27)  

Aliada a competência cultural, a inteligência relacional é um ingrediente 

importante na experiência do profissional, autorizando-o a reconhecer a autoridade 

do saber alheio o que agrega valor ao seu próprio conhecimento.  (OSORIO, 2003, 

p.67) e enriquecesse o diálogo que é fundamental dentro do Grupo Multifamília.  

A competência social, conceito desenvolvido por Lima (2010) para discutir a 

atuação do psicólogo nas instituições, pode ser aqui agregado e estendido ao 

profissional que atue com o Grupo Multifamília no contexto de vulnerabilidade social 

ao pensar a competência profissional atrelada à ética, acrescenta à adaptação social 

uma dimensão política de comprometimento com a sociedade, assim como uma 

dimensão teórica epistemológica de comprometimento com a contextualização dos 

fenômenos (p.57).  Esse conceito de competência social torna viva e comprometida 

a relação do profissional com famílias e com o contexto, além de guiar para ações 

criativas e transformadoras nos espaços institucionais.  
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Considerando que na formação do profissional incluem-se seus recursos 

pessoais, é oportuno que ele reflita sobre suas histórias familiares. Cerveny em sua 

trajetória como pesquisadora e como terapeuta de família evidencia a importância da 

influencia intergeracional nas escolhas de uma pessoa, tingindo sua experiência 

cotidiana com benefícios ou prejuízos dessa herança. Em CERVENY (2011) vemos 

a importância da intergeracionalidade na produção do conhecimento científico, como 

uma inovação dentro da academia em que um conjunto de técnicas auto-reflexivas 

são utilizadas com o objetivo de ampliar a compreensão e elaboração das escolhas 

(ou não escolhas) de temas para pesquisa na produção de conhecimento (LIMA, 

OLIVEIRA, 2011, p.VII). Expresso pela própria autora: “clarear a compreensão da 

escolha [...] solta amarras” (CERVENY, 2011, p.XIV).  

Em cursos de especialização em terapia e orientação familiar é proposto aos 

alunos (profissionais) que estão se preparando teórica e tecnicamente para o 

estágio de atendimento, a participação em workshop que tem o objetivo de refletir 

com o auxilio de terapeutas/professores sobre os padrões de suas famílias de 

origem e atual, a fim de identificar em suas reflexões, os padrões repetitivos 

obstaculizantes, bem como os recursos transmitidos de uma geração para outra e 

que ajudam a construir um profissional mais competente para ouvir histórias de 

outras famílias, a partir de um mergulhar em sua própria e se reconhecer nesse 

processo (CERVENY, 2011a). 

Experiência semelhante é relatada Jensen (2011) sobre pesquisa realizada 

no Tavistock Centre com terapeutas experientes, os quais mediante as posturas 

assumidas em seus atendimentos (registradas em vídeo) são convidados a 

identificar e a refletir sobre o padrão que conecta sua vida pessoal com suas 

práticas clínicas. O pesquisador propõe uma aproximação entre o conhecimento 

científico e a experiência pessoal, incrementando a formação e revelando a 

competência do profissional como terapeuta de família, na composição com suas 

histórias pessoais. 

Nos estudos sobre resiliência (WALSH, 2003), vê-se que uma visão da vida 

mais otimista e esperançosa agrega ao outro uma possibilidade de recuperar em si 

mesmo seus recursos, assim, um profissional resiliente em sua própria vida pode 

com conforto trazer o humor, o gosto pela arte e pela música, a fé, atualizadas em 

uma postura criativa que permita “criar novos modelos de interação humana para se 

encaixar nos desafios da vida” (p.79 ). 



49 

 

Também, os aspectos resilientes do profissional, podem auxiliar no trato com 

as mudanças repentinas presentes num contexto institucional que é regido por 

decisões políticas, por imposições de número de pessoas a serem atendidas, 

transferências repentinas de profissionais e manobras estratégicas para garantir a 

manutenção de verbas. Situações que concorrem para que os profissionais se 

sintam inseguros, desvalorizados e passem a adoecer, caso não sejam flexíveis e 

capazes de se adequarem rapidamente, nutrindo-se dos ganhos relacionais à parte 

dos descaminhos institucionais.  

Conforme Souza (2009), o significado que as pessoas dão à vida e às 

mensagens que recebem, como o conceito que possuem de si mesmas interfere na 

forma de olhar os problemas como obstáculos ou como desafios (p.197), portanto, 

uma dose de humor, a capacidade de fazer uma boa aliança, a disposição para ser 

ativo e ao mesmo tempo flexível (COSTA,1998, p. 255) são posturas requeridas 

para lidar com as imprevisibilidades, que são comuns ao cotidiano das instituições e 

dos sistemas humanos.  

Porém, ser um profissional resiliente é mais do que se adaptar às exigências 

do contexto, é mudar crenças (SOUZA, 2009, p.197), a fim de cultivar a disposição e 

a criatividade para lidar com as dificuldades inerentes ao cotidiano de convivência 

em espaços institucionais. Ao contrário do que habitualmente se observa que é a 

asseveração das dificuldades relacionais, que terminam espelhando a frustração, a 

falta de esperança e de futuro (PAKMAN, 1994, p.11). 

 

3.1 Algumas considerações sobre a formação do profissional para o trabalho 

com o Grupo Multifamília 

 

A relação profissional/famílias é mutuamente alimentada, servindo um para o 

outro de estímulo para novas interações que darão o contorno ao encontro. 

Privilegiar o olhar do profissional sobre essa prática foi uma escolha feita com o 

objetivo de evidenciar a importância de sua participação e chamar a atenção para 

alguns aspectos que podem enriquecê-la.  

Defendo a importância de que o profissional adote os pressupostos 

sistêmicos novo paradigmáticos ao considerar no contexto de suas abordagens a 

complexidade, a intersubjetividade e a imprevisibilidade e cuide para ter atitudes 
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coerentes com sua epistemologia  a fim de construir mais uma visão de mundo do 

que uma prática profissional.   

Minha proposta é a de diferenciar trabalhos com grupos de famílias realizados 

por leigos, com base em manuais de orientação e de dinâmicas de grupo, de uma 

proposta de Grupos Multifamília na Abordagem Sistêmica Novo Paradigmática, 

conferindo profundidade às ações que oportunizem novas aprendizagens para todos 

os envolvidos.  

Portanto, sugiro que o profissional deva se preparar para esse trabalho com 

estudos sobre o Grupo Multifamília, agregando ao que já traz em sua bagagem 

profissional. Estude sobre as famílias em situação de vulnerabilidade social, tema 

que requer do profissional um preparo, conforme observou Yunes (2008) que em 

sua pesquisa revelou que os profissionais que utilizam apenas de seu conhecimento 

prático, discriminam as famílias e paralisam sua atuação, não possibilitando o 

avanço das próprias famílias. Penso também que esse profissional seja um 

conhecedor do pensamento sistêmico novo paradigmático e alimente sua prática 

com constantes renovações sobre o assunto, tal como alerta Aun (2005, p.66) 

quando discorre sobre a capacitação do profissional para o atendimento sistêmico à 

família.  

Acredito também que o conhecimento dos pressupostos da Terapia 

Colaborativa (ANDERSON, 2010) auxiliam na construção de uma prática pós-

moderna de trabalho com as famílias, ajudando a organizar o contexto de 

conversações. O exercício dos diálogos sobre diálogos, deixado como precioso 

legado por Andersen (2002) também auxiliam na construção do respeito ao outro 

quando propõe uma escuta organizada no tempo e um obrigatório foco nos aspectos 

que possam ser conotados positivamente. Recurso muito útil para o trabalho com as 

famílias e com as equipes de profissionais, quando auxilia a pessoa a ouvir sua voz 

interna antes de falar, o que se constitui num aprendizado sobre os significados que 

podem ser construídos em uma relação respeitosa, mais reflexiva e menos 

competitiva. 
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CAPÍTULO 4 – MÉTODO 

 

O percurso percorrido nessa pesquisa pode ser comparado ao olhar atento 

para uma imagem 3D na qual as dimensões da figura olhada revelam outra imagem 

incrustada, ou seja, o caminho percorrido me permitiu conhecer e compreender a 

experiência dos profissionais, revelados na composição com as contribuições da 

literatura, conforme me propus, revelando que minha escolha metodológica foi 

compatível com minhas intenções. A imagem que considero ter enxergado, será 

descrita ao longo do capítulo seguinte.  

 

4.1  Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa é um caminho inevitável para o pesquisador que tem 

como epistemologia o pensamento sistêmico novo paradigmático pela relevância 

que ambos dão à construção intersubjetiva de significados nas interações humanas. 

Assim, a pesquisa qualitativa por sua vocação para conhecer e compreender “o 

significado das ações e das relações” (CHIZZOTTI, 2001, p.80) revela-se compatível 

com os pressupostos teóricos da intersubjetividade, da complexidade e da 

imprevisibilidade, permitindo um fértil encontro com os profissionais que trabalham 

com Grupo Multifamília, que na composição com as lentes paradigmáticas do 

pesquisador (MACEDO et al., 2004, p.6), constituem-se numa rica oportunidade de 

conhecer as experiências complexas desse grupo social. (RICHARDSON, 2009, 

p.80).  

Trata-se de uma pesquisa empírica do tipo exploratório-descritivo, que se 

dispõe a conhecer o participante em seus diálogos com a cultura na qual está 

submerso, descrevendo e interpretando suas experiências, de acordo com os 

objetivos propostos por essa pesquisa. 

 

4.2  Participantes 

 

Os participantes são cinco profissionais que trabalham com o Grupo 

Multifamília no contexto de vulnerabilidade social, os quais foram eleitos no 
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planejamento da pesquisa a partir de técnica de amostragem (RICHARDSON, 2009, 

p.161; OLIVEIRA, 2007, p.194), em que o pesquisador está interessado na opinião 

de determinados elementos da população devido seu reconhecimento dentro da 

comunidade a qual pertence (MARCONI; LAKATOS, 1990, p.47). Ou seja, os 

profissionais foram eleitos intencionalmente, a partir de suas experiências 

publicadas ou relatadas no meio acadêmico/científico e despertaram interesse por 

suas contribuições relevantes sobre o tema.  

Oliveira (2007) discute a importância de se eleger os informantes apropriados 

para construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado 

(p.195) e completa com os dizeres de Morse (1994 apud OLIVEIRA, 2007, p.195) 

“que o bom informante soma conhecimento sobre o tema, habilidade para refletir e 

disponibilidade para participar”, o que nessa pesquisa se constituiu, por um lado, em 

uma dificuldade, uma vez que alguns profissionais contatados não se 

disponibilizaram a participar. Ao mesmo tempo em que, os cinco profissionais eleitos 

facilitaram o contato, se dispuseram a encontrar em uma cidade mais próxima da 

pesquisadora ou a receberam em sua residência. Vale relatar que os participantes 

tiveram em sua trajetória profissional uma interface de estudo ou de trabalho com a 

pesquisadora, gerando uma conversa de interesse mútuo.  

O número de participantes foi definido pela qualidade e profundidade das 

informações obtidas em cada depoimento (OLIVEIRA, 2007, p.196), definindo a 

finalização das entrevistas pelo critério de saturação teórica que se encerra 

quando todas as categorias de análise construídas ao longo do processo já foram 

suficientemente representadas, descritas e compreendidas, ou seja, “saturadas” 

(OLIVEIRA, 2007, p.195).  

Os participantes são apresentados mediante os Quadros 1, 2 e 3, que trazem 

os dados pessoais, formação, experiência profissional e a população com quem 

trabalham, permitindo uma entrada no universo de suas experiências a partir desses 

detalhes.  

  

4.3  Instrumento para coleta de dados 

 

O instrumento escolhido para colher os dados dessa pesquisa foi a entrevista 

pela “interação face a face” (RICHARDSON, p.207), que é útil numa pesquisa 
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qualitativa quando se pretende apreender significados da experiência dos 

entrevistados numa construção compartilhada (p.208).  

Foi realizada a entrevista semi-estruturada, também chamada de entrevista 

em profundidade, pela possibilidade de “conhecer a opinião do entrevistado, explorar 

suas atividades ou motivações” (RICHARDSON, 2009, p.209) e além disso, por meio 

da técnica da conversação guiada (p.210), seguir algumas questões previamente 

elaboradas com base no conhecimento adquirido prévio do assunto; assegurando 

uma conversa ampliadora e ao mesmo tempo sem desvios dos objetivos propostos 

(Apêndice A). Porém, a liberdade de seguir o fluxo da conversa foi conservada, 

alterando ou incluindo questões de acordo com os rumos tomados pela entrevista. 

Fato que pode ser observado no quadro 4 que mostra o foco principal de cada uma 

das entrevistas, mostrando a amplitude alcançada dentro do tema. 

Todas as ocorrências no entorno da entrevista foram consideradas como 

dados em potencial por se constituírem como elementos significativos para a análise 

posterior do material e para a compreensão do fenômeno de forma global, portanto, 

foram registradas no caderno de notas (OLIVEIRA, 2007, p.196) a fim de que 

servissem como estímulos para novas questões e para subsidiar a posterior análise 

das entrevistas (Apêndice D).  

 

4.4  Procedimentos 

 

Para o desenvolvimento desse estudo, a literatura sobre o Grupo Multifamilia 

foi consultada para se verificar como poderia ser viabilizado o contato e 

conhecimento a respeito dos profissionais. A atitude de procurá-los foi viabilizada 

pelo conhecimento dos contextos institucionais e pelo trânsito no meio científico de 

congressos e eventos que, possibilitaram escolher os participantes que tivessem 

experiência sólida, significativa e diversificada com essa metodologia de trabalho. 

Com a curiosidade necessária para convidá-los ao diálogo, os  contatos foram feitos 

por meio de telefone e email e, assim, foram marcados os encontros.  

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas sem a 

identificação de pessoas ou instituições por motivos éticos. As gravações foram 

destruídas e as transcrições literais estão arquivados com a pesquisadora.   
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

PUC/SP, mediante a apresentação de seu projeto. Os participantes tomaram 

conhecimento previamente dos objetivos da pesquisa, assim como sobre o caráter 

sigiloso de sua participação, o que foi consolidado com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo modelo está apresentado no 

Apêndice B. Também foi redigida uma carta de apresentação da pesquisadora por 

sua orientadora, a fim de esclarecer os objetivos e facilitar o acesso aos 

participantes em seus locais de trabalho, que está anexada no Apêndice C.  

 

4.5 Análise de dados 

 

Os dados obtidos nas cinco entrevistas foram organizados em 06 quadros 

para que revelassem o conjunto das práticas, evidenciando semelhanças e 

diferenças e, com isso abrisse caminho para conhecer e compreender  as 

especificidades da experiência de cada participante.  

