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099 TRANSGERACIONALIDADE EM MULHERES DE DESCENDÊNCIA ITALIANA: 
IDENTIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE REPRESENTAÇÕES DE VÍNCULO DE CASAL. 
Ivanete Baldasso Cauduro, Prof Dra Tânia Maria Cemin Wagner, Bolsista Voluntária Psicóloga Rachel 

Gick Fan, Bolsista Bic Ucs Fabiane Grandi Santos, Prof Ms Maria Isabel Perez Mattos (orient.) (UCS). 
Neste trabalho de pesquisa busca-se investigar o tema da transgeracionalidade, desenvolvido pela escola psicanalítica 
francesa e argentina. Analisa-se a transmissão da vida psíquica através das gerações e a configuração familiar 
envolvida nestas transmissões abordando suas diferentes formas em relação às representações de vínculo de casal no 
gênero feminino. A transgeracionalidade é um fenômeno comum em famílias que viveram situações de imigração 
onde estão envolvidos tanto oportunidades de ampliação de horizontes, como também a vivência de situações 
traumáticas, lutos, idealizações e transmissão de valores originários da terra natal. A pesquisa contou com a 
participação de dezoito mulheres, todas descendentes de imigrantes italianos, residentes no município de Caxias do 
Sul, membros de três gerações em seis famílias. Um dos critérios de seleção das participantes foi ter vivência em 
união estável ou relacionamento duradouro, dando preferência para famílias onde os cônjuges fossem também de 
origem italiana. Para participar da pesquisa a última geração não poderia ser menor de 18 anos de idade. As 
entrevistas, a degravação e a trasnscrição das mesmas já foram realizadas pela bolsista. Buscou-se identificar e 
investigar padrões de transmissão de signos identificatórios em relação as suas representações de vínculo de casal. 
Neste momento está sendo realizada a análise de conteúdo, através de um enfoque qualitativo, a qual está 
enriquecendo o conhecimento da bolsista ao propiciar uma integração com as teorias estudadas. Pretende-se, 
concluída esta análise, iniciar a produção de artigos acadêmicos sobre os resultados obtidos e proceder a divulgação 
dos mesmos. Com base nos resultados obtidos o presente estudo prospecta uma possibilidade de aplicação junto ao 
serviço de psicologia desta instituição, abordando conflitos vinculados aos modelos transmitidos. 

 
 
 
 


