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Como as grandes pessoas não compreendem as crianças? Isso é uma coisa que, para as 

crianças, é muito, muito surpreendente: primeiro, porque as crianças acreditam que as 

grandes pessoas sabem tudo, até que um dia, em questionamento sobre a morte, elas se 

dão conta quer que as grandes pessoas têm medo de falar da morte, quer que as 

grandes pessoas, se elas lhes dizem a verdade, não sabem nada sobre a morte; então, 

nesse dia, as crianças sentem que as grandes pessoas não fazem de propósito de não as 

compreender (Françoise Dolto, 1986, p.9) 
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RESUMO 

Barbosa, Jacira da Silva (2012). Família matrifocal: a perspectiva das crianças. 

Salvador.  (164p.). Dissertação (mestrado). Programa de Pós-graduação em Psicologia. 

Universidade Federal da Bahia. 

  

A família contemporânea passa por transformações tanto estruturais quanto funcionais 

na sua constituição, o que permite a coexistência de vários tipos de arranjos, sendo 

registrado um crescimento de famílias que contam apenas com um progenitor – as  

famílias monoparentais. Apesar destas transformações, as funções básicas 

desempenhadas pela instituição familiar, no decorrer do processo de desenvolvimento 

psicológico de seus membros, permanecem, razoavelmente, as mesmas, sendo 

fundamentais para o crescimento e qualidade de vida adequada das crianças. Estas, 

como sujeitos, e membros que compõem a família, sofrem conseqüências provenientes, 

direta ou indiretamente, das mudanças que afetam a estrutura e a dinâmica das relações 

familiares. Interessado nessas mudanças, o presente estudo objetiva investigar a forma 

como as crianças, membros de famílias monoparentais pobres, focalizadas na mãe, 

vivenciam sua realidade familiar. Com este intuito, a Teoria Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner e a Sociologia da Infância são 

utilizadas enquanto campos do saber que discutem a infância, sendo esta aqui 

considerada como complexa e heterogênea, e as crianças como atores sociais plenos, 

competentes, ativos e que têm o que dizer. Trata-se de um estudo qualitativo, que 

realizou entrevistas com as mães e aplicou, entre as crianças atendidas numa instituição 

que presta serviços psicoterapêuticos, a técnica de desenhos de família com estórias 

(DF-E). Os resultados indicam, entre outros, uma distância entre a representação 

simbólica da família e a situação vivida pelas crianças. Além disso, expõe a realidade 

das famílias de progenitor único, constatando as diversas dificuldades vivenciadas por 

esta forma singular de configuração familiar.  

Palavras-chave: infância, família matrifocal, psicologia do desenvolvimento, teoria 

bioecológica do desenvolvimento humano. 
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ABSTRACT 

 

Barbosa, Jacira da Silva. Matrifocal family: a children’s perspective. Salvador, 2012. 

164p. Master’s Degree Dissertation. Post-Graduation Program in Psychology. Federal 

University of Bahia. 

 

Contemporary family has gone through both structural and functional transformations, 

which has allowed the coexistence of various types of family configurations, as well as 

an increase in the number of families that comprise an only parent – the monoparental 

families. In spite of these transformations, the basic functions performed by the family 

institution, along with the process of psychological development of its members, remain 

roughly the same, and this is fundamental for children’s growth and good quality of life. 

Children, as subjects and members of the family, suffer either direct or indirect 

consequences of such changing trends within the structure and dynamics of the family 

relationships. Interested in these changes, the present study aims to investigate the way 

children from poor monoparental families headed by mothers cope with their family 

configuration. Bearing this in mind, Urie Bronfenbrenner’s Bioecological Theory of the 

Human Development and Children Sociology are used as knowledge fields that discuss 

childhood, considered here as being complex and heterogeneous; children are taken to 

be fully-fledged social actors, competent, active, having things to utter. The present one 

is a qualitative study, carried out through interviews with the mothers, and has applied, 

amongst children serviced by an institution which offers psychotherapeutic services, the 

technique of drawings of the family combined with stories. Results suggest, amongst 

others, some disagreement between the symbolic representation of the family and the 

situation the children really deal with. Besides, results reveal the real world of the 

families of only one parent, ascertaining the several difficulties this unique family 

configuration has to deal with.  

Key words: childhood, matrifocal family, Developmental Psychology, Bioecological 

Theory of the Human Development. 
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Introdução 

 

Questões relacionadas à infância têm visibilidade garantida nos meios de 

comunicação de massa, nos fóruns de reflexão relativos a intervenções no campo social 

e, igualmente, ocupam espaço significativo no campo científico onde assistimos a um 

expressivo desenvolvimento de investigações que consideram a infância como objeto de 

análise e as crianças, como sujeitos de investigação. Neste estudo, parto do pressuposto 

de que a infância é historicamente construída a partir de um processo de longa duração, 

que, de acordo com Sarmento (2005), lhe atribuiu um estatuto social e elaborou as bases 

ideológicas, normativas e referenciais do seu lugar na sociedade.  