A análise das entrevistas foi feita utilizando algumas ferramentas 

qualitativas do método de Análise de Conteúdo que é descrita por sua 

idealizadora, Bardin (1979), como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, um leque de apetrechos, que permitem analisar uma comunicação. 

Dito de modo mais poético, pela própria autora, esse tipo de análise permite por em 

evidencia a respiração de uma entrevista não diretiva (p.31) por revelar 

especificidades e desvelar significados. 

Na fase chamada de pré análise, a pesquisadora diante da descrição literal 

das entrevistas  realizou uma leitura empática do texto (CHIZZOTI, 2006, p.129) 

para recolher as impressões que já estavam sendo desenhadas desde o encontro 

para a entrevista.  

A análise propriamente dita, que se caracteriza por uma imersão do 

pesquisador no texto, deu-se numa leitura mais aprofundada que permitiu encontrar 

temas como unidades de registro que compuseram as categorias de análise que 

foram detalhadas pelas subcategorias que se justificam por meio dos elementos 

extraídos no discurso (RICHARDSON, 2009, p.230-240; OLIVEIRA, 2008), e que 

são apresentadas nos quadros de 7 a 10 para oferecer subsídios para a fase 

seguinte que é o conhecimento dos resultados encontrados a partir da composição 
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com a literatura que, finalmente apontou para a construção de significados no 

entorno dos objetivos propostos, conforme pode ser lido a seguir.  
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

O conteúdo das entrevistas gerou um material denso de informações que 

auxiliaram minha caminhada em direção à compreensão do objetivo da pesquisa. 

Parte dessas entrevistas será apresentada em quadros, que permitirão visualizar ao 

mesmo tempo a experiências das participantes, seguida da discussão acerca da 

compreensão construída. Categorias temáticas, detalhadas em subcategorias e 

explicitadas pelos seus elementos são apresentadas em figuras e discutidas uma a 

uma, fazendo uma integração com a literatura que deu subsídios para a pesquisa.  

 

5.1  Composição do Grupo de Participantes 

 

O Quadro 1 mostra como o grupo foi composto. A identificação dos 

participantes (Participante 1, 2, 3, 4, 5) foi dada pela ordem em que as entrevistas 

foram realizadas.  

 

Quadro 1 – Composição do grupo de participantes 

 

 Participante 
1 

Participante 
2 

Participante 
3 

Participante 
4 

Participante 
5 

Idade 54 40 51 73 35 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

Local de 
residência e 
de trabalho 

São José do 
Rio Preto - SP 

São José do 
Rio Preto - SP 

São José dos 
Campos - SP 

Curitiba - PR São José dos 
Campos-SP 

 

 

O grupo foi composto após uma busca por profissionais conhecidos pelo 

relato de suas experiências no meio científico. Foram feitos contatos com 6 outros 

profissionais que não se dispuseram a dar entrevista, justificando falta de tempo, 

não retornando para dar resposta ou alegando não estar realizando grupos 

atualmente. A compreensão construída sobre as dificuldades para se conseguir 

participantes é o fato de ser o Grupo Multifamília formatado pelas regras do contexto 
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em que está inserido, o que lhe dá características tão particulares que, talvez, o 

distancie dos estudos teóricos, causando um desconforto aos profissionais diante de 

uma pesquisa acadêmica.  

A maioria dos profissionais que se dispôs a participar já fazia parte de minhas 

relações profissionais numa interface de estudo ou de trabalho, o que possibilitou 

um contato enriquecido pelo reconhecimento mútuo e pelo interesse compartilhado 

de refletir e compreender a experiência do profissional no Grupo Multifamília.  

Esse grupo de participantes foi formado por profissionais de diferentes idades, 

mulheres, maduras considerando as etapas de seu ciclo vital, o que revela 

experiência e conteúdo acumulado em suas trajetórias de vida. O fato de residirem 

em diferentes Estados e cidades faz supor uma diversidade cultural subjacente às 

suas experiências.  

 

5.1.1 Formação e experiência dos participantes 

 

Por meio dos dados coletados e inseridos no Quadro 2, pode-se observar a 

riqueza dessa pesquisa ao reunir profissionais de diferentes profissões e 

especializações e diversificadas experiências com Grupo Multifamília no contexto de 

vulnerabilidade social. 
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Quadro 2 – Formação e experiência das participantes 

 

 Participante  
1 

Participante 
2 

Participante 
3 

Participante 
4 

Participante 
5 

G
ra
d
u
aç
ão
 

Psicóloga 
formada há 26 

anos 

Psicóloga 
formada há 20 

anos 

Assistente 
Social 

formada há 20 
anos 

Pedagoga 
formada há 39 

anos 

Assistente 
Social 

formada há 12 
anos 

E
sp
e
ci
al
iz
a
çã
o
 Terapeuta de 

família e 
mediadora de 
conflitos 

 

Terapeuta 
cognitiva e  
Especialista 

em 
inteligência 
multifocal 

Pós-
graduação em 

política 
pública e 

administração 

Terapeuta de 
família e 

professora de 
metodologia 
de ensino de 

artes 

Nenhuma por 
enquanto, 

mas pretende 
realizá-la na 
área de 
família 

F
o
rm

aç
ão
 p
ar
a
 o
 

T
ra
b
al
h
o
 c
o
m
 G
ru
p
o
 

M
u
lt
if
am

ili
a
 

Nenhum curso 
específico. 
Estudo e 

conhecimento 
autodidata 

Nenhum 
curso 

específico. 
Recebe 

orientação da 
supervisora 
contratada 

pela prefeitura 

Capacitação 
para o 

trabalho com 
Grupo 

Multifamilia 

Nenhum 
curso 

específico. 
Estudo e 

conhecimento 
autodidata 

Capacitação 
sobre Grupo 
Multifamília 

E
xp
e
ri
ên
c
ia
 G
ru
p
o
 M
u
lt
if
am

íli
a
 Ensina sobre 

Grupo 
Multifamília em 
curso de 

especialização 
Supervisiona 
profissionais  
no serviço 
público e na 
universidade 
Prática que 
desenvolve há  

8 anos 

Desenvolve 
Grupo 

Multifamília no 
CRAS. 

Prática que 
desenvolve há 

1 ano 

Desenvolve 
Grupo 

Multifamília 
em uma 

fundação de 
atendimento a 
crianças e 
adolescentes 
Prática que 
desenvolve há 
08 anos 

Desenvolve 
Grupo 

Multifamília 
em diferentes 
contextos 
institucionais 
Supervisiona 
outros 

profissionais. 
Prática que 
desenvolve há 
12 anos 

Desenvolve 
Grupo 

Multifamília 
em uma 

fundação de 
atendimento a 
crianças e 
adolescentes 
Prática que 
desenvolve há 
08 anos 

 

O olhar profissional de psicólogas, assistentes sociais e pedagoga deram ao 

grupo de participantes a diversidade necessária para observar como se desenvolve 

o Grupo Multifamília na perspectiva de cada profissão. O tempo em que estão 

graduadas é grande, variando de 12 a 39 anos, o que revela densa experiência no 

exercício de suas profissões.  

As especializações são diversificadas, observa-se que as Participantes 1 e 4 

são professoras e supervisoras de outros profissionais no trabalho com Grupo 
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Multifamília, são terapeutas de  família e, provavelmente, o conhecimento 

acumulado como tal, as tenha enriquecido de teorias e técnicas suficientes para 

ensinar outros profissionais, uma vez que o  Grupo Multifamília, para alguns autores, 

é um desdobramento da Terapia Familiar e uma tentativa de contribuir e se inserir 

na tratativa dos problemas sociais (FERRARINI,1999). Uma intervenção clínica na 

comunidade, como define Costa (2005, 2005a) que trabalha essencialmente com 

psicólogos no desenvolvimento do Grupo Multifamília. 

As Participantes 3 e 5, que são assistentes sociais, foram treinadas em 

curso promovido pela Fundação da qual são funcionárias e desenvolvem, entre 

outras atividades, o Grupo Multifamília. A capacitação foi realizada no local em que 

trabalham, no modelo de uma assessoria técnica em que a aprendizagem da teoria 

subsidia a implantação do grupo com as famílias dessa mesma Fundação. 

Oportunidade em que o conhecimento do pensamento sistêmico e sua aplicação 

para a leitura dos contextos de relação da família com a comunidade (AUN, 2005) foi 

somada aos saberes de suas profissões de assistentes social, gerando novas 

posturas e enriquecendo as ferramentas para a abordagem grupal das famílias, que 

é uma rotina da instituição. 

A Participante 2 é a mais jovem no desenvolvimento da proposta de Grupo 

Multifamília e sua experiência com tal prática é bem mais curta em relação às 

demais participantes. Não possui nenhum curso específico sobre Grupo Multifamília, 

embora tenha recebido orientação e apoio técnico para realizá-lo. 

A maioria dessas profissionais tem longa experiência com o Grupo 

Multifamília, sendo 12 anos o maior período. Tempo em que a Terapia Familiar 

começava a se voltar para o trabalho da família vulnerável, como exemplo pode-se 

citar a publicação da obra “Trabalhando com Famílias Pobres” de Minuchin, editado 

em 1998 e publicado em português em 1999. A obra trazia ideias renovadas e 

aprofundadas sobre a experiência da família em sua trajetória pelas agências de 

atendimento e propunha ao profissional um novo olhar e uma nova postura diante 

das famílias nas instituições. Época em que Mônica McGoldrick lançava “Novas 

Abordagens da Terapia Familiar”, traduzida para o português em 2003, que trazia a 

importância da consideração da cultura nas práticas da Terapia Familiar, o que foi 

ampliador para as relações terapêuticas e definitivo em sua abertura de caminhos 

para as novas práticas com famílias. 
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Pondera-se, então, que as profissionais participantes da pesquisa, 

construíram um caminho juntamente com o desenvolvimento das teorias e técnicas 

sobre o trabalho com as famílias, hoje chamadas de vulneráveis socialmente ou em 

situação de vulnerabilidade social. Até mesmo as denominações e conceituações 

(famílias pobres, famílias multiproblemáticas, famílias multicarenciadas) passaram, 

nesse período, pelo processo de ajuste de nomenclatura, em busca de uma que não 

evidenciasse apenas faltas, mas que se referisse às fragilidades internas e externas 

que interatuam na construção da vida cotidiana (SOUSA; HESPANA; GRILO, 2007).  

Concomitantemente se processava, mediante estudos e pesquisas, o 

conhecimento das especificidades da experiência da vida das famílias vulneráveis 

socialmente que, em sua busca por ajuda social, acabavam sendo traduzidas em 

relatórios técnicos, como muito mais problemáticas do que elas próprias se 

descreviam (SARTI, 2004, 2008; SOUSA; HESPANA; GRILO, 2007). O 

conhecimento sobre suas formas de viver e organizar dentro de sua cultura abriu o 

leque de atuações para o profissional que, nesse movimento efervescente de 

conceituações e ajuste de práticas, fizeram um caminho ao andar. 

 

5.1.2 A instituição e a população atendida 

 

O tipo de vínculo que a participante mantém com a instituição em que atua e 

o público a que a mesma instituição dá atendimento é o teor do Quadro 3 que 

apresento a seguir: 
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Quadro 3 – Vínculo com a instituição/ População atendida pela instituição 

 

 Participante 

1 

Participante 

2 

Participante  

3 

Participante 

4 

Participante  

5 

V
ín
cu
lo
 c
o
m
  

a 
in
st
it
u
iç
ão
 Prestadora de 

Serviço 

 

Funcionária 
Pública 

(concursada) 

 

Funcionária 
Fundação 
(concursada) 

 

Prestadora 
de Serviços 
+ trabalhos 
voluntários + 
pesquisadora 

Funcionária 
Fundação 
(concursada) 

 

P
o
p
u
la
ç
ão
 a
te
n
d
id
a 

p
el
a 
in
st
it
u
iç
ão
 

Famílias da 
comunidade 
atendidas pela 
prefeitura e 

pela 
universidade 

 

Famílias que 
frequentam 
aquela 

unidade do 

CRAS 

Famílias cujos 
filhos 

frequentam 
fundação com 
objetivo de 

desenvolvimen
to e proteção 

Famílias sob 
orientação 
judicial 

Famílias cujos 
filhos frequentam 
fundação com a 
finalidade de 

desenvolvimento 
e proteção 

 

 

O vínculo das profissionais com a instituição em que atuam é de prestadoras 

de serviço (Participantes 1,4) e de funcionárias (Participantes 2,3,5), aspecto que 

pode propiciar algumas reflexões, tais como sua influência  em seu trabalho com o 

Grupo Multifamília. 

 As profissionais que são funcionárias estão, por um tempo maior, expostas 

ao funcionamento da instituição, misturadas com ela, ao mesmo tempo em que, têm 

a vantagem de serem participantes ativas e co-construtoras daquela realidade, como 

se pode observar nesse depoimento:  

 

Participante 3: “[...] planejamos juntas, [...] criamos um 

instrumental de avaliação que todos os profissionais utilizam 

(Participante 3).  

 

 Conhecem bem a realidade das famílias clientes porque são relações longas 

e com um grau de intimidade, confirmada nessa frase ainda da 
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Participante 3: “[...] não tem como não se envolver, fazer uma 

relação entre as historias delas e nosso próprio caminhar na 

vida e na instituição”. 

 

A desvantagem de ser funcionária de uma instituição está em conviver 

cotidianamente com imprevisíveis mudanças, ou com a cronicidade de seu 

funcionamento, trabalhando de modo que nem sempre se esteja de acordo. Tendo 

seu tempo totalmente dedicado a instituição, tem-se que conviver com a 

impossibilidade de circular por outros locais de trabalho, o que concorre para que 

não renovem ideias. A observação desse fato nos remete a Pakman (1994), que em 

suas reflexões sobre o trabalho em instituições, ressalta a importância de que o 

profissional se sinta livre para criar intervenções e confortável numa prática que 

comporte os constantes questionamentos que as torna legítima, com vivacidade 

suficiente para sobreviver dentro de estruturas institucionais. Para tanto, propõe que 

os profissionais convidem outros para conhecer seus locais de trabalho e dar 

sugestões sobre como torná-los mais confortáveis, ou ainda, propõe que o 

profissional faça contatos pessoais com outros profissionais, substituindo os 

relatórios. 

A realidade cotidiana dos profissionais nas instituições revela uma sensação 

de impotência e paralisia frente à sobrecarga de problemas, os recursos 

subutilizados e a sensação de estar de mãos atadas frente às decisões vindas como 

ordens. 

