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NÚCLEO DE PESQUISA
DINÂMICA DAS RELAÇÕES FAMILIARES
Coordenação: Adriana Wagner
www.ufrgs.br/relacoesfamiliares
_____________________________________________________________________________________________________

D

esde a sua criação, temos investigado temas que dizem respeito à configuração,
estrutura e funcionamento das famílias e dos casais, enfocando as temáticas
desde uma perspectiva psicossocial. As pesquisas realizadas visam reunir
subsídios para a compreensão das mudanças que têm ocorrido na família, a fim de
propor novas alternativas e intervenções que otimizem a saúde do sistema familiar. As
teorias sistêmica e ecológico-contextual são os alicerces teóricos que sustentam o
trabalho desde 1995, quando o grupo se constituiu.
Ao trabalho de pesquisa estão vinculados alunos de iniciação científica, de
aperfeiçoamento, mestrandos e doutorandos, na sua maioria bolsistas, apoiados pela
CAPES, CNPq e FAPERGS. As problemáticas geradoras das pesquisas, nos distintos
níveis, encontram-se associadas às linhas de pesquisa e aos temas de investigação
orientados pela coordenadora que é pesquisadora e bolsista produtividade do CNPq,
desde 1996.
O grupo reúne-se semanalmente para discutir os aspectos gerais e operacionais das
pesquisas que estão sendo desenvolvidas, além de realizar seminários de estudos com
seus integrantes a fim de instrumentalizá-los para o desempenho das atividades que
dizem respeito à investigação e formação acadêmica.
O espírito de colaboração e o compromisso com o trabalho realizado nos diversos
níveis é a proposta do núcleo que fomenta a integração e o aprendizado de seus
membros na perspectiva da formação integral e precoce de pesquisadores.
Linhas de pesquisa
Relações Conjugais: conflito, diversidade e qualidade conjugal
Objetiva compreender a dinâmica do subsistema conjugal em termos das
idiossincrasias do casamento na contemporaneidade, dos diferentes níveis de satisfação,
das repercussões da família de origem, das implicações advindas do trabalho, dos casais
homossexuais, entre outros fenômenos que dizem respeito à relação conjugal.
A Família e a tarefa de educar: desafios e reflexões na diversidade
Objetiva conhecer os valores, atitudes, metas, crenças e estratégias educativas
familiares frente às demandas contemporâneas. Busca-se identificar os recursos
favorecedores e de proteção do desenvolvimento dos filhos os quais as famílias adotam
no processo educativo de sua prole. Estuda a vinculação da parentalidade com a
conjugalidade em termos de estratégias de resolução de conflitos no núcleo familiar.
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Fases evolutivas da família frente às demandas modernas
Objetiva identificar as principais tarefas e conflitos inerentes a cada fase do ciclo
evolutivo vital da família, enfocando as demandas do contexto atual. Visa conhecer os
fatores facilitadores e dificultadores do processo evolutivo, enfocando os papeis e as
funções de cada membro na execução das tarefas inerentes aos diferentes estágios do
ciclo vital.
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 126, tel. (51) 3308-5322
Email: relacoesfamiliares@hotmail.com
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