 

A criança é aqui entendida como participante ativo do seu desenvolvimento e da 

construção dos ambientes em que se movimenta, pois desde o nascimento estabelece 

trocas de significados não apenas com seus familiares, mas, igualmente, com outros 

cuidadores. Vivendo o processo de transição inerente ao desenvolvimento, que abarca 

dimensões sociais, culturais e psicológicas, a criança transita no interior de um sistema 

simbólico que dá contornos ao seu mundo particular. Dessa forma, o tempo e o espaço 

da infância são definidos no contexto das relações familiares e sociais, e dão origem a 

uma diversidade de construções relativas a esta fase da vida. Essas concepções se 

estabelecem em uma sociedade contemporânea heterogênea e desigual, e são modeladas 

pelas mutantes condições de vida dos adultos, principalmente aquelas relativas ao 

mundo do trabalho, ao aumento do desemprego e da pobreza, à inserção da mulher em 

diferentes ambientes e às transformações ocorridas na estrutura e nas funções da 

família. Rua (2007) salienta que é sobre a infância, “enquanto categoria geracional, que 

os processos de pobreza e de exclusão social incidem de uma forma mais profunda e 

violenta, afetando as vidas das crianças em todos os seus domínios e mundo de vida” 

(p.211). 

 

Além do contexto social mais amplo, as crianças com seus modos específicos de 

se comportar, agir e sentir, somente podem ser compreendidas a partir da relação que se 

estabelece entre elas e os adultos, sendo o ambiente familiar de importância capital para 

esta interação. Romanelli (1997, apud Pratta & Santos, 2007) sustenta que a família é 
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um lugar privilegiado de afeto, baseado em relacionamentos íntimos, expressão de 

emoções e sentimentos. Nessa direção, a família se posiciona como uma instituição 

fundamental para desencadear os processos evolutivos dos indivíduos, atuando como 

propulsora ou inibidora do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. Na 

família, os objetivos, conteúdos e métodos se diferenciam, fomentando o processo de 

socialização, a proteção, as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de 

seus membros no plano social, cognitivo e afetivo (Dessen & Polônia, 2007). 

A família é também vista como um sistema social responsável pela transmissão 

de valores, crenças, ideias e significados presentes nas sociedades (Kreppner, 2000). Ela 

tem, portanto, um impacto significativo e uma forte influência no comportamento dos 

seus membros, especialmente das crianças que, no seu interior, aprendem as diferentes 

formas de existir, de ver o mundo e construir suas relações sociais. As estruturas 

familiares mudam intensamente e, embora essas modificações estruturais tenham 

aumentado o interesse pelo estudo da família nas últimas décadas, não são conclusivas 

as consequências que oportunizam no desenvolvimento de crianças e adolescentes 

(Dessen & Braz, 2005). Todas as formas de família, independentemente da época de seu 

surgimento, requerem investigações mais sistemáticas no campo da psicologia, na 

medida em que sua funcionalidade pode trazer implicações, positivas ou negativas, para 

o desenvolvimento da criança. A família é um espaço primordial de cuidado, formação 

e convivência, mas pode se tornar um ambiente nocivo à criança a depender da natureza 

e qualidade da dinâmica de interações que são estabelecidas entre seus membros.  

Na área da psicologia do desenvolvimento, cujo interesse maior se direciona 

para as crianças, a diversidade dos tipos de família foi identificada, inicialmente, como 

famílias não-tradicionais ou alternativas, porque se contrapunham ao modelo nuclear-

conjugal (Souza & Ramires, 2006). Essa família tradicional está em franco declínio nas 

últimas décadas e, embora ainda seja o tipo mais encontrado nas sociedades ocidentais, 

diversas outras configurações de família têm surgido e diferentes padrões de 

institucionalização de relações afetivas e sexuais passaram a coexistir de maneira 

legítima, havendo hoje uma pluralidade de tipos de casamentos e formas alternativas de 

família. Essa realidade evidencia a fragmentação que ocorre no território familiar de 

forma ampla, já que hoje “os parceiros fazem uma gestão à la carte de dimensões que 

antes sucediam previsivelmente num tempo de linha: a sexualidade, o casamento, a 
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conjugalidade, a fecundidade, a procriação, a maternidade e a paternidade” (Almeida, 

2005, p.589). Assim, a prioridade para muitos indivíduos não é tanto a criação dos 

filhos, mas, sobretudo, a realização e o sucesso pessoal. A exacerbação do 

individualismo conduz à “flutuação das identidades pessoais e das relações familiares” 

(Ponciano & Féres-Carneiro, 2003, p.63). 

Neste novo panorama, a família de progenitor único é um arranjo familiar cada vez mais comum. 