 

Participante 5: A maior dificuldade é não pode fazer o grupo 

no sábado/ não pode ter hora extra e nem gerar banco de 

horas/ as mães pedem e eu não posso fazer/a verdade é que 

não é prioridade nessa gestão.  

 

Os prestadores de serviço geralmente são contratados e, até convidados, a 

desenvolver um trabalho com as famílias, o que lhes permite ocupar um lugar 

diferente nas relações institucionais, são como visitantes autorizados a levantarem 

questionamentos. Quando se mantêm ligados à produção intelectual, à pesquisa e à 

supervisão estão cultivando sua sensibilidade, renovando seus questionamentos de 

um modo mais livre, de modo que, quando convidados a fazer parte de uma equipe 



63 

 

na instituição, podem contribuir com perguntas que podem enriquecer o sistema. 

Isso é exemplificado por uma prestadora de serviços: 

 

Participante 1: “A primeira coisa no serviço público é ter que 

romper com o paradigma muito forte que é aquele assim,  não 

adianta, isso não vai mudar.”  

 

 A desvantagem de estar de passagem pela instituição, está em não poder 

intervir nas decisões, não conhecer os longos percursos pelos quais a instituição 

passou para se definir como tal e desconhecer as relações políticas  e a trajetória 

das famílias naquela comunidade. 

Esse exemplo vem de uma participante que teve seu trabalho interrompido:  

 

Participante 4: “eram inimigos da pessoa que me contratou 

[...] devolveram o dinheiro que ela tinha conseguido e não me 

deixaram continuar nesse grande projeto”. 

 

 O tipo de vínculo que se pode ter com uma instituição apresenta vantagens e 

desvantagens nas duas formas, mas com certeza, a composição dessas duas 

situações, a de funcionária e a de prestadora de serviços, na realização do Grupo 

Multifamília, irá construir um envolvimento vantajoso por mixar o conhecimento dos 

dois lugares, ou seja, o conhecimento da funcionária com o olhar menos viciado da 

prestadora de serviços.   

Sobre a população atendida pela instituição que cada uma das participantes 

faz parte, pode-se notar uma diferença em relação ao atendimento de situações 

potencialmente preventivas (Participantes 1,2,3, e 5) e situações de risco como 

nessa experiência de uma das participantes, que realiza o Grupo Multifamília com 

famílias cujos filhos estão em restrição de liberdade, o que a faz estar mais sujeita 

às regras institucionais, conforme conta que:  

 

Participante 4:  “[...] precisou negociar com a diretoria a 

entrada de crianças da família e a participação dos meninos 

internos  juntamente com a família”. 
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Os contextos de atuação das Participantes 1 e 2, são  ligados ao 

atendimento de famílias na comunidade e no Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS), suas experiências apontam para a importância do Grupo Multifamília 

enquanto instrumento de atendimento da proteção básica, que visa a ajudar as 

famílias, antes que problemas mais graves se instalem e requeiram atendimento e 

proteção especial. Como se pode observar nessa frase: 

 

Participante 2: “Ajudá-los a ter mais conhecimento, ajudá-los a 

perceber que têm muitas qualidades e ajudá-los a achar outros 

caminhos”.  

 

A população atendida pela instituição das Participantes 3 e 5 são famílias 

cujos filhos estão frequentando cotidianamente o serviço instalado relativamente 

próximo de suas residências, onde as famílias são chamadas a participar de 

diversos atendimentos, inclusive do Grupo Multifamília. São famílias cujas vivências 

variam entre necessidades mais básicas e mais complexas, sendo esta última 

atendida também pelos serviços especializados da rede de atendimento do 

município. 

 

5.1.3 Características estruturais do Grupo Multifamília 

 

A estrutura do Grupo Multifamília de cada participante compôs o quadro que 

segue, no qual aspectos como o tipo de grupo, o convite, o formato dos encontros, 

os participantes e o lanche podem ser visualizados.  
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Quadro 4 – Características estruturais do Grupo Multifamília 

 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

T
ip
o
 d
e 
G
ru
p
o
 Grupos abertos 

para uma 
determinada 
comunidade 

Grupos abertos 
para a 

população do 
CRAS 

Grupos 
fechados ou 
abertos para as 
famílias das 
crianças que 
frequentam a 
fundação 

Grupos 
fechados para 
as famílias da 
instituição, 

contratadas no 
início do 
processo 

Grupos abertos 
para as famílias 
das crianças 
que frequentam 
aquela unidade 
da fundação 

C
o
n
vi
te
s
 

Convites são 
feitos 

pessoalmente 
ou por carta 

Convites são 
feitos através de 
divulgação das 
datas ou 

pessoalmente 
nas visitas 
domiciliares 

Convites por 
escrito, 

telefonemas e 
pessoalmente 

Convites feitos 
através da 
instituição 

Convites feitos 
por escrito 
através dos 
filhos, por 

telefone e nas 
visitas 

domiciliares 

F
o
rm

at
o
 d
o
s 
E
n
co
n
tr
o
s
 

Encontros 
quinzenais de 1 

a 2h de 
duração, 
número de 
encontros 

determinado ou 
indeterminado, 
dependendo da 
instituição 

Encontros 
semanais com 1 

hora de 
duração, 

ocorrem o ano 
todo em datas 
previamente 
marcadas, os 
encontros são 
associado a 
outros grupos, 
exemplo, renda 

cidadã 

Encontros 
mensais ou com 
a frequência 
que for 

necessária, 
dependendo do 
tema, a duração 
depende da 
atividade, de 
1h30m a 3h e 
acontecem o 
ano todo 

Encontros 
semanais 
numa média 
de 10 a 15 
dependendo 

da 
disponibilidade 
do grupo 

Encontros 
mensais com 
duração média 
de 1h30/2h, 
datas 

previamente 
combinadas e 
interrupções de 
acordo as 

dificuldades da 
instituição 

P
ar
ti
ci
p
an
te
s
 

Participam mais 
de um membro 
da família, 

participação das 
crianças 

separadamente 
e às vezes com 
os adultos 

Às vezes 
participam mais 
de um membro 
da mesma 
família, a 

participação das 
crianças, é 
paralela 

 

Às vezes 
participam 

várias gerações 
de uma mesma 
família, a 

participação das 
crianças no 

mesmo espaço 
não é 

incentivada. 

Participação 
de vários 
membros da 
mesma 
família, 

inclusive das 
crianças. 

 

Dificilmente 
participa mais 
de um membro 
da família e as 
crianças 
participam 

separadamente 
em atividades 
com outros 
profissionais 

L
an
ch
e
 

Lanche 
comprado pelos 
profissionais 
como 

oportunidade de 
compartilhar 
afeto. 

Não há lanche 
especial, porém, 
servem água e 

café. 

Lanche 
oferecido pela 
instituição ou 
cotizado entre 
profissionais, se 
necessário. 

Dependendo 
do local, há 
espaço para o 
lanche. 

Lanche 
oferecido pela 
instituição. 
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Os tipos de grupo realizados são, em sua maioria, abertos para a população 

da instituição ou de uma comunidade específica. Alguns se configuram como 

fechados depois de alguns encontros, e outros permanecem abertos o tempo todo. 

A vantagem de um grupo aberto refere-se ao acolhimento de todos que 

potencialmente fazem parte da instituição e que podem vir quando isso é possível 

(JAEGER et al., 2011, p.22; PONCIANO et al., 2010, p.44), bem como podem 

convidar outras pessoas da comunidade para participar. Quando o grupo é fechado 

há a vantagem de poder trabalhar o aprofundamento dos temas, em função das 

relações vinculares existentes no grupo (Ferrarini, 1999; Rangel, et al., 2006; Lima et 

al., 2006), contudo, são sempre adaptados às possibilidades dadas pelas 

instituições.  

Os convites refletem a forma, insistente e variada, utilizada para trazer as 

famílias aos grupos. Respondem ao convite aquelas que são mais abertas ao 

convívio, e continuam a frequentá-los para encontrar no grupo uma forma de 

acolhimento para sua situação de vida. Porém, “as que precisam não comparecem”, 

como conta a Participante 5 para se referir àquelas famílias cujos problemas se 

evidenciam na conduta dos filhos que frequentam a instituição. Algumas famílias 

estão sob orientação da justiça por violência ou negligência dos filhos e são 

intimadas a comparecer. Em outros casos, a presença está atrelada “[...] ao repasse 

de uma cesta básica e nem assim está garantida a sua vinda” (Participante 5).  

Enfim, as variadas formas de fazer os convites e de intimar as famílias a 

participar nem sempre resolvem as dificuldades de comparecimento. 

Uma dessas profissionais, já telefonou na hora do grupo, o que se constitui 

em um recurso que dispõe por ser moradora do bairro e estar na instituição há 8 

anos.  

 

Participante 3 : “veio uma pessoa para dar a oficina e não 

tinha ninguém, já estava na hora, não tive dúvida, liguei 

chamando”. 

 

                Por esses depoimentos, ressalta-se a importância da busca ativa pelas 

famílias em seu território, como é proposto pelo SUAS como atividade ao CRAS – 

Centro de Referencia da Assistência Social, bem como, o acerto das condições que 
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facilite o comparecimento das famílias, tornando possível sua participação no 

programas para seu desenvolvimento. 

O formato dos encontros, nos quesitos frequência, número de encontros e 

tempo de duração é variável: 

  

Participante 1: “[...] não pode ser nada rígido, tem que ser de 

acordo com a necessidade”. 

 

Participante 4: “[...] fiz mais 2 encontros além do previsto pois 

não queriam parar”  

 

Note-se que ambas são prestadoras de serviços e, portanto, menos 

pressionadas pelas regras da instituição, enquanto que, as que são funcionárias 

estão lidando cotidianamente com “falta sala” (Participante 2), com a falta de 

parceria: “estou sozinha com muitas famílias”  (Participante 5) e limitadas no tempo: 

“ agora, só posso fazer grupo de 1 hora de duração”  (Participante 2). São 

conhecedoras da realidade de funcionamento da instituição e, portanto, adaptam 

suas práticas ao possível. 

As propostas quanto ao formato dos encontros parecem estar muito mais de 

acordo com as possibilidades do contexto institucional do que com as necessidades 

do funcionamento do Grupo Multifamília, descrito na literatura, o que deve ser 

cuidado para que não se deforme em detrimento da adaptação.  

Quanto aos participantes do grupo, às vezes se consegue que venham 

mais membros de uma família, mais o habitual é a vinda apenas de um, na 

experiência da maioria das participantes, o que não é compatível com a proposta de 

Grupo Multifamília, porém, é preciso considerar de qual definição de família estamos 

partindo, uma vez que Sarti (2007, 2008) descreve que nas famílias em situação de 

vulnerabilidade, nem sempre as relações são nucleares, e que as necessidades são 

compartilhadas por famílias da comunidade, dando mais um formato de rede de 

responsabilidades, do que de núcleo familiar. Assim, muitas vezes, estar entre 

outras famílias é estar em sua rede mais íntima de convivência, embora não estejam 

presentes vários membros da família consanguínea.  
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O fato do grupo ser realizado em horário comercial, inviabiliza a presença de 

mais de um membro da mesma família, bem como a falta de dinheiro para pagar a 

condução para várias pessoas, também concorrem para as ausências confundindo a 

análise a esse respeito. 

A participação das crianças é um tema delicado, pois se por um lado “as 

famílias não têm com quem deixar as crianças mais novas” (Participante 1), por 

outro lado, sua participação é pouco cuidada, às vezes “não incentivada” 

(Participante 3), outras vezes, vista como “crianças no grupo, atrapalham” 

(Participante 2). Entende-se que no Grupo Multifamília elas deveriam, por definição, 

fazer parte, mas sua participação depende de vários fatores. Cabe lembrar que as 

crianças são, muitas vezes, os motivos pelos quais os grupos acontecem, mas sua 

presença e sua forma lúdica de expressão não são de fácil encaixe com a conversa 

dos adultos, com o espaço físico disponível e com o número pequeno de 

profissionais em cada grupo. Pelo teor de suas falas, observa-se que as 

Participantes 1 e 4, terapeutas de família, incluem as crianças junto com os adultos 

na medida do possível, talvez por seu treinamento de trabalhar com diferentes vozes 

fazendo parte do sistema familiar. 

Acredito que seja necessário aprofundar esse aspecto do trabalho 

emprestando das técnicas de atendimento às famílias com crianças pequenas, as 

estratégias para incluí-las como possibilidade de renovação das histórias familiares.  

O intervalo para o lanche é parte integrante do tempo dedicado para a 

construção das relações no grupo. É um momento de descontração, de satisfação e 

de oportunidade de experimentarem sabores enquanto trocam saberes das 

aprendizagens familiares, e como acrescenta Rangel (2006, p.77): “oportunidade em 

que há estreitamento da relação entre famílias e profissionais”. Fazerem um lanche 

juntas para desfrutar do prazer do encontro e ampliar sua percepção do grupo em 

mais essa tarefa (LIMA et al.,2006). 

 É útil também aos profissionais que no exercício de aprendizagem sobre o 

trabalho com o Grupo Multifamília, participam da elaboração do lanche:  

 

Participante 1: “você aprende a receber no ato de dar, por isso 

comprarmos o lanche e dividimos entre nós profissionais.”  

 

 



69 

 

5.1.4 Características de funcionamento do Grupo Multifamília 

 

 O funcionamento dos Grupos Multifamílias desenvolvidos pelas participantes 

desse estudo será o conteúdo que tratarei a seguir, sendo que para isso considerei 

os objetivos, temas, dinâmicas e avaliação como elementos que caracterizam o 

funcionamento desses grupos, o que pode ser observado no quadro que segue: 
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Quadro 5 – Características de Funcionamento dos Grupos Multimídias 

 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Objetivo 

O objetivo é de 
fortalecer as pessoas 
para que resolvam seus 
problemas, empoderá-
las e também para que 
multipliquem suas 

vivências entre outros 
membros de sua família 

O objetivo é de 
empoderar, fortalecer as 

pessoas.  É para 
descontrair, é proibido 
falar de problemas por 
estarem na secretaria de 
desenvolvimento social 

O objetivo é de possibilitar 
reflexões sobre seus 
direitos como pessoa, 

enriquecendo a identidade 
e também, aprender uma 
atividade que possa ser 
vendida para gerar renda 

O objetivo é de que 
desenvolvam uma 

convivência que respeite 
os limites e regras; se 
expressem e elaborem 
diferentes sentimentos 

O objetivo é que 
convivam, conversem 

sobre temas pertinentes à 
vida familiar e aprendam 
atividades que possam 

gerar renda 

Temas 

Temas previamente 
combinados e 

devidamente preparados 
nas aulas com os alunos 

Temas  determinados 
pela secretaria e 

adaptados, na medida do 
possível, pelo profissional 

Temas planejados entre 
profissionais previamente 
com base no contexto 
(instituição, bairro e as 
famílias) e discutidos com 
o grupo de famílias. 

