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Acompanhamento familiar

espaço das subjetividades



Buscar…

Indicadores de vulnerabilidade…



Familias em situação

de vulnerabilidade

em geral apresentam:

rede social restrita

e 

vulnerabilidades relacionais



Desafio …

• Buscar os indicadores de proteção:

na família,no individuo, comunidade na rede, etc

• Modificar o  do foco de interesse

• Sair do confinamento do problema para a expansão do 
recurso.



Resiliência

Capacidade de superação diante da

adversidade.



•Resiliência é muito mais que um odelo/teoria, 

é uma postura…

•Não julga, não rotula, não classifica…

•Responsabilidade relacional (equipe/família)



Palavras chave para família e para equipe…

Competências 

Potencialidade

Empoderamento

Qualidade Vínculo 



O acompanhamento familiar deverá
contemplar práticas que apoiem e  

fortaleçam as competências da família, 
dos indivíduos e da comunidade…



Modelo Rizomático:

Os elementos não seguem uma hierarquia...
Prioriza as conexões e  as   relações horizontais…



ComunidadeComunidade

Técnico de 

referência 

Técnico de 

referência 

Equipe

gestora

Equipe

gestora

FamíliaFamília



Exemplo de uma prática…



Projeto Tecendo RedesProjeto Tecendo Redes



Objetivos:Objetivos:

•• ConstruConstruçção de uma rede solidão de uma rede solidáária e ria e 
colaborativa, promovendo o fortalecimento colaborativa, promovendo o fortalecimento 
dos vdos víínculos familiares e comunitnculos familiares e comunitáários. rios. 

•• Aumento do senso de Aumento do senso de autoeficautoeficááciacia e e 
autonomia.autonomia.

•• ReforReforçço e desenvolvimento de  o e desenvolvimento de  
competências.competências.



•• Proporcionar um espaProporcionar um espaçço de reflexivo  o de reflexivo  
sobre limites, adversidades e resiliência.sobre limites, adversidades e resiliência.

•• Proporcionar um espaProporcionar um espaçço para a expressão o para a expressão 
criativa.criativa.

•• Favorecer a ampliaFavorecer a ampliaçção de repertão de repertóório rio 
relacional e sentimentos de valorarelacional e sentimentos de valoraçção.ão.

•• Resgate das tradiResgate das tradiçções e da cultura familiar ões e da cultura familiar 
e social.e social.



PPúúblico Alvo:blico Alvo:

•• FamFamíílias em situalias em situaçção de vulnerabilidade ão de vulnerabilidade 
social de Curitiba, cadastradas nos  social de Curitiba, cadastradas nos  
CRAS.CRAS.



Metodologia:Metodologia:

••Oficinas reflexivasOficinas reflexivas -- utilizando como instrumento utilizando como instrumento 

o modelo narrativo e o o modelo narrativo e o construcionistaconstrucionista. . 

Fazer da atividade prFazer da atividade práática e concreta uma mettica e concreta uma metááfora fora 

de reflexão, apropriade reflexão, apropriaçção, transformaão, transformaçção e ão e 

desenvolvimento. desenvolvimento. 



•• Ateliê de contosAteliê de contos

•• Oficinas de tecelagem manualOficinas de tecelagem manual..



No fio das histórias como no fio 
da vida,

cada um tece seu tapete.

Ditado popular



O conto
como recurso...

por Gislayne Matos



• Os contos possuem dimensão sagrada,  que busca dar 
sentido às nossas experiências

• O conto fala do sentido da vida, do mundo e de se estar 
nele

• É um  instrumento privilegiado para se veicular códigos 
de ética e valores. 

• Através dele é possível  a resignificação de situações 
traumáticas. 

• Ver-se no espelho de outra história propicia a distância 
necessária para se evitar que resistências e defesas 
sejam levantadas devido a excessiva proximidade com a 
própria situação. 



•Trabalha com superação de adversidades e 
desenvolvimento de competências = Resiliência 

•Um conto expõe desde o início uma situação que parece 
sem saída e, portanto necessita reparação. 

•Os ensinamentos (provas do caminho) transformam o 
viajante (herói) de inocente (situação inicial) em experiente 
(situação final) após ter descoberto as leis da vida.



O projeto



Todos sempre muito unidos ...

Tecendo  a rede solidaria



As oficinas de tecelagem





A formatura

Uma cerimônia de definição.





Criando visibilidade...













































Ampliando a redeAmpliando a rede



Boas vindas ...

Sentimento de pertença e 
conexão.



CRAS Ouro Verde 

bairro Icaraí



Icaraí



Icaraí





GRUPO TECENDO GRUPO TECENDO 

REDES REDES 

GeraGeraçção de Renda  ão de Renda  











Ampliando repertório...



Apresentação em Gramado







Visita ao Casulo Feliz - Maringá







Oficinas de Criatividade





Tingimento natural





A equipe...

O fio essencial.