As três últimas décadas testemunharam um significativo crescimento desse fenômeno em todos os 

estratos sociais e, consequentemente, o aumento de sua visibilidade social (Macedo, 2007). Esse 

crescimento deve-se, principalmente, ao incremento na quantidade de separações e divórcios 

em âmbito mundial. No caso dessas famílias, há relatos na literatura (Falceto et al., 2008; 

Dessen & Braz, 2005; Algava et al., 2005; Di Nicola, 2003; Vitale, 2002; Minayo, 1998b) 

de que ocorrem sérios problemas de ordem financeira e emocional que podem afetar, 

significativamente, o desenvolvimento infantil. Amato (1995, apud Montandon, 2001) 

afirma que crianças de famílias monoparentais possuem relativa desvantagem quando 

comparadas a outras configurações familiares. Destaca, no entanto, em seguida, que esta 

desvantagem não é um fenômeno universal, o qual varia segundo o contexto em que 

vivem as crianças. O cuidado parental nesta organização familiar também acaba por ser 

influenciado pela sobrecarga emocional que é parte de inúmeros lares, além das 

dificuldades financeiras para a manutenção da família enfrentadas por diversas mulheres, 

muitas delas com queixas de sofrerem diferentes formas de discriminação e estarem 

expostas a subempregos.  

É neste contexto desenvolvimental que esta pesquisa está ancorada. Há vários anos 

trabalhando, voluntariamente, como Assistente Social e Psicóloga especializada em 

Terapia Familiar no COFAM (Centro de Orientação Familiar), situado em Salvador, fui 

colecionando observações, constatações e questionamentos a partir da crescente procura 

por atendimento psicoterapêutico para suas crianças por parte de mães pobres. No meu 

contato com as famílias que buscam ajuda psicológica, o (a) filho(a) – na maioria dos 

casos, uma criança – é o sujeito indicado, por quem solicita o atendimento, como o 

portador dos problemas que a família vivencia. As crianças chegam, principalmente, com 

queixas de dificuldades na escola, seja de aprendizagem ou de comportamento, e com 

atitudes de “desobediência”, “agressividade” e “violência”. Em minha prática profissional 

a questão trazida pela família como “problema” da criança é vista dentro do contexto em 
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que ela está inserida, pois um sintoma, de acordo com os teóricos da comunicação 

(Watzlawick et al., 1993), é uma mensagem não verbal. Assim, ele não fala apenas de seu 

autor, mas também do seu entorno. Além disso, como afirma Guzzo (2003, apud Costa & 

Guzzo, 2006), a perspectiva ecológica, que aqui é adotada, percebe que  

a criança constitui-se em diferentes sistemas sociais, e que problemas ou distúrbios de 

aprendizagem ou de comportamento podem ser considerados, entre outros fatores, como 

uma falta de equilíbrio nesses sistemas em que a criança vive, e não um problema a ela 

inerente. (p.7) 

Desde o primeiro momento de acolhimento das famílias destas crianças no 

COFAM, em parte significativa dos casos, são constatadas dificuldades no exercício, 

experiência e prática da parentalidade
1
 em todas as configurações familiares. Aos poucos, 

meu olhar e escuta se focaram nas famílias matrifocais – pelo fato desta ser uma 

configuração familiar que se apresenta em número crescente na instituição e também por 

apresentar singularidades em sua dinâmica. Em levantamento realizado entre os anos de 

2007 e 2011 o COFAM registrou um crescimento da procura por atendimento psicológico 

de famílias de progenitor único de 31,46% para 41,17%, enquanto que as famílias 

nucleares diminuíram de 32,58% para 23,52%. De forma especial, despertou minha 

atenção as crianças destas famílias que são levadas como portadoras de algum sintoma que 

demanda o encaminhamento a um profissional especializado. Um fato notável para mim é 

o grau de desgaste e exaustão no discurso de muitas destas mulheres quando relatam a 

situação familiar, a forma como as crianças são tratadas na família, e a reação destas ao 

ouvirem o relato de suas mães sobre seu comportamento. Algumas crianças nada 

respondem quando entrevistadas após o discurso da mãe e outras, além de silenciarem, 

choram durante ou após a exposição dos motivos que favoreceram a procura por 

atendimento na instituição. Por esses motivos foram escolhidas como sujeitos do presente 

estudo as crianças oriundas de famílias de progenitor único, cuidadas por suas mães, as 

chamadas famílias matrifocais.    