Temas de comunicação,  
autonomia e  integração 
do grupo familiar, 

definidos pela autora e 
adaptados a cada grupo 
de acordo com   suas 

necessidades 

 

Temas elencados a partir 
dos atendimentos 
individuais com as 
famílias e que são 

recorrentes nas diversas 
unidades da fundação 

 

7
0
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Dinâmicas 

Uso de  dinâmicas de 
grupos para descontrair 
e para aquecer o 
desenvolvimento do 
assunto, parte da 

reunião é informativa 
sobre o tema, uso do 
humor para falar até de 

coisas sérias. 

Uso de  dinâmicas de 
grupos, jogos para 

oportunizar o relaxamento 
e descontração, parte da 
reunião é informativa 
sobre os benefícios 
distribuídos pela 

secretaria de assistência. 

Uso de técnicas, 
audiovisuais que 

informem para o debate e  
aqueçam as explanações 
das experiências e 
termina com a 

aprendizagem de alguma 
atividade para juntar ação 

e reflexão 

Uso de jogos 
espontâneos-criativos, a 
reunião se desenvolve 
com  reflexão sobre o 
vivido e novos jogos são 

propostos para a 
elaboração dos temas 

Uso de informações e 
esclarecimentos sobre o 
tema central, seguido de 
atividades que sirvam 
para reflexão e são 

oferecidas oficinas que 
integram indiretamente o 
tema desenvolvido 

Avaliação 

A avaliação é feita pela 
resposta dada na 

adesão e participação 
das famílias 

A avaliação é feita da 
observação e de 
perguntas aos 
participantes 

 

A avaliação é feita pela 
observação, pela 
conversa e também 
através de um 

instrumental oferecido 
pela instituição 

A avaliação é 
permanente, feita após 
cada jogo e também as 
observações sobre a 
forma de participar das 

atividades 

A avaliação é feita pela 
observação, pela 
conversa e também 

através de instrumental 
oferecido pela instituição 

 

7
1
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Quanto aos objetivos do Grupo Multifamília, esses são determinados, em 

parte, pela instituição que lhes dá suporte, pois dependem da finalidade que ela tem 

enquanto equipamento de uma rede social, somado ao objetivo dado pelo 

profissional, a partir de sua práxis.  

No caso dessa pesquisa, as Participantes 3 e 5, decidem juntamente com 

uma equipe o quê e como será trabalhado o Grupo Multifamília. Na experiência das 

profissionais 1 e 4 os objetivos e temas são decididos por elas a partir de suas 

construções teóricas em composição com as necessidades identificadas nas 

famílias.  A fala da Participante 2 mostra o que ocorre na instituição em que atua 

“vem tudo pronto, com pouca chance de mudar, o negócio é tentar um equilíbrio 

entre a instituição e as pessoas.” 

O interessante é observar a marca da formação na forma que propõem o 

funcionamento do grupo. As psicólogas objetivam empoderar, fortalecer e 

desenvolver repertórios internos. As assistentes sociais têm como meta o 

reconhecimento dos direitos e a aprendizagem de uma atividade que gere renda. A 

participante pedagoga tem como objetivo realizar atividades que possibilitem a 

aprendizagem sobre as relações interpessoais. Dados que mostram que a formação 

na graduação, embora tingida das cores das especializações e das experiências na 

prática, não deixam de se evidenciar, o que pode ser bem interessante e útil quando 

se compõe uma equipe multidisciplinar para a realização do Grupo Multifamília. 

Os encontros são construídos com o uso de dinâmicas de grupo, jogos e 

argumentos, os quais, além de descontrair, servem para a sensibilização para o 

encontro, bem como para aquecer a introdução de novos assuntos que agreguem 

conhecimento e informação. 

  

Participante 1: “Decidimos dar tipo uma aula sobre co-

dependência, uma vez que muitas famílias tinham membros 

alcoolistas e para entenderem melhor fizemos uma dinâmica 

com bexigas, onde um deveria cuidar da bexiga do outro, além 

da sua, sem deixar cair nenhuma.  O que deu um trabalho 

enorme a eles. Entende que é melhor do que explicar o que é 

co-dependencia?  
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As oficinas citadas pelas Participantes 3 e 5 objetivam enriquecer de 

informações a vivência das famílias, além de possibilitar a geração de renda.  

 

“Não viemos aqui e fizemos o sabão reciclado, o professor de 

ambiental trouxe explicações sobre o prejuízo do óleo no meio 

ambiente e a economia que fazemos quando produzimos o 

próprio sabão que, além disso, pode até ser vendido.” 

 

Exemplos que evidenciam a criatividade e a profundidade das propostas, 

exigindo cuidado por parte das profissionais nas escolhas das dinâmicas a serem 

desenvolvidas e para que não sejam apenas jogos engraçados. 

No item avaliação observamos que na maioria das experiências, é informal e 

baseada na percepção das profissionais e na adesão ao grupo. As Participantes 3 

e 5 utilizam um formulário da instituição como coadjuvante a essas formas de 

avaliação.  

Sob minha perspectiva, a avaliação dos Grupos Multifamília pode ser feita 

pelas evidências de mudança alcançadas pelas famílias, testemunhadas e relatadas 

por essas mesmas profissionais, por outro lado, por não haver uma sistematização 

desses dados, corre-se o risco de enfraquecer o Grupo Multifamília enquanto 

instrumento útil e indispensável dentro das instituições.  

Na prática, assiste-se à extinção dos Grupos Multifamília por falta de verba, 

por baixa frequência das famílias, dificultando a comprovação de sua importância e 

deixando de reivindicar um lugar de maior importância dentre as práticas utilizadas 

na instituição. Sendo assim, em minha opinião, uma proposta de avaliação na 

admissão no grupo e constantes avaliações durante o processo podem gerar dados 

interessantes que comprovem a eficácia de tal metodologia podendo subsidiar 

projetos para obtenção de verbas, bem como aprofundar o estudo da metodologia 

do Grupo Multifamília em contextos específicos.  
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5.1.5 As categorias temáticas 

 

Após uma leitura cuidadosa de todo o material, num trabalho preliminar de 

compreensão das falas das participantes, as categorias temáticas foram construídas 

e estão apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Categorias temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            O olhar do profissional é a metáfora que nos permite ver os significados 

construídos, e que gerou A Primeira Categoria Temática que é “O olhar do 

profissional para o contexto institucional”, que será detalhado por intermédio das 

subcategorias e apresentadas no Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

1- O olhar do profissional para o contexto institucional: 

 

 

2- O olhar do profissional para as famílias: 

 

 

3- O olhar do profissional para sua atuação no Grupo Multifamília: 
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-“a burocracia te 
abocanha”+ “reuniões 
e telefonemas” 

-“falta espaço 
legítimo” + “verba 
acaba” + “trabalho 
interrompido” 

-“não tem supervisão, 
a conversa é só 
informal” 

- “proibição de horas 
extras” + “proibição 
de trabalhar aos 
sábados” 

-“cultura de que nada 
adianta” 

-“enquanto a 
secretaria não 
muda”+ “brigas 
políticas”+ “muda a 
presidência e muda a 
prioridade” 

-“proibido conversar 
sobre problemas” + 
tarefas pra cumprir” + 
“sem tempo pro 
trabalho do 
emocional” 

-“70 mães de uma vez e 4 
profissionais” 

-“um profissional ajuda o outro” 
+ “reflexões”+ “supervisão” 

-“parceria com a equipe” + 
“tem estagiária”  

-“grupo na comunidade”+ 

“pessoas do mesmo bairro” + 

“telefono chamando as 

famílias pro grupo”  

-“faço outros encontros, se 
necessário” 

-“vínculo (das famílias) com a 
instituição” 

-“a obrigatoriedade” 

-“planejamento anual da 
instituição + conversa com a 
diretoria” 

 

-“recursos 

audiovisuais” 

-“contratam 

oficineiros”+“os 

professores ajudam”  

+ “tem material para 

as oficinas” 

-“cesta básica pra 

quem vem” 

-“filmagem que eu 

providenciei”  

-“não tem sala 

disponível” 

-“não tinha nada, eu 

me virei” + “os que a 

instituição dá” + “o 

material chega e o 

grupo acabou” 

-“compro revista de 

onde tiro textos”  

-“cotizamos (os 

profissionais) o 

lanche” 

Figura 2 – O olhar do profissional para o contexto institucional 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo Multifamília é complementar a outras formas de atendimento 

(RAVAZOLLA, et al.,1997; NARVAZ, 2010), por favorecer o fortalecimento do 

contexto familiar em que o problema com um dos membros da família está inserido. 

1- O olhar do profissional para o contexto institucional: 

Representação das 
dificuldades para 
realização do Grupo 

Multifamília 

Representação das facilidades para 
a realização do Grupo Multifamília 

 

Os recursos materiais  
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Sua indicação como trabalho coadjuvante ocorre pela possibilidade que ele oferece 

de preparar e sustentar outros trabalhos que a família precise frequentar 

(HOWE,1994). Sendo assim, o contexto é de extrema importância para o 

desenvolvimento do Grupo Multifamília e sua influência é muitas vezes impactante, 

uma vez que são muitas as mudanças imprevisíveis das regras: funcionários 

repentinamente transferidos; serviços extintos sem aviso; mudança do espaço físico; 

pressão por número de atendimentos. Todos esses são fatores que, com certeza, 

representam dificuldades ao profissional na realização de seu Grupo Multifamília. 

Na subcategoria Representação das dificuldades para realização do 

Grupo Multifamília, foram apontados “a burocracia te abocanha” e “reuniões e 

telefonemas” adensando a responsabilidade dos profissionais, comprometendo seu 

desempenho, como se pode observar no depoimento de uma das participantes:   

 

Participante 1: “[...] há uma preocupação tão grande com 

relatórios, com números, com aquilo,  que se você não tomar 

cuidado  .... você perde a sensibilidade,  você passa a ter um 

relacionamento com o papel e não com pessoas”. 

   

As regras da instituição, as deliberações tais como “proibição de horas extras” 

e a “proibição de trabalhar aos sábados” determinam que o grupo não possa ser 

feito em horários que as famílias possam comparecer, por vezes, aparentando que o 

trabalho com a família não é mesmo a prioridade da instituição e por isso falta-lhe 

espaço concreto, o que acaba por transparecer nas seguintes falas: “falta espaço 

legítimo”, “verba acaba”, “trabalho interrompido”.  

O espaço, enquanto legitimação da existência do grupo e manutenção das 

condições para que ele aconteça também inexiste, e é representado pela falta de 

cuidado com os profissionais, “não tem supervisão”, “a conversa é só informal.” 

Fatores que dificultam o aprofundamento do trabalho e contrariam a literatura 

quando apontam que o papel de facilitar o grupo depende da capacidade do 

profissional de colocar à disposição seus recursos pessoais e técnicos a serviço das 

tarefas grupais (FULKS,2008), o que reforça a importância de se  legitimar um 

espaço para a  reflexão.  

A capacidade de refletir sobre a prática envolve múltiplas e mútuas 

conversações reflexivas consigo mesmo, com clientes, colegas, estudantes e outros 
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(ANDERSEN, 2011, p.85),  possibilitando uma percepção ampliada e um 

compromisso com o vivido, desenvolvendo habilidades que podem se constituir em 

ferramentas que possam ser levadas para a experiência com outros grupos e ainda, 

amadurecer a continuidade do mesmo. 

Se não há uma equipe coesa e atuante, que apóie as dificuldades, 

desenvolvem a “cultura de que nada adianta” e uma descrença baseada em suas 

vivências traduzidas por “enquanto a secretaria não muda”. As “brigas políticas” e as 

“mudanças de presidência” interferem e “mudam as prioridades”, desnorteando os 

profissionais e desvalorizando suas práticas. 

A Participante 2, que está lotada numa Secretaria de Assistência Social, 

sente-se limitada por entender que está  “proibido conversar sobre problemas”, que 

tem “ tarefas pra cumprir” e fica  “sem tempo pro trabalho do emocional”, resultando 

em sua percepção  de que nessa Secretaria de Assistência não há lugar para o 

psicólogo.  

Pakman (1994) reflete sobre os perigos da atuação do profissional em 

instituições quando cria pseudo soluções, que são os desvios criados para se 

acomodar a uma atuação que não dá abertura para mudanças, conservando os 

movimentos do sistema e impedindo a promoção de saltos qualitativos que mudam o 

sistema a partir das imprevisibilidades (VASCONCELLOS, 2002).  

Quanto à subcategoria Representações das facilidades para realização do 

Grupo Multifamília, estar numa instituição, potencialmente, significa ter muitos 

recursos, uma grande clientela (“70 mães de uma vez”), bem como um número de 

profissionais disponíveis (“4 profissionais em parceria” , “tem estagiária”), reunidos 

em torno de um objetivo instituído e validado por aqueles que a mantêm. Sua 

sustentação social não depende de uma conquista direta desse profissional, que 

pode se dedicar ao trabalho de torná-la útil para as famílias, e assim colaborar com 

sua manutenção enquanto mecanismo de proteção de uma rede de atendimento 

social.   

De fato quando “um profissional ajuda o outro”, quando há espaço legítimo 

para “reflexões” e para “supervisão”, quando se pode fazer “parceria com a equipe” 

pode-se enriquecer suas práticas e fortalecê-la para fazer frente às dificuldades. 

Estar em grupo de profissionais possibilita que elaborem e façam o “planejamento 

anual da instituição”, lançando mão de “conversa com a diretoria” para um melhor 

encaminhamento das questões pertinentes ao trabalho com as famílias. 
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Quando o Grupo Multifamília acontece como “grupos na comunidade” com 

“pessoas do mesmo bairro” e quando os profissionais têm um convívio cotidiano 

com as famílias usuárias, há uma facilidade e uma intimidade para tomar atitudes 

como “telefono chamando as famílias pro grupo” e “faço outros encontros, se 

necessário.” 

Algumas vezes “a obrigatoriedade” de participação da família pode ser um 

facilitador por representar a interrupção de um ciclo vicioso de convivência 

problemática, ao ser intimada a fazer um “vínculo com a instituição” e ter a 

oportunidade de se experimentar em outras relações interpessoais, com outras 

possibilidades relacionais. O que é relatado na literatura nos casos do Grupo 

Multifamilia no contexto de abuso sexual, nos quais as famílias chegam intimadas 

pelo poder judiciário, e muitas vezes passam a participar por sua decisão, de outras 

etapas do trabalho (COSTA et al., 2005). 

