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Este estudo visa investigar o conceito de transgeracionalidade, relativamente novo em pesquisa, considerado atual e 
enriquecedor  tanto  na  dimensão  teórica  quanto  clínica,  ao  valorizar  a  história  familiar  do  indivíduo  como 
determinante na formação do psiquismo, levando-se em consideração uma proposição de análise metapsicológica de 
orientação psicanalítica das transmissões psíquicas em três gerações. Pretende-se contextualizar o fenômeno da 
trangeracionalidade em Caxias do Sul, região de colonização italiana, a partir da análise e discussão a luz da teoria e 
de entrevistas que foram realizadas com mulheres descendentes de italianos residentes neste município, partindo do 
pressuposto de que existem importantes manifestações transgeracionais em famílias que viveram imigrações. A 
imigração pode envolver uma ampliação de horizontes e de oportunidades, mas também contém conteúdos 
traumáticos, lutos, idealizações e transmissão de valores originários da terra natal. O objetivo do trabalho das 
bolsistas concentra-se em analisar as entrevistas, investigar e identificar indicadores de transgeracionalidade, suas 
formas de transmissão e sua relação com conteúdos relativos a gênero feminino, imigração italiana e representação 
de vínculo de casal. Tendo esse um enfoque exploratório e qualitativo. Após a realização das entrevistas e transcrição 
das mesmas, está sendo realizada a análise dos conteúdos, através da construção de dezessete unidades de sentido, 
subdivididas por categorias, exemplificadas com trechos do discurso dos entrevistados. Esse processo está 
possibilitando a integração da prática com as teorias estudadas, enriquecendo o conhecimento das bolsistas referente 
aos conteúdos estudados e a realização da análise de dados. Além de publicações na área, visando à divulgação dos 
resultados obtidos, este projeto possibilita o desenvolvimento de um modelo de aplicação clínica junto ao serviço de 
psicologia da Universidade de Caxias do Sul. 

 
 


