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Realidade Complexa 



Cultura  Social 
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Pós - Modernidade 

 

 

           Em que caldo cultural estamos  nadando? 
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Sociedade Pós-Moderna 

• Morte do futuro – Cultura do Prazer Imediato 

 

• A padronização. 

 

• O homem a serviço da economia. 
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Ser                   Ter 
 
 

Parecer Ter 
 
 
 
  

falsificação do eu 
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Uma sociedade de 
desigualdades 
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Onde estão os limites de  uma sociedade 
de excessos? 

 
  Quais são os  parâmetros norteadores ?  
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Violência: a expressão do 
individualismo. 
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O  individualismo enfraquece  a  ética e a 
qualidades dos vínculos 
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Concluindo: 

• Sociedade menos protetiva ... 

• Menor senso de coletivo  … 

• Inversão entre essencial e fundamental  … 

 



Concluindo: 

• Menor valoração do humano… 

• Aumento da individualidade … 

• Desigualdades sociais … 

• Vulnerabilidade … 

• Enfraqueciemnto dos vinculos, cultura e 
sentimento de pertença … 

 

 



Mudanças na família… 



• Pílula anticoncepcional = separou-se a sexualidade 
da reprodução. 

 
• Mulher conquista o mercado de trabalho. 
 
• Divórcio 
 
• Recasamento 

 
• Diminuição da rede familIar. 

 

 

Perda da referência rígida dos papéis 



Novas Configurações 

Familiares. 



Família Tradicional 

Família nuclear 





Divórcio 

Monoparental Reconstituída 
Avós no papel  

parental 

Família nuclear 



Uniões consensuais 

 

 
 

Casais que preferem morar juntos, sem formalizar 

sua união, ou casais que preferem morar em 

casas separadas.  

 

São principalmente os divorciados, separados ou 

viúvos, que desta forma procuram evitar conflitos  

existentes nas famílias reconstituídas. 



Casais sem filhos por opção 
Os indivíduos priorizam sua vontade de satisfação pessoal. 

Ex. desenvolvimento da carreira profissional. 

 

 

Famílias Unipessoais 
Denominação atual para aquelas pessoas que optam por 

ter um espaço físico individual, onde não precisem 

necessariamente fazer trocas emocionais vindas de um 

convívio  compartilhado. 

 

 

Família por Associação 
São compostas por amigos que formam uma rede 

de “parentesco” baseada na amizade. 





Pares homoafetivos: 
relação entre pessoas do mesmo sexo. 



Família: 
 

• mudanças não só nas nas 
configurações como nas relações  
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Passagem da … 

 

 

         família                         individualidade  

 

                                    

individualismo 



A família contemporânea: 
                     (Singly. 2000)  

• O elemento central não é mais o grupo 
reunido, mas os membros que a compõem. 

• A família se transforma em um espaço 
privado a serviço dos indivíduos. 

• Razão porque a família é designada pela 
autora como “relacional e individualista”. 

 





 

Concluindo ... 
 
 
 
 
 

 
 

• Neste final de milênio, a família se apresenta numa 
combinação multiforma. 

 
• A família contemporânea se comporta com uma enorme 

elasticidade. 
 

 

• É uma família que retrata uma diversidade de 
paradigmas. 

 

• Não existe a família ideal, mas sim a família real. 
 



Diante da sociedade tão desigual em que 
vivemos... 

• é possível encontrarmos famílias com laços 
afetivos e estabilidade econômica. 

• famílias sem recursos assistenciais ou direitos 
sociais. 

• famílias nucleares por conveniência ou 
sobrevivência. 

 



A família ... 
 

                     ... das classes economicamente  
vulneráveis  as famílias muitas vezes se 
juntam por questões de renda e não por 
apoio mutuo ou sentimento de pertença. 

 



Hoje temos … 

 

• Prevalência  hedonismo. 

• Perda da sentimento de pertença. 

• Tendência para relações afetivas seriais. 

• Enfraquecimento dos vínculos afetivos. 

• Aumento da violência. 

  

        

 

 



Temos hoje… 

• Perda da função protetiva da sociedade 

 

• Perda da função protetiva da família 

 



Consequências: 

 

Aumento das complexidades e das família 
multiproblemáticas… 



Precisamos de novos olhares para  
 

compreender a complexidade dos 
novos tempos...  



Afinal,  que é  complexidade? 



Complexidade 
 

• Complexos = o que é 
tecido junto. 

 

• Discutir sem dividir. 

 

• Pensar a complexidade 
é respeitar a tessitura 
comum, o complexo  
que ela forma além das 
partes. 

 

 

Edgar Morin 



Ampliando o visão: 



 
 

• Um olhar sobre a subjetividade … 

• Abordagem respeitosa … 

• Não rotulagem. 

    O rótulo “coisifica”, restringue,  

     a compreensão   amplia. 

 
       

 



Visão não fragmentada ... 



Trabalhando com famílias 

• Diferença entre trabalhar com familiares 

    de trabalhar com famílias. 

 

• O trabalho com famílias envolve o todo, as      
relações. 

 

 

 



Problemas complexos intervenção em 
rede... 
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Abordagens pós modernas 
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Os Modelos  Interventivos   
 devem reforçar a competência, a 

construção de identidade pessoal e 
valorar a  cultura. 
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São modelos que focam nos recursos, 
no futuro, em novas conexões, em 

novas possibilidades. 
 

O foco não está no “problema” e sim 
na “solução”.  
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           Cuidados na abordagem 

• Não julgar. 

• Manter uma postura empática e acolhedora. 

• Manter uma postura respeitosa. 

• Reconhecer que os indivíduos e as famílias estão 
profundamente interconectados. Sem isto corre-se o 
risco de prejudicar os vínculos e fragmentar as 
estruturas já estabelecidas. 

• Não negligenciar o vínculo e a afeição existentes na 
família. 

• Não rotular. 

 

 



Quem analisa julga, quem 
compreende solidariza. 

Edgar Moran 



A vida assim como o conhecimento é uma aventura; 
uma viagem rumo ao inserto. Por isto, é importante 

que a reflexão esteja sempre ao lado da auto-reflexão, 
e a crítica, ao lado da autocrítica,  para que os 

indivíduos se percebam também sujeitos. 
 

“Todos somos construtores do futuro que é incerto.”  

 

Edgar Morin 
Um contrabandista dos saberes 



 
Obrigada 
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