Da construção dessa subcategoria, em relação às facilidades, pode-se refletir 

sobre a riqueza das propostas veiculadas no SUAS por meio do CRAS quando 

propõe que as famílias sejam atendidas em seus territórios, o que facilita a busca 

ativa  pelos profissionais e  a parceria com outros serviços dispostos na 

comunidade,  facilitando um contato com a rede e promovendo uma continuidade 

entre os serviços e recursos locais. Também a proposta de trabalhar as famílias em 

grupo oportuniza o resgate, ou mesmo, o fortalecimento das redes sociais e 

familiares na desconstrução de dificuldades e na construção de oportunidades, o 

que revela que o Grupo Multifamília pode muito bem atender a essas necessidades, 

enquanto estabelece entre as famílias com problemas comuns o intercâmbio e a 

reorganização de modos de vida cotidianos (DABAS, 1993). 

No que diz respeito à subcategoria Os recursos materiais, vê-se a 

disposição das profissionais para fazer acontecer o grupo, entendendo como parte 

de seu trabalho a busca por recursos. Ninguém se mostrou indignada por ter que 

providenciar as condições: “não tinha nada, eu me virei”.  Maior disposição é 

requerida para lidar com as incertezas dos processos burocráticos nas instituições: 

“o material chega e o grupo acabou”, “não tem sala disponível”, levando-as a 

construir saídas dependendo de seu interesse pessoal/profissional de que o Grupo 

Multifamília aconteça: “compro revista de onde tiro textos”, “cotizamos (os 

profissionais) o lanche“, “filmagem que eu providenciei” e por vezes veem nisso uma 

oportunidade de doação, de participação mais concreta. 
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Algumas instituições têm mais recursos: “recursos audiovisuais”, “contratam 

oficineiros”, “os professores ajudam”, “tem material para as oficinas”, “os que a 

instituição dá” e, portanto, oferecem mais oportunidades para que o profissional 

cuide mais da preparação do material e de si mesmo para estar melhor no encontro 

com o grupo. 

Oferecer “cesta básica pra quem vem” aparece como um recurso que pode 

ser útil, sobretudo pelo caráter de necessidade das famílias, porém, sabemos que 

isso pode ser uma forma de acesso às famílias, mas não de garantia de sua 

frequência, que deverá ser conquistada no relacionamento interpessoal. 

Mediante a fala das participantes foi possível construir Segunda Categoria 

Temática “O olhar do profissional para as famílias” composta por outras 3 

subcategorias justificadas pelos elementos, as quais apresento na Figura 3 e passo 

a analisar a seguir.  
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-“não sabem estar 
com os filhos mais 
novos” + “não sabem 
brincar” + “não tem 
distinção de papéis” 

-“pessoal de ação”+ 
“pessoal alegre” + 
“são ricas”+ são 
criativas + encontram 
solução 

- “vivem coisas difíceis 
e têm muita coisa pra 
contar”  

-“não querem tratar de 
problemas, preferem 
se divertir” 

-“quem precisa não 
comparece”  

+ “não têm dinheiro 
pra condução”+ “não 
vêm por falta de roupa 
de frio” 

 

 

 

-“comparecem quando quer” 
+ “obrigadas pelo juiz” + 
obrigadas pelo programa”  

-“por curiosidade” +  “com 
compromisso”+ “pegando 
confiança” + “de modo 
fervoroso” 

-“dos jogos” + “das 
dinâmicas” + “das oficinas de 
geração de renda” + 
“fazendo e refletindo” 

“ensinando outros”+ 
“consolando”+ discutindo  

-“com autonomia para 
escolher” + “eles pedem” 
(sobre os temas) + “dão 
opinião nos debates” 

-“mandam cartas” + “dão 
depoimentos” 

 

 

-“se divertindo, se 
distraindo” + “com 
humor”+ “quebrando 
a rotina” +-
“desabafando”  

- “se comunicam” 

-“vão se fortalecendo 
+ “criando recursos 
internos”+ ”se 
empoderando” + 
“força para lutar” 

-“percebem que são 
humilhadas na vida” 
+ “ao perceber suas 
qualidades” 

-“convivem melhor 
com os problemas” + 
“acham outros 
caminhos” “se 
consolam”  

- “recebem 
informações sobre 
seus direitos”+ 
“aprendem a fazer 
alguma coisa e 
podem multiplicar” + 
“geram renda” 

-“envolvem-se com 
outras pessoas”+ “se 
colocam no lugar do 
outro” + “se tornam 
mais solidários” 

-“quando pertencem” 
+ “quando são 
acolhidas” + “no 
individual e na 
relação com o 
coletivo” 

Figura 3 - O olhar do profissional para as famílias 

 

 

 

 

 

 

 

2- O olhar do profissional para as famílias: 

Percepções sobre a 
família vulnerável 

socialmente 
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Na subcategoria percepções sobre a família vulnerável socialmente 

percebe-se que a “riqueza, a alegria e o ânimo” aparecem para mostrar os aspectos 

positivos mesmo diante de uma vida difícil, confirmando o que alguns autores 

expõem sobre o quanto as famílias se sentem menos problemáticas do que os 

relatos feitos sobre elas (SARTI, 2004, 2008 E SOUSA; HESPANA; GRILO, 2007).  

A distância muitas vezes entre a percepção do profissional e as percepções 

da família sobre si mesma deve-se a uma expectativa baseada nos padrões 

idealizados pela profissional, o que foi amplamente discutido por Szymanski (1992) 

nos conceitos sobre a família pensada e a família vivida. 

A disposição para a vida também se revela por meio dos elementos “pessoal 

de ação, encontram soluções e são criativas” como recursos que as tornam 

resilientes em suas vidas difíceis, o que nos faz pensar em Walsh (2003) quando 

reflete sobre a importância de criar novos modelos de interação humana para se 

encaixar nos desafios da vida.  

 As dificuldades variam desde a “falta de roupa e dinheiro para condução” 

como impeditivos de seu comparecimento ao grupo, inviabilizando uma análise de 

seu interesse pelo grupo, uma vez que lhes faltam os recursos mais básicos para 

seu comparecimento. Conforme aparece na entrevista da Participante 1: “Não é 

resistência, é dificuldade mesmo, a condução é cara”, referindo-se às faltas no 

Grupo Multifamília. 

 Outras dificuldades também emergem nos dados “não sabem brincar com os 

filhos mais novos”, “não têm distinção de papéis”. Essas informações sobre as 

famílias atendidas necessitam de um olhar cuidadoso uma vez que aquilo que não 

sabem fazer precisa ser entendido dentro do aspecto cultural e do universo de 

experiências de cada família, sem, contudo, virar uma generalização. Pois, quando 

uma oportunidade lhes é oferecida, mobilizam suas competências, como mostra a 

pesquisa de Santos e Macedo (2008), na qual as famílias passaram a se sentir mais 

fortalecidas, mais legitimadas no papel parental, conseguindo reconhecer, pela 

experiência nos grupos, que possuem um saber relativo à como educar seus filhos.  

Na subcategoria como participam, pode-se apreender como os profissionais 

percebem a participação das famílias no Grupo Multifamilia. A participação “porque 

são obrigadas” de alguma forma está sempre presente, pois se o Grupo Multifamília 

está atrelado a um serviço prestado pela instituição, sua participação está vinculada 

a algum benefício recebido, material ou não. Talvez pudéssemos substituir 
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obrigatoriedade por dever de participar, seja para receber um beneficio material 

vinculado aos programas de repasse de renda, por exemplo,  ou pela oportunidade 

de acessar uma aprendizagem. 

O Grupo Multifamília como um espaço de acolhimento, de exposição e de 

segurança para as dúvidas das famílias aparece quando as profissionais relatam 

que participam “de modo fervoroso” (Participante 3) para se referir a momentos de 

expressão da emoção. Os elementos “dão suas opiniões, consolam-se, mantem-se 

curiosas e ensinando outros” combinam com a literatura sobre o Grupo Multifamília, 

desde seus idealizadores que foram os médicos americanos Lanquier e Orwin 

(FOSTER,1994). Ambos apontam que o Grupo Multifamília acaba por se tornar um 

grupo de auto-ajuda, pois as famílias aprendem a se conhecer, funcionam como 

espelhos umas para as outras e, ainda, de acordo com John Howe (1994), o Grupo 

Multifamília também pode ser realizado na comunidade para auxiliar os moradores 

de um bairro, por exemplo, a lidarem com algo traumático que lhes tenha 

acontecido, possibilitando a vivência do tão importante conceito de promoção de 

saúde como um processo de capacitação dos indivíduos e coletividades para 

identificar os fatores e condições determinantes de saúde, e exercer controle sobre 

eles de modo a garantir a melhoria das condições de vida e saúde da população 

(WESTPHAL, 2007). 

Para discutir como são ajudadas as famílias participantes do Grupo 

Multifamília na percepção do profissional, relembramos que Grupo Multifamília é 

definido como um encontro entre famílias para que compartilhem suas histórias, 

identifiquem seus recursos no processo de compartilhar (COSTA, 1998 apud 

COSTA, BRANDÃO, 2005), o que nos remete aos seguintes elementos “quando 

pertencem”, “quando são acolhidas”, “percebem que são humilhadas na vida”, 

“envolvem-se com outras pessoas”, “se colocam no lugar do outro”, “se tornam mais 

solidários”, enfim, são ajudadas “no individual e na relação com o coletivo”. Nessa 

rede de apoio todos se sentem aceitos com suas idiossincrasias (HOLZMANN; 

GRASSANO, 2002).  

 Assim, o Grupo Multifamília, na opinião de Lima (2006) tem o objetivo de 

mobilizar competências dos indivíduos (“quebrando a rotina”, “desabafando”, “se 

fortalecendo”, “criando recursos internos”, ”se empoderando”, “com força para lutar”) 

como também das famílias e das redes sociais (“ao perceber suas qualidades”, 

“convivem melhor com os problemas”, “acham outros caminhos”, “se consolam”, “se 
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comunicam”). Enfim, restauram em si mesmas a força para o enfrentamento das 

dificuldades cotidianas. 

A importância de estarem reunidas aparece pela possibilidade de acionar 

seus aspectos resilientes que tornam o dia a dia mais fácil de ser enfrentado, o que 

aparece como: “se divertindo, se distraindo”, “com humor”, dados que confirmam a 

importância e o alcance que o Grupo Multifamília tem para construir uma 

convivência mais saudável juntamente com as famílias de uma comunidade.  

A Terceira Categoria Temática, “O olhar do profissional para sua 

atuação”, formou-se a partir de seis subcategorias que serão apresentadas e 

discutidas a seguir:  

 

 

Figura 4 – O olhar do profissional para sua atuação 
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“Michael White na construção das narrativas” 

“Lembro-me de Minuchin” 

“Maturana em Brincar e Amar” 

“Inspiro-me nos textos de Augusto Cury” 

“Gosto de ler sobre problemas de aprendizagem” 

 

 

 

 

 

Diálogos 
com a Teoria 
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“organizador da conversa” 

“organizador de contexto” 

“coordenador” 

“norteador” 

“orientador” 

“possibilitador” 

“potencializador” 

“facilitador”  

 

Nome 
atribuído a 
sua função 
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“planejar juntas” 

“supervisão ao vivo” 

“uma relação de mão dupla” 

“minha colega me socorre” 

“incluo outros profissionais da unidade” 

“cutucar outros colegas” 

“difícil cederem a sala” 

“dificuldades de sentar para conversar” + “não 

conversamos formalmente” 

“se tivesse uma psicóloga junto” 

“planejamento separado” 

“sozinha você é limitada” 

“não tem grupo de supervisão”  

 

Parcerias 
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“planejar as atividades” + “encontrar um 

texto” + “preparar antes o material” 

 “trazer oficina de aprendizagem”+  “batalhar 

recursos materiais” 

“ abrir a conversa” + “acolher”+ “fazer a 

reflexão”+ “ mediar discussões” 

“trabalhar as fronteiras das famílias” 

 “anoto tudo ouvir para seguir o grupo” + 

“ouço muito porque tenho o que aprender 

com elas” 

 

Tarefas  
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“saber ouvir” 

“saber brincar” +“humor” + 

“rir”   

“facilidade pra falar” 

“fazer questionamentos” 

“não ser dona da verdade” 

“aceitar” 

“envolver-se” 

“cuidar das regras” 

“saber justificar” 

“disposição pra se envolver” 

 

Habilidades 
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“sou apaixonada” 

 “me emocionei” 

 “possessividade : o meu grupo!” 

“reconheço-me como pessoa e como 

profissional” 

“amor” 

“aprender a olhar o outro” 

“me ligo nelas” 

“ressonância” 

“o assunto sempre mexe” 

“mudei muito o comportamento” 

“não aprendo mais com elas (já ouvi 

muito a mesma coisa)” 

“frustração” 

“impotência”   

Sentimentos 
despertados 
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Do diálogo com as teorias, busquei compreender quais são os referencias 

utilizados pelas profissionais para construir suas práticas, cabendo ressaltar que 

aqui foram consideradas apenas as alusões aos autores e não as posturas 

indicadoras da epistemologia da profissional.  

Constatei que são diversificados os autores, sendo os sistêmicos os mais 

citados, uma vez que todas possuem essa orientação em sua formação. As teorias 

que cada uma elege, mostram um sentido quando integradas às práticas com Grupo 

Multifamília, por exemplo, a Participante 1 cita “Michael White na construção das 

narrativas” e também cita “os textos sobre a  Terapia Colaborativa” utilizados em sua 

prática de formar profissionais para o Grupo Multifamília, Tanto a Participantes 3 

como a 5 lembraram de “Minuchin” na definição das fronteiras familiares, tema que 

se revela numa prática de compreensão das famílias que frequentam a Fundação na 

qual trabalham. A Participante 4 citou “Maturana, em Brincar e Amar” e “Piaget” 

uma vez que trabalha com jogos. A Participante 2 segue a linha de sua 

especialização e se “inspira nos textos de Augusto Cury”. Observei que as 

participantes mostram que levam para a vida profissional as teorias sedimentadas 

em suas atitudes, e em seus diálogos internos, porém, na prática os exemplos falam 

por si mesmos, distanciando-as das teorias.  

Tal dado emergiu da abundância de exemplos fluídos na conversa em 

confronto ao pouco material emerso sobre teoria. Como a fala da Participante 3 

“nem se eu espremesse meu cérebro agora conseguiria lhe falar de alguma teoria”. 

