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CONVÊNIOS AGATEF
Associado AGATEF tem muitas vantagens. Além
de valores diferenciados ou isenções para
alguns eventos, você também tem descontos
especiais
em
alguns
estabelecimentos
conveniados.

XII CONGRESSO BRASILEIRO
DE TERAPIA FAMILIAR
Se você não se inscreveu, corre que
ainda dá tempo! Acesse o hotsite do
Congresso:
http://abratef.org.br/congresso2016/
Associado AGATEF faz sua inscrição
com desconto. Não perca essa
oportunidade!

Você sabia que na Miyabi Odontologia
Associado AGATEF tem uma tabela de preços
diferenciada para tratamentos odontológicos?
Entre em contato pelos telefones (51) 33282867 e (51) 8432-8606 e marque uma
avaliação.
Também temos convênio com a Farmácia
Marcela! Associado AGATEF tem desconto de
10% nas compras de manipulados. Entre em
contato pelo telefone (51) 3222-0444.
Então lembre-se de manter sua anuidade em
dia, para poder aproveitar todas essas
vantagens e muitas outras.
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FUNÇÕES PARENTAIS E
EQUILÍBRIO NA FAMÍLIA
A função da família é dar segurança para que
seus membros se desenvolvam e se tornem
adultos autônomos e capazes. Assim, as
crianças precisam encontrar dentro da família
proteção e limites. E isso se dá através das
Funções Materna e Paterna. O exercício destas
funções está relacionado com as Funções
Nutritiva e Normativa.
A Função Nutritiva envolve o afeto, o carinho, a
segurança, elogios, proporcionar gratificação,
ou seja, abastecer a criança com energia
afetiva para que se sinta valorizada e possa
construir uma alto estima que dê a segurança
necessária para se arriscar no mundo.
Por outro lado, cabe à Função Normativa
apresentar a dimensão da realidade e daquilo
que é possível ou não. É fundamental a
experiência de frustração, pois é ela que dará a
capacidade de suportar os revezes da vida e
conseguir enfrenta-los.
A transição para a vida adulta se dá a partir
dessas experiências de frustação. Um bebê não
consegue ter a noção de que precisa esperar
para ter alguma coisa que quer, mas um adulto
precisa ter controle sobre seus impulsos e
aprender a esperar pela gratificação.
O equilíbrio entre esses dois aspectos é que vai
dar condição para a família e os pais
desenvolverem filhos saudáveis.
É sempre importante salientar que essas
funções não estão necessariamente ligadas à
figura de Pai ou Mãe, podem ser exercidas pelos
dois igualmente ou por qualquer adulto
responsável. O importante é que a criança
tenha esses referenciais de afeto e regras, para
que possa ter um desenvolvimento saudável e
se torne um adulto também saudável.
Aproveitamos para lembrar que o Dia
Internacional da Família, nesse ano aborda
uma temática que traz à tona questões sobre

equilíbrio dentro da família para que
promova o desenvolvimento sustentável.

se

E é justamente isso que deve se buscar dentro
das relações familiares, o equilíbrio entre as
Funções Paterna e Materna, entre as Funções
Nutritiva e Normativa.
Mas cada vez mais vivemos em um mundo de
extremos:
opiniões
extremas,
desejos
extremos, falta de tolerância.
Então, em comemoração ao Dia Internacional
da Família, a AGATEF se propõe a debater o
tema: “A ERA DOS EXTREMOS: COMO
IDENTIFICAR E BUSCAR O EQUILÍBRIO NA
FAMÍLIA”. Venha participar conosco!
Psicóloga entrevistada: Mara Lúcia Rossato, Diretora
Adjunta da AGATEF.

