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OBJETIVO DA PESQUISA A presente pesquisa tem

como objetivo o estudo da potencialidade mutativa de um

enquadre clínico diferenciado, de caráter coadjuvante, por

meio do qual visamos beneficiar adultos que buscaram

atendimento psicológico para seus filhos.

JUSTIFICATIVA Este tipo de estudo faz sentido na

medida em que determinar se tratamentos psicológicos

podem gerar benefícios, revelar-se inócuos ou mesmo

prejudiciais atende a imperativos de ordem clínica e ética.

DESCRIÇAO DO ENQUADRE Trata-se de dispositivo

concebido a partir da constatação de que muitas vezes os

adultos, que se distanciam de suas memórias relativas a

estas fases da vida, tendem a tornar-se de certo modo

menos sensíveis e compreensivos na relação com os

filhos. Define-se, clinicamente, a partir do convite aos

participantes de trazerem objetos de algum modo

relacionados à sua historia de vida, como criança e

adolescente, e ao oferecimento de materiais gráficos,

mediante os quais podem ser realizados desenhos e

colagens.

METODOLOGIA Articula-se metodologicamente, como

estudo de caso, ao redor da consideração da participação de

uma mãe, em Oficina Ser e Fazer de Lembranças de Infância e

Adolescência, cujas sessões foram registradas sob forma de

narrativas transferenciais, consideradas à luz do Procedimento

de Ambrosio e Vaisberg, forjado para o de acompanhamento de

intervenções clínicas e de entrevistas de pesquisa.

INTERPRETAÇOES Deste modo foi possível detectar uma

mudança significativa, que se expressou como trânsito entre

dois campos de sentido afetivo-emocional: “escola/humilhação”

e “oficina/valorização”. A partir destes campos emergiram dois

diferentes posicionamentos, de autodesvalorização e de

valorização afetiva e respeitosa de si mesma. O quadro geral

permite afirmar que a paciente logrou beneficiar-se e que tais

benefícios alcançaram favoravelmente a relação com o próprio

filho, convergindo com pesquisas anteriores que vem apontando

na mesma direção.
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