Lembrando que a teoria e a prática se interconstituem e que, portanto, ambas tem 

um status significativo. 

Na subcategoria nome atribuído a sua função, observei que diferentes 

nomes emergiram, e que se reunidos, servem para cobrir a amplitude de funções 

que o profissional tem dentro de um Grupo Multifamília, revelando a impossibilidade 

de nomear a função de uma única forma, o que justifica o uso da palavra profissional  

amplamente utilizado nessa tese, para contemplar as várias funções e as várias 

profissões dos que utilizam o Grupo Multifamília.  

Observa-se que os nomes sugeridos dependem da relevância que o 

profissional dá para suas funções dentro do grupo. Os nomes “organizador da 

conversa” e “organizador de contexto” lembram a atribuição de ser guardião do 

processo (FULKS, 2008).  O “coordenador”, “orientador” e o “norteador” se referem a 

função de dirigir, uma vez que o profissional é o representante de uma instituição e 
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conhece o que é esperado das famílias como resultado de suas participações. Os 

nomes atribuídos “possibilitador”, “potencializador” contam da necessidade do 

profissional colocar a serviço do grupo seus recursos pessoais e técnicos, para 

ressaltar os recursos do grupo emergentes na conversa. O“facilitador” apareceu na 

função de quem media as relações entre as famílias, ajudando-os a explicitar as 

posições que lhes são comuns e compor com as diferenças, aproveitando-as para a 

construção de novas compreensões dentro do grupo. 

Na subcategoria parcerias vemos que “planejar juntas”, “uma relação de mão 

dupla”, “minha colega me socorre”, “incluo outros profissionais da unidade”, “cutucar 

outros colegas” o que mostra na prática a importância de construir junto atividades, 

além de se apoiarem nas múltiplas e mútuas conversações reflexivas (ANDERSEN, 

2011) para construir uma percepção ampliada e um compromisso com o vivido, 

desenvolvendo habilidades que podem se constituir em ferramentas que possam ser 

levadas para a experiência com outros grupos e ainda, amadurecer a continuidade 

do mesmo. 

Também existem os aspectos que revelam uma parceria que não constrói: 

“difícil cederem a sala”, “dificuldades de sentar para conversar”, “planejamento 

separado”, “não tem supervisão”, “não conversamos formalmente”, enfim, “sozinha 

você é limitada”, o que nos remete a Pakman (1994) quando fala que a equipe de 

profissionais assume em suas intervenções os problemas de suas instituições, 

refletindo em prejuízo direto à pessoa do profissional.  Ações que devem ser 

apoiadas por reflexões que ajudem a discriminar quais são os problemas das 

instituições, das famílias e dos profissionais; ações efetivadas em espaços legítimos, 

chamadas de supervisão ou de intervisão (NACIF et al.,2006), considerando o grau 

de responsabilidade que a função do profissional tem na vida das pessoas com 

quem trabalha. (FULKS, 2008). 

Entre os aspectos que tornam as parcerias mais fáceis ou mais difíceis, 

destaca-se a necessidade de se construir práticas interdisciplinares, valorizando-as 

e reconhecendo suas dificuldades para essa construção ao que indica Porto (2011) 

sobre a necessidade de capacitação para que nasça uma prática consistente 

epistemologicamente. 

Na subcategoria tarefas encontramos nos elementos que a constituíram, o 

“planejar as atividades”, “encontrar um texto”, “preparar antes o material” como 

atitudes necessárias para dar segurança ao profissional como nos dizeres da  
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Participante 1: “se eu vou para o grupo previamente 

preparada, eu vou mais tranquila, a minha emoção flui melhor, 

não que necessariamente aquilo que eu preparei tenha que 

acontecer”.  

 

E aqui cabe lembrar que as pesquisas mostram que não se pode trabalhar 

com as famílias vulneráveis socialmente de maneira pragmática, aleatória ou 

voluntária (GUIMARÃES, ALMEIDA, 2008) correndo o risco de discriminar as 

famílias e paralisar a própria atuação (YUNES, 2008) o que confirma o encontrado 

nessa subcategoria. 

Nas tarefas do profissional no Grupo Multifamília observadas em Fulks 

(2008), considero que sua função deve condensar uma postura ética, epistemológica 

e técnica, que aparecem comtempladas nos elementos que compuseram essa 

subcategoria. 

“Trazer oficina de aprendizagem” aponta para o significado da postura técnica 

que significa assumir a organização do encontro, comprometendo e 

responsabilizando-se pelo processo até seu término.  

As tarefas, tais como “abrir a conversa”, “acolher”, “fazer a reflexão”, “mediar 

discussões” e “criar um clima afetivo”, refletem uma posição epistemológica que 

implica numa habilidade de participar simultaneamente de múltiplas, algumas vezes, 

contraditórias, expressões de pontos de vista, encarando-as como oportunidade 

para inovação e mudança. (ANDERSON, 2011).  

O profissional é também o responsável pelas relações éticas do grupo, que 

numa perspectiva sistêmica novo-paradigmática significa construir o encontro com o 

saber de cada um dos participantes (VASCONCELLOS, 2002), ajudando-os a se 

conhecerem melhor, a utilizarem seus recursos, extraídos de suas histórias de vida 

como se observa em “trabalhar as fronteiras das famílias”. Finalmente, vivendo uma 

relação de construção intersubjetiva entre família e profissionais, revelada nessa 

fala: “tenho o que aprender com elas” e, portanto, “anoto tudo o que  ouvir para 

seguir o grupo”  evidenciando genuíno interesse pela atividade que realizam. 

As habilidades que emergiram como necessárias para o desenvolvimento do 

Grupo Multifamília no contexto de vulnerabilidade social, foram: “saber brincar”, 

“humor”, “rir” revelando a importância da capacidade do profissional de acionar seus 
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aspectos resilientes para renovar sua disposição ao lidar com os relacionamentos, 

renovando suas crenças e transformando obstáculos em desafios (SOUZA, 2009). 

O “saber ouvir”, “facilidade pra falar”, “fazer questionamentos”, “não ser dona 

da verdade” e “aceitar” são constantes aprendizagens incentivadas pela postura de 

um arquiteto do processo de diálogo, cuja habilidade é criar um espaço para 

facilitação de uma conversa dialógica (ANDERSON; GOOLISHIAN, 1993). 

Suas responsabilidades são como guardião do processo (“saber justificar”, 

“cuidar das regras”) e também ficar livre para “envolver-se” e construírem juntas as 

histórias vividas naquele espaço. 

Os sentimentos são variados entre os positivos que aparecem mais 

abundantemente: “sou apaixonada”, “me emocionei”, “possessividade: o meu 

grupo!”, “reconheço-me como pessoa e como profissional”, “amor”, “aprender a olhar 

o outro”, “me ligo nelas”, refletindo o envolvimento necessário para se trabalhar em 

contextos de muitas dificuldades, o que remete a Walsh (2003) sobre uma visão de 

vida mais otimista e esperançosa que cria para o outro uma possibilidade de 

recuperar em si mesmo seus recursos, o que é útil para os contextos de múltiplas 

dificuldades, em que as pessoas precisam recuperar a esperança em suas vidas. 

Também o desânimo é expresso nos seguintes elementos: “já ouvi muito a 

mesma  coisa”, “frustração”, “impotência” falam das dificuldades de um contexto que 

constrói descrenças, dadas as suas dificuldades e leva os profissionais a 

contrariarem a vocação de suas formações em ciências humanas, que se traduz 

pela crença nas transformações das pessoas: “não aprendo mais com elas. 

Situações como as de desânimo ou tais como a “ressonância”, “o assunto sempre 

mexe” devem ser cuidadas nas supervisões, nas reflexões da equipe e nos 

trabalhos com as histórias de vida que objetivam manter a competência do 

profissional harmonizada com suas histórias pessoais. 

 

5.1.6 O foco principal de cada entrevista 

 

Com o intuito de complementar essa análise, na Figura 5, o foco extraído de 

cada entrevista é apresentado para compor um panorama dos aspectos relevantes 

na percepção do Grupo Multifamília de cada uma das participantes.  
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Quadro 6 – O foco principal de cada entrevista 

 

 

 

Na Participante 1, que é psicóloga, vê-se a preocupação com a formação do 

profissional para trabalhar com o Grupo Multifamília. 

   

“A primeira coisa que me chamava a atenção é o quanto o 

facilitador ou a parte emocional do facilitador está diretamente 

ligada com o resultado e com o próprio desenrolar do grupo”. 

   

“Exemplificando: Vou para o grupo, há ressonância, não ligo e 

aí eu supervalorizo a parte burocrática, que fica entre o 

facilitador e os participantes do grupo, impedindo uma conexão 

mais amorosa”. 
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Essa profissional refere-se ao envolvimento necessário para o trabalho com o 

Grupo Multifamília, que é confirmado pela literatura, quando considera que o 

profissional, facilitador, como é chamado por Fulks (1998) deva ter a capacidade de 

se comprometer, de se envolver com as histórias dos componentes de seu grupo. 

Como isso, considero de extrema responsabilidade a equipe de supervisão ajudar 

nos diálogos internos do profissional e preparar os encontros futuros, exatamente, 

como na experiência dessa participante em que a supervisão dos grupos realizados 

é constante, auxiliando o profissional, estudante de Grupo Multifamília, a se 

desenvolver para promover o desenvolvimento das famílias.  

A Participante 2, que é psicóloga clínica, estreando no trabalho social, traz 

como foco as limitações que a profissional identifica em sua atuação no CRAS, onde 

realiza o Grupo Multifamília.  

 

“juntou o Grupo Multifamília com o do renda por falta de 

participantes [...] como estava vindo dois, três, a gente resolveu 

juntar com o grupo do Renda Cidadã que é mais informativo e 

que os temas que já vem especificados da secretaria”.  

 

“Eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas para poder fazer 

um pouco da minha parte, porque senão eu vou virar mesmo 

assistente social”. 

 

Sua ênfase é na queixa a respeito das regras restritivas de seu contexto de 

trabalho que é uma unidade do CRAS e as consequentes deformações que o Grupo 

Multifamília sofre quando tem que ser adaptado. Exemplifica, que quando participou 

de uma experiência em um grupo na comunidade pode apreciar a força do grupo, o 

que já não acontece quando as famílias têm que vir ao CRAS obrigadas a 

participarem dos grupos, bem como sua unidade é no centro da cidade, região onde 

não há um índice de vulnerabilidade social muito alto, segundo os critérios do Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), o que dá uma característica diferente ao 

grupo, no sentido de não serem famílias que dependem da instituição para sua 

sobrevivência. Além do mais, ela profissionalmente, não se identifica com o trabalho 

na Secretaria da Assistência Social:  
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“minha especialização era clínica e eu me formei há vinte anos 

atrás, não se falava de assistência  social. Assistente social era 

a caridade que a mulher do prefeito fazia [...] de onde vem 

minha experiência de assistente social!  

   

Podemos extrair de sua experiência uma observação que nos remete ao que 

Pakman (1994) menciona sobre a força dos contextos dirigindo e determinando as 

ações dos profissionais, e até despersonalizando suas práticas, caso não consigam 

reagir e resgatar seus recursos. Esse autor aponta que o desenho terapêutico 

envolve trabalhar com materiais que incluem não só os simbólicos, que fazem o 

conteúdo do diálogo, mas também com as estruturas políticas e sociais que 

fornecem o conteúdo para que tal diálogo aconteça (PAKMAN, 1998, p.10).  

Apesar dessa profissional mostrar sensibilidade para com as famílias nos 

grupos,  conhecer em seus dramas e exemplificá-los de modo muito interessante, 

parece não poder se comprometer com isso, pois o oficial de sua função, pelo 

menos em seu entendimento, é fazer grupos para não falar de problemas e, sim 

para descontrair as pessoas. 

 

“Se alguém pede pra falar de seus problemas e tem mais de 

um profissional no grupo, marcamos uma conversa separada, 

pois no grupo é só pra se divertir”. 

 

“Se aparece alguém deprimido: isso é na saúde, pois na 

assistência social a gente não pode trabalhar problemas”.  

 

Nesse momento de minha análise, cabe incluir a reflexão sobre a 

competência cultural desenvolvida por Macedo (2001) como uma condição para que 

os profissionais ajustem suas lentes culturais para conviver confortavelmente e 

trabalharem de forma competente com as famílias, cuja experiência cultural é 

diferente. Penso ser interessante agregar a esse aspecto, a competência social 

desenvolvida por Lima (2011) para chamar a atenção dos psicólogos para seu 

comprometimento social, atualizados numa postura ética e comprometidos com a 

percepção da família em seu contexto social.  Esses conceitos podem ajudar o 

profissional a acomodar as novas demandas de atendimento nas quais a pessoa é 
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considerada em sua interconstituição pelo psico e pelo social. (GRANDESSO, 

2000). 

A Participante 3, que é assistente social, evidencia em seus relatos sua 

observação da participação das famílias, que adjetivou como “fervorosas” em 

encontros considerados “sagrados”, o que nos remete a Waldgrave (2001) e sua 

equipe  quando propõe a inclusão da comunidade em seu trabalho para preservar a 

cultura na construções das soluções para os problemas. Os importantes conceitos 

de pertencimento, sacralidade e libertação foram trilhas a serem seguidas na 

comunidade da Nova Zelândia e, nessa pesquisa, apareceram de modo semelhante 

“se trabalhou a individualidade, se trabalhou o coletivo e se trabalhou a cultura”. 

Essa profissional refere-se a “seu grupo”, reconhecido por ela de um modo 

possessivo, mas evidenciado pelos 8 anos dedicados à sua construção, funcionando 

na mesma instituição e no bairro, que tem como característica, antigas famílias que 

ali nasceram e fazem parte de uma rede que preexiste (PAKMAN,1995) ao Grupo 

Multifamília e que lhes dá suporte, mantendo-se numa relação recursiva e evocando 

a função do Grupo Multifamília que é a de sustentar outros trabalhos e que porque 

não, outras comunidades.  

A profissional relata que procura trazer oficinas para que as famílias 

aprendam alguma atividade que lhes possa gerar renda, o que é muito bem aceito 

por todas elas, inclusive, cobram se por acaso o grupo não acontecer, e continuam a 

frequentar a instituição mesmo que os filhos já tenham saído. Ou os filhos que ainda 

estão na instituição, espiam para ver se sua família está dentro da sala, ou seja, o 

Grupo Multifamília dentro dessa instituição é referência para a vida das famílias na 

comunidade. 