                                                           
1
 As funções e os papéis parentais estão reagrupados sob a designação de parentalidade que é a 

capacidade de exercer a função parental, ou seja, ter competência no exercício da paternidade e da 

maternidade para com a prole. A parentalidade implica um conjunto de responsabilidades essenciais para 

os filhos, relacionadas à satisfação das necessidades básicas, a provisão de orientação e instrução, o 

exercício da autoridade e a promoção de trocas afetivas e de experiências. 
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Apesar do consenso atual sobre a criança como agente, ainda são poucos os 

estudos que se dirigem à própria criança como fonte de dados descritivos a respeito da 

família, pois, na maior parte das pesquisas a mãe é a pessoa mais investigada (Carvalho 

et al., 2010). No âmbito da psicologia encontramos poucos estudos sistematizados 

acerca das diferentes formas de configurações familiares e seus contextos, sendo raras 

as investigações que abordam sua funcionalidade e implicações para o desenvolvimento 

da criança. Nos estudos psicológicos há, de forma geral, uma tendência a tratar as 

questões do desenvolvimento humano a partir da ótica dos adultos e, assim, a criança 

acaba como um ser passivo nas investigações. O mesmo predominou nas ciências 

sociais, pois aqui “as crianças são ditas pelos adultos e descritas pela sua posição e 

papéis na sociedade, e não conhecidas como pessoa, com e pelas suas ações e 

concepções” (Ferreira & Sarmento, 2008, p. 68). Estudiosos do desenvolvimento 

infantil falam sobre as crianças, sem considerar seu ponto de vista, experiência e cultura 

construída com seus coetâneos (Sarmento & Gouveia et al., 2008; Cruz et al., 2008; 

Simão & Gomes-da-Silva, 2008; Delgado & Miller, 2005).  Assim, ganha relevo um 

estudo que focalize a vivência de meninos e meninas, a partir de sua própria 

perspectiva, acerca de suas experiências e significações por eles atribuídas às suas 

famílias. Com este intuito elaborei a questão-problema que orienta esta investigação: 

Como as crianças, filhas de famílias matrifocais, vivenciam e significam sua realidade 

familiar? Esta pergunta surge das minhas percepções e inquietações na prática de 

atendimento a crianças e famílias pobres que procuram ajuda psicológica para lidar com 

as dificuldades emocionais ou comportamentais que as crianças apresentam, em meio a 

um contexto de adversidades e de limitações diversas. O objetivo principal desta 

pesquisa é conhecer e caracterizar a vivência e significados de família das crianças de 

lares matrifocais, identificando suas expectativas de família. Como objetivos 

específicos foram definidos: a) caracterizar a visão que as crianças têm de família e das 

figuras parentais; b) descrever a dinâmica familiar dos meninos e meninas no que se 

refere à comunicação, cuidado parental, risco e proteção e trocas afetivas; c) identificar 

os indicadores de conflito familiar na percepção das crianças e d) averiguar os desejos e 

necessidades dos meninos e meninas para uma convivência familiar adequada ao seu 

desenvolvimento. 
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Esta proposta de investigar a forma como as crianças que se desenvolvem em 

famílias matrifocais vivenciam esta experiência, exige uma interlocução entre as várias 

disciplinas que abordam esta temática. Isso será feito, inicialmente, destacando a 

importância social e psicológica da família, bem como as mudanças em sua estrutura e 

funções, com enfoque especial na família matrifocal. No capítulo 2 serão discutidas as 

infâncias e as crianças com recurso a uma perspectiva interdisciplinar. Na segunda parte 

“Diferentes olhares sobre a infância e sobre a criança”, a infância será abordada a partir 

dos campos de saber centrais desta pesquisa: a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 

Humano (capítulo 3) que enfatiza a importância do contexto na compreensão do 

desenvolvimento humano, e a Sociologia da Infância (capítulo 4) que posiciona a criança 

como sujeito de plenos direitos e informante competente de sua história singular. O quinto 

capítulo corresponde à abordagem metodológica que explicita os motivos da escolha dos 

instrumentos utilizados e descreve também a fase de coleta e análise dos dados. O capítulo 

seguinte diz respeito aos resultados propriamente ditos da pesquisa de campo, e envolve 

várias seções em que estão descritas tanto as observações agrupadas a partir da minha 

atuação profissional, como a análise dos significados obtidos com base nas narrativas das 

crianças e mães entrevistadas. A última parte, das “considerações finais”, pretende, 

desenvolver um comentário mais geral – porém não conclusivo nem generalizável – da 

experiência das crianças em suas famílias.  

Concebendo a criança em sua condição social de ser histórico, político e de 

cultura, a presente pesquisa pretende contribuir para conhecer a perspectiva, 

sentimentos, desejos e necessidades que crianças pobres, que se desenvolvem em lares 

de progenitor único, centralizados na mãe, têm acerca de suas famílias. O estudo poderá 

igualmente contribuir para uma compreensão mais ampla sobre a complexa realidade 

das famílias matrifocais, especialmente aquelas expostas a condições de pobreza. 
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Capítulo 1  

 

Famílias: um retrato panorâmico  

 

 A família pode ser considerada como um tipo de grupo humano universal que 

desfruta de uma posição singular na organização da vida afetiva dos indivíduos e em 

que se identifica uma trama de relacionamentos, emoções e sentimentos. Os conceitos 

de família são oriundos da psicologia, da sociologia e da antropologia, e vão abordar 

aspectos específicos, utilizando métodos diferenciados e particulares de cada um desses 

campos do saber. As profundas mudanças ocorridas na natureza, na função, na 

concepção e na composição do sistema familiar, reforçam a necessidade de lançar novos 

olhares sobre esta instituição plural tanto em suas configurações, como nos significados 

que carrega e na natureza das relações que ocorrem em seu interior.  

