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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS LIVRES E OFICINAS  
Condições de apresentação: 
Trabalhos livres: 4 carillas, Word para Windows, folha A4, letra arial 12, interlineado 1 ½, 
margens de 3 cm. Deve enviar o trabalho completo e, em folha separada, um Resumo de até 
200 palavras junto com a bibliografia. 
Oficinas: 1 carilla e ½, Word para Windows, folha A4, letra Arial 12, interlineado 1 ½, 
margens de 
3 cm. Resumo até 200 palavras junto com a bibliografia em folha separada. 
Nos trabalhos livres e nas oficinas deverá ser especificado se precisa de suporte técnico, 
slides ou outros. 
Eixos Temáticos: 
As transformações  na parentalidade promovem a necessidade de um debate profundo a 
partir  da psicanálise e constituem uma crise nos paradigmas de origem da disciplina 
psicanalítica. 
Os eixos temáticos propostos sáo amplos e variados como um reflexo da complexidade que 
reveste a temática escolhida –Parentalidades e Genero- para este XI Diálogo tanto do ponto 
de vista da clínica como da teoria: 
- Parentalidades: maternidade e paternidade no século XXI. 
- Famílias tradicionais, famílias juntadas, divórcios e pós-divórcios. 
- Homoparentalidade e monoparentalidade. Perspectivas atuais. 
- Funções materna e paterna. Função família. 
- Diversidade de gênero e apresentaciones atuais da sexualidade nas novas 
configurações  familiares. 
- Novos acessos à parentalidade: adoção e técnicas de fertilidade assistida. 
- Desejo de ter filho e tecnologias reprodutivas: novos origens, novos enigmas. 
- Parentesco, laços de sangue e filiação social nas novas configurações familiares. 
- Parentalidades no marco legal atual: matrimonio igualitário, identidade de gênero e 
fertilidade assistida. 
- Filiação e identidade de gênero: masculino, feminino e indeterminado. 
- O casal como família. Os DINK (double income, no kids), casai que decidem não ter 
filhos. 
- Maternidades e paternidades não desejadas e interrupção da gravidez. - Crianças e 
adolescência, problemáticas contemporâneas. 
- Gravidez adolescente em distintos contextos familiares e sociais. 
- Maternidade e paternidade tardias. 
- Vínculos conjugais e parentais violentos. Violência de gênero. 
- Incesto no contexto familiar: parentalidade e perversão. 
- As relações de gênero na trama conjugal e fraterna. 
- Psicanálise individual, casal  e família. Distintos dispositivos terapêuticos. 
- Parentalidades e gênero no ficcional: artes plásticas, literatura, cinema. 
- Prejuízos e posição do analista frente às novas parentalidades. 
- A ideología do analista frente a diversidade de gênero, cultural, étnica, política. 


