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TRANSGERACIONALIDADE EM MULHERES DE DESCENDÊNCIA ITALIANA: 
IDENTIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE REPRESENTAÇÕES DE VÍNCULO DE CASAL. 
Ivanete Baldasso Cauduro, Tânia Maria Cemin Wagner, Rachel Gick Fan, Maria Isabel Perez Mattos 

(orient.) (Psicologia, Centro de Ciências Humanas e Comunicação, UCS). 
O tema da transgeracionalidade, com fortes raízes na escola francesa de psicanálise, é considerado atual e 
enriquecedor tanto na sua dimensão teórica quanto clínica, ao valorizar a história familiar do indivíduo como 
determinante na formação do psiquismo. Neste trabalho, desenvolve-se o tema da transmissão da vida psíquica 
através das gerações e da configuração familiar envolvida nestas transmissões em mulheres descendentes de 
imigrantes italianos, a partir das representações de vínculo de casal, possibilitando, assim, a contextualização do 
fenômeno da transgeracionalidade no município de Caxias do Sul, região de colonização italiana. Costuma haver 
importantes manifestações transgeracionais em famílias que viveram imigrações, pois a imigração, embora possa 
envolver uma ampliação de horizontes e oportunidades, também contém situações traumáticas, lutos, idealizações e 
transmissão de valores originários da terra natal. Propõe-se analisar entrevistas com mulheres, descendentes de 
italianos, residentes no município de Caxias do Sul, membros de três gerações (avó, mãe e filha), procurando 
investigar e identificar padrões de transmissão de signos identificatórios em relação as suas representações de 
vínculo de casal. Desta forma, essa investigação caracteriza-se como um estudo exploratório e de enfoque 
qualitativo. A realização das entrevistas pela bolsista está em andamento, sendo critério de seleção a participação 
destas mulheres de descendência italiana, as quais quando casadas, condicionalmente devem ser com homens 
também de descendência italiana. Estas entrevistas estão enriquecendo o conhecimento da bolsista, bem como 
possibilitando a compilação de informações para posterior análise dos dados. Para além da obtenção de um 
conhecimento acerca da transgeracionalidade na cultura italiana, o presente estudo prospecta uma possibilidade de 
aplicação junto ao serviço de psicologia desta instituição, abordando conflitos vinculados aos modelos transmitidos. 
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