 

1.1- A família sob o prisma das Ciências Humanas e Sociais: uma breve incursão 

 

A família é uma organização complexa e sempre foi considerada como um 

grupo social que exerce importante influência na vida das pessoas. O termo família tem 

várias acepções e é derivado do latim famulus, que significa o conjunto de servos e 

dependentes de um chefe ou senhor. Na definição de “família” há uma pluralidade de 

variáveis implicadas e, para o sociólogo Pierre Bourdieu (1993 apud Uziel, 2004), essa definição é, 

antes de tudo, uma descrição, mas que, na verdade, constrói a realidade social. Nesta conceituação, 

família é um conjunto de indivíduos aparentemente ligados entre si – seja pela aliança (o casamento), 

seja pela filiação, ou mais excepcionalmente pela adoção (parentesco) – e vivendo sob o mesmo teto 

(coabitação).  Esta é a perspectiva da antropologia e, se a família aparece como a mais natural das 
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categorias sociais, é porque ela funciona como esquema classificatório e princípio de construção do 

mundo social.  

Ampliando esta discussão, o antropólogo Roberto DaMatta (1987) afirma que a 

família, além de ser uma instituição social, constitui também e, principalmente, um 

valor, uma vez que há uma escolha por parte da sociedade que valoriza a família como 

uma instituição fundamental à própria vida social. Desta forma, a família é um grupo 

social bem como uma rede de relações que, historicamete, assegurou seu lugar em todas 

as sociedades humanas. 

Na ótica da sociologia a família pode ser compreendida a partir de sua tipologia, 

que inclui as diferentes configurações familiares. A família passa então a ser entendida 

pela sua composição, ou seja, pelo número de membros e pela sua extensão, que 

determinam mudanças estruturais e ampliações no tamanho e na forma do grupo 

familiar, na medida em que o ciclo vital avança. De maneira mais ampla, a socióloga 

Ana Montóia (2006) ressalva que a família pode ser vista pela sociologia como uma 

instituição capaz de reproduzir as personalidades exigidas pela vida societária, 

providenciando a incorporação das normas coletivas e capaz de bem adequá-las à 

autoridade, a começar pela autoridade do “chefe de família”. Grupo social dinâmico que 

está em constante transformação em virtude de processos demográficos – nascimento, 

casamento, morte –,  culturais e sócio-econômicos, a família é o espaço em que ocorre a 

reprodução biológica, a produção doméstica, o consumo, a socialização e a transmissão 

de valores. 

 

Além do nível das relações sociais, e profundamente atrelado a este, a família é 

também constitutiva da vida emocional de seus membros, sendo um dos mais 

importantes e cruciais contextos para o desenvolvimento humano. Neste aspecto, a 

família pode ser considerada como um sistema de vínculos afetivos que tem como 

função essencial ser o lócus da estruturação psíquica básica e da constituição da 

subjetividade dos seres humanos. Cabe a ela, de acordo com o psiquiatra, psicanalista e 

estudioso da etologia John Bowlby (1981), ser o espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do apego, desempenhando diversas funções, tais como: satisfazer 

necessidades básicas imediatas; proporcionar um ambiente no qual as pessoas possam 

desenvolver, ao máximo, suas capacidades físicas e cognitivas, além de fornecer 

atmosfera de afeição e segurança a seus membros. 
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Esta é a perspectiva da psicologia que considera a família como o ambiente 

primordial no qual se desenvolve a personalidade de cada novo ser humano. Ela é o 

primeiro espaço psicossocial, protótipo das relações a serem estabelecidas com o 

mundo. Para Macedo (1993) a família é 

 a matriz da identidade pessoal e social, uma vez que nela se desenvolve o 

sentimento de pertinência que vem com o nome e fundamenta a identificação social 

bem como o sentimento de independência e autonomia, baseado no processo de 

diferenciação, que permite a consciência de si - mesmo como alguém diferente e 

separado do outro. (p.63) 

Ainda de acordo com Macedo, o que caracteriza, fundamentalmente, a família 

são as relações de afeto e compromisso e a durabilidade do sentimento de ser um 

membro dela. O propósito do grupo familiar seria prover um contexto que supra as 

necessidades daqueles que se situam em seu interior, o que tornaria a família um “lugar 

seguro para crescer.” A unidade psicológica da família é continuamente moldada pelas 

condições externas e por sua organização interna, e suas relações podem ser afetadas de 

várias formas a depender do ambiente social onde ela se desenvolve, o que pode 

contribuir para o fortalecimento ou o enfraquecimento dos vínculos entre seus 

membros. 