Na entrevista da Participante 4, em sua rica trajetória profissional, elegi uma 

de suas experiências, uma vez que tem muitas, o que se pode observar é que, em 

geral, trabalha com as famílias vulneráveis em suas trajetórias pela justiça, nas mais 

diversas situações. Ela ressalta a importância das atividades lúdicas, pois utiliza os 

jogos espontâneos criativos (HOLZMANN, 2006) para desenvolver os encontros no 

Grupo Multifamília, a fim de despertar seus participantes para a importância da 

autonomia, do respeito aos limites e da integração de suas vivências, 

reposicionando-os nas relações interpessoais. Pontua a importância da 

espontaneidade e da criatividade do profissional para criar atividades ao mesmo 

tempo em que valoriza a proposta das famílias na construção de jogos relacionais. O 
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que nos remete a literatura do Grupo Multifamília que propõe reunir vários membros 

das famílias, incluindo as diferentes formas de se conversar em cada idade, 

valorizando, inclusive, a participação das crianças junto com os adultos, o que é 

habitual na experiência dessa participante. 

Na entrevista da Participante 5 emerge a importância no Grupo Multifamília 

para o  reconhecimento de direitos, mediante o trabalho realizado com temas tais 

como as questões de gênero e a violência doméstica, com apoio de textos para 

gerar discussões. Também propõe que desenvolvam atividades que lhes ajudem a 

reconhecer suas habilidades manuais, melhorar a percepção de si mesmas, e 

possivelmente gerar renda.   

Porém, sente-se limitada pelas regras da instituição “poucos profissionais e 

muitas famílias” que se somam às características da unidade em que está nesse 

momento que é de “difícil acesso”, sem história e tradição compartilhada como 

comunidade, pela juventude dos bairros. Recebe algumas famílias por intimação 

judicial e que são obrigadas a participar para que o poder público controle a 

violência e a negligência para com os filhos pequenos. 

  

Participante 5 : “As famílias que precisam não vêm ao grupo”, 

ou “quando preciso que venham tenho que correr atrás”, “ 

atualmente estou sozinha com muitas famílias e impedida de  

realizar grupos aos sábados”. 

 

Sousa et al. (2007) ponderam a respeito da sobrecarga que sofrem os 

profissionais, tendo que ser referência para tantas famílias, restando-lhes uma 

sensação de impotência. Portanto, as intervenções precisam contar com o cuidado 

em sua construção a fim de dar autonomia àquelas famílias que podem funcionar 

como multiplicadoras, bem como as intervenções em rede que nos dizeres de 

Vilalba (2005) ativam recursos informais de distintos sistemas e contextos de 

desenvolvimento das famílias, revelando conexões e participação coletiva.  
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5.1.7 As historias de vida desenhando a prática profissional 

 

Em todas as entrevistas pode-se apreciar o envolvimento das profissionais 

com as famílias e com as histórias que constroem juntas. A convivência com as 

famílias no Grupo Multifamília remete cada uma delas às suas histórias pessoais, 

gerando um encontro transformador para todos, quando convida ao diálogo com 

uma curiosidade genuína e uma escuta verdadeira como é próprio da Abordagem 

Colaborativa (ANDERSON, 2011). 

Um avô e um pai conselheiros de família, ou seja, sempre voltados para 

ajudar as famílias por meio de trabalhos na Igreja Católica, foram a fonte de 

inspiração da Participante 4, moldando sua maneira tão entusiasmada de trabalhar 

com as famílias, sempre ajudando-as a perceberem sua potencialidade e sua 

capacidade de ser autônoma.  

A Participante 1  traz sua marca pessoal quando diz da importância do 

intervalo para o café, com um lanchinho especialmente preparado, como um legado 

familiar em que a comida traduz afetividade, típico de sua ascendência italiana. 

A Participante 3 conta de sua identificação com as famílias que atende , pois 

passou por problemas de doença e sabe o quanto é importante a luta pessoal e o 

desejo de mudança, como mobilizadores dos acontecimentos. Por esse motivo 

aprecia que mulheres tão simples, com poucas palavras, traduzam tão importantes 

temas.  

As histórias pessoais refletidas pelo próprio profissional e consideradas como 

estruturantes de seu posicionamento na relação com as famílias podem clarear suas 

escolhas e soltar suas amarras (CERVENY, 2011), para estar integrada às 

atividades que propõe, proporcionando-lhes conforto e revelando sua competência 

(JENSEN, 2011).  

Do caminho percorrido, desde a concepção desse trabalho até a produção de 

seus resultados, creio ter adquirido um importante acréscimo de conhecimento e de 

compreensão sobre a experiência do profissional com o Grupo Multifamília realizado 

no contexto de vulnerabilidade social, que era o objetivo geral de minha pesquisa.  

As informações colhidas puderam ser discutidas para detalhar a experiência 

do profissional em relação ao formato proposto para o Grupo Multifamília; as teorias 

em que se baseia para desenvolver seu trabalho; as aprendizagens adquiridas na 
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relação com as famílias e as implicações do contexto institucional, que foram os 

objetivos específicos dessa pesquisa, resultando finalmente num novo conhecimento 

que inclui detalhes sobre a experiência do profissional, apresentados nas reflexões 

que seguem. 

Do percurso pela revisão de literatura foi possível construir o seguinte 

conceito. Ao considerar o Grupo Multifamílias como uma reunião de famílias que, 

num tempo e espaço estruturado, compartilham experiências, acrescem-se de 

informações sobre temas pertinentes à sua vida pessoal e familiar e constroem um 

convívio social, íntimo e, portanto, fecundo para a construção de novos significados 

para suas histórias de vida, e que nessa vivência coletiva, as famílias servem umas 

para as outras como parceiras na construção de suas históricas atuais, tal 

experiência pode se revelar como uma ampliação dos vínculos significativos de sua 

rede social com todos os benefícios que isso significa na vida da família em situação 

de vulnerabilidade social. O cenário é o de resgate solidário entre as famílias, daí 

sua importância como uma das formas de acesso e organização dos contatos na 

rede social de cada participante e no acréscimo da sensibilização para as relações 

coletivas na comunidade. 

Tendo-se em vista tais proposições sobre o Grupo Multifamília, penso que os 

resultados mostraram que um grupo, na medida do possível, deve incluir mais de um 

membro da família, privilegiar a participação das crianças sem deixar de considerar 

que na família vulnerável as relações não são prioritariamente as nucleares e que, 

portanto, estar entre famílias da comunidade é estar em sua rede de convivência 

mais intima.  

As atribuições que o profissional tem no desenvolvimento do grupo estão de 

acordo com os objetivos do próprio grupo, com as necessidades da instituição e as 

possibilidades geradas pelo encontro, não sendo possível adotar um único nome 

para significar sua atuação. Os nomes de organizador do contexto, coordenador, 

potencializador e facilitador contam das suas muitas funções assumidas em 

diferentes momentos do grupo e, também revelam o lugar que o profissional 

privilegia assumir, com base em sua epistemologia. 

As avaliações sobre as mudanças feitas pelas famílias a partir de sua 

participação no Grupo Multifamília, devem ser criteriosamente registradas e 

transformadas em fundamentação para justificar o investimento do profissional e da 

instituição, pois apesar de serem os profissionais testemunhas da eficácia da 
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metodologia, não se pode correr o risco de ser interrompido, tomando o caminho dos 

constantes trabalhos suspensos repentinamente, desperdiçando esforços. 

Os registros dos avanços das famílias aparecem nas descrições afetivas que 

as profissionais fazem de suas práticas, revelando seu envolvimento com sua 

proposta de trabalho. Porém, a sustentação teórica de suas escolhas metodológicas 

devem ser reforçadas,  a fim de possibilitar o aprofundamento de sua própria prática 

e obter o reconhecimento e a credibilidade necessária, garantindo que seja 

discriminada de práticas do senso comum.  

A adaptação do Grupo Multifamília ao contexto institucional é sem duvida, 

uma necessidade, o que conta com a flexibilidade do profissional para fazê-la, e 

também com sua expertise no assunto para não permita sua deformação. 

O Grupo Multifamília deve ser desenvolvido por profissionais comprometidos 

e cuidadosos em sua atuação profissional, somando em sua prática os 

conhecimentos de sua graduação, que sempre se revelam como norteadores de seu 

fazer profissional. Acrescidos do conhecimento do pensamento sistêmico novo 

paradigmático, que é fundamental para uma leitura complexa das relações na 

contemporaneidade. Desenvolvendo uma prática construída cotidianamente por 

intermédio da auto-reflexão e da reflexão com outros profissionais, a fim de 

aprofundar a percepção sobre os acontecimentos, de se comprometer com o vivido, 

cuidando do encontro, por se tratar de um trabalho com vínculos relacionais, 

preciosos para vidas humanas.  

A prática de se reunir para conversar e refletir sobre o trabalho desenvolvido, 

além de criar um contexto, o de dentro do grupo, em que esse profissional estará 

livre das regras institucionais, terá a oportunidade de cultivar a vitalidade das teorias, 

a sensibilidade para com as estórias das famílias que ressoam a sua própria 

vivencia e a criatividade para a organização de outros encontros do Grupo 

Multifamília. 

Creio também que seja relevante ressaltar a importância da prática 

interdisciplinar no desenvolvimento do Grupo Multifamília que, com certeza ainda 

tem um longo caminho a ser percorrido para se somar à valorização das formações 

de graduação com a apreensão dos pressupostos sistêmicos novo paradigmáticos, 

em favor de se construir intersubjetivamente visões de mundo e definir posturas na 

construção desse trabalho como uma prática psicossocial. 
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Ouso propor que o Grupo Multifamilia no contexto de vulnerabilidade social, 

seja considerado como uma metodologia de trabalho em si mesma, com contornos 

próprios extraídos das teorias e técnicas que servem para sua composição, 

discriminando-o de uma adaptação de reuniões com pais usadas tradicionalmente 

em diversos contextos e, diferenciando-os de reuniões com aplicação de técnicas 

contidas em manuais dirigidos a leigos.  

Embora, cada profissional possa dar a seu grupo um formato mais compatível 

com seu posicionamento profissional, não significa que não tenha uma metodologia 

específica a ser seguida para que o trabalho seja denominado de Grupo Multifamília. 

Portanto, nesse caminho indica-se que cursos e capacitações sobre o assunto 

devam ser ministrados, preparando os profissionais para o estudo de teorias, 

concomitante com a reflexão sobre sua prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ingressei no Doutorado, já decidida sobre o tema de minha pesquisa movida 

pelos anos que assessoro equipes na implantação de serviços de atendimento às 

famílias, em diferentes instituições que compõem a Secretaria da Assistência Social. 

Portanto, estava certa de que desejava conhecer melhor o Grupo Multifamília 

utilizado no contexto de vulnerabilidade social, e entrei nesse curso esperando 

encontrar regras de funcionamento, normas reguladoras para sua padronização. No 

processo de aquisição de novos conhecimentos percebi que com tal olhar eu 

reduziria mais do que abriria minha visão sobre o tema de minha pesquisa e, além 

disso, não estaria de acordo com minha epistemologia que é o pensamento 

sistêmico novo paradigmático.  

A abertura e o ajuste de minhas lentes permitiram reconhecer meu interesse, 

manifesto em minha prática desde muito tempo, de conhecer mais profundamente a 

experiência dos profissionais, quando tive a inspiração de saber do profissional 

sobre sua experiência com o GrupoMultifamília, ideia que se adequou aos novos 

paradigmas científicos, que valoriza a realidade nas lentes do observador e sua 

experiência subjetiva. Assim, estabeleci que iria compreender a experiência do 

profissional com seu Grupo Multifamilia, o que me traria um conhecimento 

interconstituído pela teoria e pela prática. 

Considero ter encontrado resposta aos objetivos propostos nessa tese que foi 

o de conhecer e compreender a experiência do profissional com o Grupo Multifamília 

realizado no contexto de vulnerabilidade social e que foram amplamente discutidos 

ao longo dessa tese e termino este trabalho tendo como preciosos os 

conhecimentos que me fizeram respeitar ainda mais a experiência do profissional, 

valorizar a metodologia de Grupo Multifamília por sua flexibilidade e capacidade de 

se adaptar às necessidades dos contextos. Porém, gostaria de ressaltar que, ao 

lado da capacidade de adaptação do profissional e de sua proposta para o Grupo 

Multifamília deve existir sempre o cuidado para que não se deforme, assumindo o 

profissional o papel de guardião dos limites de sua definição. 

O conhecimento sobre a experiência do profissional reitera a importância do 

cuidado com sua pessoa e com seu desempenho, por meio das diversas formas que 
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significam respeito com sua vivência e apoio às suas necessidades, a fim de que se 

mantenha vitalizado para lidar com as imprevisibilidades do contexto institucional e 

sensível para com as dificuldades enfrentadas por todos, no contexto de 

vulnerabilidade social. 
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APÊNDICE A 

 

Guia de Entrevista Semi Estruturada 

 

CONHECENDO A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO GRUPO: 

• Como acontecem os seus grupos multifamília quanto ao número de 
encontros, duração, número de participantes, 

• Qual o processo de escolha dos participantes? 

• Como são escolhidos os temas para as conversas? 

• Quantos membros de uma família costumam freqüentar o grupo ao mesmo 
tempo? 

• Como vocês trabalham para garantir a freqüência. E se não houver? 

• As crianças participam juntamente com os adultos da família? 

• Quais são as propostas a fim de construir a interação grupal? 

• Quais são os entraves, as dificuldades dessa proposta? 

 

CONHECENDO O CONTEXTO DA PRÁTICA: 

• Quais as características do contexto em que estão inseridos os grupos que 
você facilita? 

• Você como profissional é presta serviços para algum órgão? 

• Quais são os compromissos que você tem com sua coordenação? 

• Quais são os compromissos que o grupo multifamília tem com as famílias que 
participam? 

• As famílias tem algum compromisso formal com o contexto que sedia o grupo 
multifamília? Quais? 

 

 

 

 



114 

 

CONHECENDO OS MOVIMENTOS GERADOS PELOS ENCONTROS: 

• Você observa mudanças? Quais? 

• Vocês avaliam os encontros grupais? De que forma? Com que freqüência? 

• Tem alguma avaliação para fins estatísticos ou de relatórios? 

 

CONHECENDO O PROFISSIONAL: 

• O que você entende como sendo o seu papel no grupo multifamília? 

• O facilitador também muda durante o processo grupal? 

• Qual a sua formação de graduação, especialização e pós-graduação? 

• Quem são seus mestres, ou seja, seus guias teóricos quando você estrutura 
um trabalho com os grupo multifamília? 

• Você trabalha sozinho ou em equipe? 

• Qual o papel da equipe nos encontros com o grupo multifamília? 

• Qual a melhor denominação para o que você desempenha no grupo? 