Compartilho a opinião de diversos pesquisadores (Wagner et al., 2011; Dessen 

& Braz, 2005; Sarti, 2004; De Antoni & Koller, 2000; Marc & Picard, 2000) que 

concebem o grupo familiar como um conjunto de interações e, desta forma, a família 

pode ser compreendida como uma totalidade, um sistema ou um grupo formado por 

pessoas que se relacionam entre si, por parentesco e/ou por se considerarem 

pertencentes àquela configuração. Essa perspectiva é originada da Teoria Geral dos 

Sistemas (TGS), criada nos anos 40 do século passado pelo biólogo alemão Ludwing 

Von Bertalanffy, e que é o pilar básico do trabalho com famílias que reúne muitos 

profissionais da psicologia, grupo ao qual me afilio. A TGS define sistema como um 

complexo de elementos em interação, um todo organizado, ou ainda, partes que 

interagem formando esse todo unitário e complexo. Na concepção sistêmica o mundo é 

visto em termos de relação e integração, numa visão de totalidade resultante das 

interações e da interdependência das partes que compõem o sistema (Capra, 1982).  
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Segundo a TGS, a família é um sistema aberto, constituído por partes 

interdependentes e que apresentam relações de intercâmbio com o ambiente através do 

fluxo recíproco de informação, energia e material. Enquanto um sistema vivo e 

complexo, a família é composta por vários subsistemas – marido-esposa, pais-filhos, 

irmãos-irmãos. Nas relações desses subsistemas o comportamento de cada um dos 

membros é interdependente do comportamento dos outros, isto é, o comportamento de 

cada pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das outras pessoas da 

família que se relacionam por este processo de feedback e é ele que mantém o 

funcionamento global do sistema. 

         Por ser a família um sistema ativo, cada tipo de tensão, seja ela originada de 

mudanças no interior da família (intra-sistêmica) ou no seu exterior (inter-sistêmica), 

repercutirá no funcionamento familiar e exigirá um processo de adaptação nas 

interações familiares no sentido de manter a continuidade da família, por um lado e de 

permitir o crescimento de seus membros, por outro. Nesse sentido, pode-se perceber que 

a transformação e a homeostase são processos básicos para a manutenção do sistema 

familiar, pois, ao mesmo tempo, em que ele tem a necessidade de se manter estável, a 

estrutura familiar precisa adaptar-se às mudanças que lhes são exigidas pelo seu interior 

ou pelo meio circundante.  

Ainda a partir da ótica da psicologia, ideia similar é apresentada pelo modelo 

bioecológico do desenvolvimento humano, que será discutido mais amplamente na 

segunda parte deste trabalho. Neste momento é importante ressaltar que Urie 

Bronfenbrenner (2005/2011) concebe a família como “a estrutura mais eficiente e 

econômica para nutrir e sustentar a capacidade dos seres humanos, funcionando 

eficazmente em todos os aspectos da atividade humana, intelectual, social, emocional e 

fisiológica (p.266)”. O microssistema familiar é o primeiro sistema no qual o ser 

humano em desenvolvimento interage, e possui um padrão de papéis, de atividades e de 

relacionamentos que são associados a determinados comportamentos e expectativas, de 

acordo com a sociedade na qual está integrado. Conhecer as características e as 

determinações do sistema social no qual a família se insere e desenvolve suas funções é 

necessário para a compreensão dos seus mecanismos de funcionamento e das razões de 

sua existência.   
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1.2. Sistemas familiares contemporâneos: transformações e configurações plurais 

 

É no interior das contradições vivenciadas pelas sociedades que a família vive e 

se modifica. A partir das transformações estruturais, tornam-se notáveis, ao longo do 

tempo, as alterações em algumas das funções da família. Diversos fatores concorrem 

para as intensas mudanças na configuração e estrutura familiares. Dentre eles podemos 

citar a urbanização, o declínio demográfico, o aumento da população idosa, a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho, o aumento expressivo do número de 

separações, divórcios e recasamentos, o aumento de casais de dupla carreira, em que 

homem e mulher exercem atividade remunerada, mudanças no contexto político, social 

e econômico, a disseminação de normas, modelos e valores por outras vias, na medida 

em que a sociedade industrial urbana se introduz vigorosamente no grupo familiar 

assumindo, em seu lugar, algumas de suas tradicionais funções (Wagner et al., 2011; 

Dessen & Polônia, 2007; Dias, 2006; Dessen & Costa Junior, 2005; Féres-Carneiro et 

al., 2005; Carvalho & Almeida, 2003; Roudinesco, 2003; Sarti, 1995; Romanelli, 1995; 

Reis, 1992; Minuchin, 1982). Além dos efeitos dos fenômenos sociais e demográficos, 

as estruturas familiares continuam a ser influenciadas também por fatores culturais, 

ideológicos e políticos, conforme descritos por Carvalho e Almeida (2003). 

  

A partir desse panorama, nota-se que o conceito de família se diversificou, sendo 

agora necessário referir-se a “famílias” no plural, pois o termo no singular resulta 

limitado para dar conta da complexidade que caracteriza a instituição familiar 

contemporânea. Esta complexidade é referida, muitas vezes, como crise. Na maioria das 

vezes, entretanto, o termo crise é utilizado como sinônimo de desaparecimento e morte, 

o que não parece ser o que realmente acontece, de acordo com inúmeros estudiosos da 

área (Wagner et al., 2011; Nick, 2011; Pratta & Santos, 2007; Passos, 2006; Goldani, 

2002; Palácios & Rodrigo, 1998). Segundo esses autores, a família passa por várias 

transformações, mas continua existindo como unidade social imprescindível para o 

desenvolvimento humano.  Para Rìos-Gonzalez (2005, apud Wagner et al., 2011), o que 

ocorre é uma crise no modelo tradicional de família. Dessa forma, a compreensão dessa 

crise vincula-se à concepção de família em questão e das relações que esta estabelece 

com a sociedade.  
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Referindo-se mais a aspectos subjetivos, Sarti (1995) e Dessen e Braz (2005), 

mesmo com uma década de separação entre seus estudos, destacam o individualismo 

como um fator que exerce importante repercussão nas modificações ocorridas na família 

contemporânea.  A primeira autora afirma que, atualmente, as mudanças ocorridas na 

família relacionam-se com a perda do sentido da tradição. Para esta pesquisadora, a 

tradição vem sendo abandonada como em nenhuma outra época da História. Desta 

forma, o amor, o casamento, a família, a sexualidade, o trabalho, antes vividos a partir 

de papéis estabelecidos, passam a ser concebidos como parte de um projeto em que a 

individualidade conta decisivamente e adquire cada vez maior importância social.  

 

Dessen e Braz (2005), por sua vez, afirmam que a disseminação do 

individualismo e as intensas transformações no papel feminino enfraqueceram a 

relevância do modelo tradicional nuclear da família e provocaram outras mudanças. 

Entre os fenômenos que traduzem as modificações na estrutura tradicional das famílias, 

estão: o aumento da proporção de domicílios formados por uma pessoa apenas, as 

famílias unipessoais ou não-famílias (Carvalho & Almeida, 2003); a redução do 

tamanho das famílias; a fragilização dos laços conjugais como incremento da separação 

e divórcios; o aumento da proporção de casais sem filhos; a multiplicação de arranjos 

diversos do padrão da típica família nuclear.  

A esta discussão, Carvalho e Almeida (2003) acrescentam que a mudança nas 

estruturas familiares na direção de uma maior diversidade de tipos ou modelos não é um 

processo novo. As famílias contemporâneas têm experienciado e se adaptado às novas 

formas de coexistência originadas de mudanças nas sociedades. As famílias também 

vivenciam uma maior diversidade de arranjos sexuais, novas tecnologias reprodutivas, 

um aumento das mulheres na força de trabalho, mudanças nos papéis de gênero, e mais 

nascimentos de crianças fora das uniões conjugais. Para Goldani (2002) tudo isto 

oferece a falsa impressão de que as famílias estão desestruturadas, ameaçadas ou 

mesmo desaparecendo, quando, de fato, estas demonstram, uma vez mais, sua enorme 

capacidade de adaptação e de mudança.  

Concordando com as autoras supracitadas, Souza e Ramires (2006) afirmam que 

as mudanças na família, no mundo ocidental, podem ser descritas como de duas ordens 

distintas, embora relacionadas: mudanças ideológicas, no sentido de um ideal 

democrático ou igualitário de relações, e mudanças estruturais, relativas ao 
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aparecimento ou à saída da clandestinidade de uma variedade de novos arranjos 

familiares. Além das famílias de progenitor (a) único (a), que serão discutidas mais 

adiante, as famílias homoafetivas, formadas por homossexuais ou lésbicas, emergem 

como outro arranjo familiar cada vez mais frequente e visível. Estas famílias possuem a 

nuance singular de destituir um princípio fundamental na constituição do grupo familiar 

que é a diferenciação sexual (Passos, 2005). Também ganham relevo as famílias 

trigeracionais e as reconstituídas. Essas, por sua vez, apresentam um novo cenário por 

estabelecerem relações complexas que podem envolver lealdade, rivalidades e disputas 

entre pai, mãe, madrasta, padrasto, filhos, enteados, meios-irmãos, co-irmãos. O 

recasamento é uma das alternativas buscada por muitas pessoas que rompem um 

vínculo afetivo e é parte das transformações nos padrões de relacionamento conjugal e 

sexual. Estas transformações desenham uma nova cartografia do ponto de vista dos 

afetos e fornecem elementos que operam na constituição e organização das famílias. 