• Você poderia terminar contando alguma experiência que foi marcante no seu 
trabalho com grupos multifamília? 
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APENDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Esta é uma pesquisa de Tese para obtenção do título de Doutorado pela área de 

Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do Núcleo de 

Família e Comunidade, sob orientação da Profa. Dra. Ceneide Maria de Oliveira 

Cerveny. 

Intitulada O Grupo Multifamilia no contexto de vulnerabilidade social: o olhar do 

profissional. Tem como objetivo o conhecimento e a reflexão sobre a experiência 

do profissional no Grupo Multifamília, servindo como um enriquecimento ao campo 

das intervenções com famílias. 

A relevância social de pesquisar os profissionais sobre sua experiência com o Grupo 

Multifamília emerge da oportunidade de aprofundar o conhecimento das práticas 

psicossociais que integram o conhecimento teórico/técnico dos profissionais às 

famílias, propondo uma reaproximação entre o conhecimento do senso comum e o 

do saber científico, separados pela dicotomia da ciência na modernidade. Também é 

relevante por concorrer para uma qualificação do fazer profissional, legitimando sua 

vivência de trabalho no contexto de vulnerabilidade social. 

A relevância científica dessa tese está em aprofundar o conhecimento sobre a 

experiência do profissional no Grupo Multifamília, visto que são escassas as 

pesquisas que consideram a perspectiva do profissional, que é muito rica de 

significados porque se construiu num fazer cotidiano, em contato com as vicissitudes 

dos contextos institucionais. 
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É relevante também do ponto de vista que permitirá compreender um pouco mais 

sobre o Grupo Multifamilia, ampliando o conhecimento sobre os meandros dessa 

forma de intervenção que figura na literatura com algumas indefinições conceituais.  

Finalmente, é relevante cientificamente por sugerir alguns cuidados com o 

profissional que concorrerão para enriquecer sua atuação e sua pessoa.  

Os participantes são profissionais que atuam com Grupos Multifamília, independente 

da graduação e que atue em diferentes contextos de atendimento.  

Para a coleta de dados será feita uma entrevista com o profissional a partir de um 

guia construído previamente com base nos objetivos da pesquisa.  

Segundo preceitos éticos, informamos que sua participação será absolutamente 

sigilosa, não constando seu nome, ou qualquer dado que possa identificá-los no 

relatório final ou em qualquer publicação sobre esta pesquisa. Esclarecemos ainda 

que, pela natureza da pesquisa, sua participação não acarretará quaisquer danos a 

sua pessoa, porém, se necessário o pesquisador estará à disposição para prestar 

auxilio terapêutico. 

Após a conclusão da pesquisa, prevista para o inicio de 2012, um relatório final, com 

todos os dados e conclusões, estará à disposição para consulta, junto à PUC-SP ou 

diretamente com a pesquisadora. 

Agradecemos sua participação em nome da Ciência e da Sociedade. 
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acordo com as regras que envolvem a minha participação. 

      Jacareí, ____.de _______________.de 2011 

__________________________________________  

 

Testemunha 1 

_____________________________ 

 

Nome: 

_____________________________ 

 

CPF: ________________________ 

 

RG: _________________________ 

Testemunha 2: 

____________________________ 

 

Nome: 

_____________________________ 

 

CPF:_________________________ 

 

RG: _________________________ 
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APENDICE C 

 

Apresento a minha orientanda Sonia Maria de Oliveira, psicóloga CRP06. 

21879-0 que está realizando uma pesquisa como exigência parcial para obtenção do 

titulo de Doutora em Psicologia Clinica no Núcleo de Família e Comunidade da PUC-

SP. 

A pesquisa, já aprovada pelo Comitê de ética da PUC/SP, se chama “O 

GRUPO MULTIFAMÍLIA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: o olhar 

do profissional”. O objetivo geral é de onhecer e compreender a experiência do 

profissional com o Grupo Multifamília realizado no contexto de vulnerabilidade social. 

E os específicos são: Conhecer e refletir sobre como o profissional propõe o Grupo 

Multifamília quanto ao número de encontros, número de participantes,                                                         

os  temas trabalhados e as formas de avaliação; Conhecer e refletir sobre a 

experiência do profissional quanto às teorias em que se baseia e os recursos técnicos 

que utiliza na construção de sua prática; Conhecer e refletir sobre a percepção do 

profissional a respeito da relação que estabelece com as famílias, identificando as 

aprendizagens geradas no encontro para todos os envolvidos e Conhecer e refletir 

sobre a percepção do profissional a respeito das influências do contexto institucional 

que suporta o Grupo Multifamília.  

Cumpre esclarecer que não serão revelados os dados dos entrevistados e nem 

o nome da instituição em que esse presta serviço, bem como, os resultados da 

pesquisa estarão à disposição na biblioteca da PUC/SP ou com o pesquisador, a 

partir de março de 2011. 

Prof. Dra. Ceneide Maria Oliveira Cerveny 

Orientadora  

Outubro/2011 
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APENDICE D 

 

CADERNO DE NOTAS – Entrevista 1  

 

Impressões antes da entrevista. Viajei até a cidade da participante. O convite para 
sua participação foi por conhecer sua atuação num curso de especialização cujo 
estágio era feito na área do Grupo Multifamília. Como imaginei ela tinha muitas 
informações e reflexões sobre o tema.  

Reflexões após a entrevista. Sua experiência é rica por orientar pessoas para se 
tornar um organizador de Grupo Multifamília. A ênfase é dada aos sentimentos, a 
ressonância que atravessa o seu fazer no grupo. Valoriza a supervisão como um 
espaço de discussão e dissolução de nós. Ao mesmo tempo como essa questão da 
ressonância combina com o grupo que não se pode falar de problemas? Quem disse 
que não pode falar de problemas? São as implicações do contexto ou são as teorias 
que o profissional tem sobre o Grupo Multifamília? Talvez a implicação de que não 
deve valorizar somente as dificuldades mas sim sua composição com os recursos da 
família, foi traduzido como se não se pudesse tratar de problemas. 

Revendo a entrevista me surpreendo pela descontração que foi a marca do 
encontro. Fiquei com a sensação de que o trabalho em grupo tem a obrigação de 
representar um trabalho descontraído e que não pode ter o significado de trabalhar 
com problemas. Será que o fato do trabalho acontecer num contexto social, faz com 
que se descaracterize de trabalho de ajuda as pessoas nos seus problemas? Será 
que é por isso que não de pode falar de mudança? Falar de mudança aparece 
relacionado com problemas. Pretendo construir algo que integre a importância do 
bom humor com a disposição para trabalhar com o que emerge, com o que é a 
necessidade das pessoas, talvez problemas! 

Essa profissional me indicou a participante 2 que trabalha no mesmo contexto 
institucional que ela. 

 

CADERNO DE NOTAS - Entrevista 2 

 

O principal dessa entrevista é o quanto a profissional sente-se fora de sua profissão 
por realizar o trabalho de assistente social. Atribui a responsabilidade de sua 
sensação de desvio ao contexto institucional que cobra resultados, define os temas 
para conversas com as famílias e a coloca como referência para parte das famílias. 
Parece sentir que exerce, de fato, sua profissão depois do horário na instituição 
quando vai para sua clínica. 
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Isso me faz pensar no trabalho de minha amiga sobre a competência social do 
psicólogo, ou seja, como ser psicóloga no contexto da assistência social às famílias. 

Demostra sensibilidade para com as famílias nos grupos, as conhece em seus 
dramas e os exemplifica de modo muito interessante, mas parece não poder se 
comprometer com isso, pois o oficial de sua função é fazer grupos para não falar de 
problemas e sim para ser lazer para as pessoas. 

Seus exemplos de relação com as famílias, a valorização da cultura e do modo de 
funcionar das famílias, são ricos para integração com a teoria, mas ela mesma não 
parece valorizá-los porque não pertencem ao seu fazer psicológico, em sua opinião. 
Exemplifica falando do vínculo que a população faz com os profissionais do CRAS, 
mas coloca mais acento ao fato de ter que dizer a eles que devem procurar a saúde 
para serem ouvidos. Talvez ela esteja se sentindo desenraizada, sem suas 
referências profissionais e lançada num trabalho que não a reconhece. 

Valoriza as regras que limitam a sua atuação e fala de uma pessoa/usuária 
fragmentada entre as necessidades de saúde e as necessidades atendidas pela 
assistência social. A fragmentação de seu trabalho parece ser vivida por ela, como 
se perdesse a psicóloga em detrimento das tarefas de repasse de renda e 
orientação de benefícios. Talvez ela desconheça essa discussão da pessoa 
interconstituída pelo individual e pelo social. Está em busca de fenômenos psíquicos 
puros, como se eles ainda sobrevivessem. 

O Grupo Multifamília também se misturou aos outros grupos, manteve alguns de 
seus contornos, mas se juntou aos que tem o objetivo de passar informações e ela 
acredita que não seja possível reflexão em tempo curto e associado às informações. 
Bem como, também não acredita que os dramas pessoais/familiares possam ser 
falados em grupo e geralmente indica uma conversa separada. É ...ela 
pessoalmente não acredita nos encontros como transformadores por si só, embora 
já tenha citado exemplos bacanas. Acho que essa profissional está construindo sua 
mudança de paradigma, estar em plena passagem!   

 

CADERNO DE NOTAS – Entrevista 3 

 

Conheço essa Fundação, pois prestei serviços para eles, oferecendo uma 
assessoria ao trabalho com as famílias de 2003 a 2004. Eles publicaram uma 
experiência em livro que organizei então me lembrei delas e fui até lá ver o que 
tinham para contar. Fiz lá duas entrevistas, mas eles gostariam que eu conhecesse 
mais do que estavam fazendo.  

O foco dessa entrevista foi a força da rede social que é maior que o próprio grupo, 
preexistem ao grupo, como diz a literatura. Esse grupo acontece em um bairro muito 
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antigo, de moradores que tem histórias construídas através das gerações nesse 
local. Portanto, alguns membros do grupo continuaram a frequentar o Grupo 
Multifamília mesmo depois que seus filhos deixaram a instituição. E o grupo 
acontece há mais de 10 anos. 

O envolvimento da profissional com o Grupo Multifamília chama a atenção. Sente 
como algo que faz parte da vida dela. Cabe registrar que ela se mudou para o bairro 
na ocasião que foi transferida para essa unidade, ou seja, é também a rede social e 
cultural dela. 

Está ciente das implicações da instituição sobre os grupos, mas não as 
supervaloriza e se compromete com o fato de que o grupo tem que acontecer. 
Convive bem com as imposições da instituição e procura adapta-las e adaptar-se a 
elas. Respeita a instituição e as famílias, portanto, faz o grupo acontecer de 
qualquer forma, mostrando também a sua flexibilidade para fazer mudanças das 
suas proposições. 

O seu envolvimento não é vivido como um lugar de importância dentro do grupo e 
sim como uma participação igualitária, onde ela se sente como a norteadora do 
encontro. 

A forma como propõe o grupo está sempre ligada ao trabalho na equipe de 
assistentes sociais, mas sentem falta da participação de um psicólogo para ajudar 
na parte da análise das produções das participantes. Bacana ela sentir falta de outra 
ciência, a fim de contribuir com suas percepções e indicam espaço para um trabalho 
interdisciplinar com chances de sucesso. A metodologia de ação e reflexão sempre 
acompanha os grupos, o que é interessante e  combina com o que penso que 
precisa acontecer para que o grupo tenha atividades ampliadas que os vincule por 
bastante tempo e que o contato extrapole os muros da instituição, enriquecendo 
suas redes sociais. 

A emoção parece estar sempre presente no grupo e na profissional que usa o choro 
para significar as coisas intensas que acontecem e se refere a momentos 
fervorosos do grupo.  

 

CADERNO DE NOTAS – Entrevista 4 

 

Minha entrevistada mora em outro Estado e aproveito a vinda dela a cidade de São 
Paulo, para onde também viajo para encontra-la. Foi uma conversa emocionante. 
Estou com uma pessoa que é referência na área e que publicou sobre o a 
experiência dela e tem servido de base para muitos outros profissionais. 
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Sua especialidade são jogos interativos sua formação é em pedagogia. Reúne 
muitas  experiências como educadora, tem a arte na bagagem e a terapia familiar. 
Mixa tudo para construir contextos de autonomia e de comunicação eficiente entre 
os membros de um sistema. 

Sua experiência é vasta e foi falando um pouco de cada uma delas de modo a 
oferecer um material riquíssimo para meu objetivo. 

Seu percurso como supervisora mostra a importância de desenvolver profissionais 
que consigam criar contextos de autonomia com as famílias que atendem. O 
interessante é que ela está sempre apostando que as pessoas sabem criar seus 
jogos e com eles experimentar, rever e reformular suas relações e seu jeito de estar 
nelas. 

Ofereceu-me ideias acerca de trabalhos envolvendo muitas famílias. Projetos 
grandes que como sempre, não são realizados pelas mudanças e ingerências 
politicas. O que é uma pena!  

     

CADERNO DE NOTAS – Entrevista 5 

 

Conheço a próxima participante de contatos com essa instituição e pelo relato feitos 
sobre o trabalho delas em 2006 numa publicação. Estive bastante afastada dessa 
instituição e agora vou saber como eles estão. É o mesmo contexto da participante 
3.  

Foi uma conversa muito tranquila pois a fundação estava vazia, de férias. Não fomos 
interrompidas e ela se dispõe a me contar e mostrar fotos e registros, preciosas 
testemunhas de seu trabalho que em outras épocas (em outras unidades) foi bem 
mais rico, com mais gente participando. Parecia chateada com o fato de não 
estarem acontecendo em sua unidade os Grupos Multifamilia.  

Os motivos merecem uma reflexão. São mudanças institucionais, proibição de horas 
extras e de trabalhos aos sábados, desencontrando das possibilidades das famílias. 
Comenta que nessa nova direção não há valorização do trabalho com a família e 
que esforços não são feitos para instituí-lo. 

Outro comentário foi que o bairro onde está localizada a unidade, reúne famílias de 
vários outros bairros, alguns mais afastados e de difícil acesso. Bairros que não tem 
história em comum, compartilhada e que portanto a vivencia como grupo está muito 
aquém do necessário para que valorizem esse encontro como gerador de 
possibilidades. Ou seja, não têm historias culturais compartilhadas, como a outra 
unidade da fundação (da participante 3), em que essa profissional já trabalhou e que 
tem saudades. 
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O seu momento de vida pessoal (duas filhas pequenas) inviabiliza que possa, hoje 
em dia, investir em estudar para vitalizar sua prática. Pareceu sentir saudades de 
outros tempos em que o trabalho com as famílias era mais emocionante! 