 

 

1.2.1 – Transições e transações conjugais contemporâneas 

 

A diminuição de casamentos é um exemplo de mudança presente, de forma 

marcante, nas relações que se estabelecem entre o par conjugal. Este fato não significa 

uma redução das relações conjugais. Ao contrário, vem ocorrendo um incremento das 

uniões consensuais estáveis, uma vez que muitos casais têm optado por viver juntos e 

estabelecer uniões íntimas sem oficialização formal através dos trâmites civil e/ou 

religioso. Dados do Censo 2010, divulgados este ano pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), confirmam a diminuição do número de casamentos civil e 

religioso e indicam o aumento nos índices de relações consensuais de 28,6% no ano 

2000 para 36,4% em 2010. Nesta perspectiva, o francês Avenel (2003) destaca que a 

coabitação é cada vez mais uma alternativa ao casamento. Para muitos ela é a norma de 

entrada na vida de casal. Roudinesco (2003) ratifica esta percepção ao afirmar que  

 
o casamento, em constante declínio, tornou-se um modo de conjugalidade afetiva pelo 

qual cônjuges – que às vezes escolhem não ser pais – se protegem dos eventuais atos 

perniciosos de suas respectivas famílias ou das desordens do mundo exterior. É tardio, 

reflexivo, festivo ou útil, e frequentemente precedido de um período de união livre, de 

concubinato ou de experiências múltiplas de vida comum ou solitária (p.197). 
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Quando nos referimos à fragilização dos laços conjugais verificada na 

contemporaneidade, torna-se importante ressaltar que, na maior parte da história da 

humanidade, o casamento não se baseava em relações amorosas. Avenel (2003) destaca 

a importância de apreendermos as transformações, ao longo dos séculos, da ligação 

entre os sentimentos e a instituição familiar. Deste ponto de vista, de acordo com este 

autor, historiadores mostram que uma das mudanças decisivas está na irrupção do amor 

no seio da instituição familiar. Passamos do “casamento arranjado” ao “casamento de 

amor”. Ocorre a passagem de uma família, sobretudo definida pela transmissão do 

patrimônio econômico e cultural, a uma família essencialmente definida por seu 

conteúdo relacional.  

Tais mudanças ocorreram por volta dos séculos XVII e XVIII, quando a afeição 

tornou-se necessária entre os cônjuges e entre os pais e os filhos, proporcionando assim 

uma mudança marcante do lugar da criança e da família, como é discutida por Ariès 

(1981). A família tradicional, baseada no patrimônio, começa a desaparecer e o 

sentimento, na forma do amor romântico, tomou o poder (Ponciano & Féres-Carneiro, 

2003) e, atualmente, representa o modelo de referência para a família. Esse fenômeno, 

relativamente recente, pode contribuir para o entendimento da instabilidade do 

casamento moderno, que tem resultado, como já dito anteriormente, em expressivo 

número de divórcios e de separações, pois, desde que o amor é o fundamento da união, 

o laço conjugal tornou-se uma escolha livre dos parceiros, pautada no sentimento 

amoroso que os une e que pode ser desfeito quando este sentimento desaparece.  

O exercício mais amplo e mais livre da sexualidade é outro fator que contribui 

para a composição de relações amorosas mais fluídas e de novos arranjos domésticos. 

Como característica da cultura contemporânea, cada vez mais há uma busca por 

resultados e respostas imediatas também na relação a dois e, desta forma, o 

relacionamento igualmente não escapa, de forma geral, do padrão de rapidez, da 

urgência e da ideia do descartável, veiculados pela sociedade de consumo. Em muitas 

situações não há tolerância nem espaço para a construção gradativa da relação e, assim, 

a união conjugal mostra-se mais frágil e a separação se apresenta, então, como uma 

saída natural para um relacionamento vivido como insatisfatório. Nesse contexto, o 

rompimento da família, de certa forma, foi esvaziado tanto do sofrimento que envolve 

como da importância de que se reveste, dada a forma como é encarado e a freqüência 

com que ocorre (Ramos, 2003). A partir desta fluidez dos laços, as famílias se mostram 
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mais diversificadas, o que amplia, assim, a probabilidade das crianças coabitarem, cada 

vez menos, com mãe e pai biológicos, simultaneamente, o que ocorre em todos os 

extratos sociais e em âmbito mundial. Walsh (2005) corrobora essa afirmativa ao 

ressaltar que pais solteiros – não casados ou separados, tornaram-se cada vez mais 

comuns. Com isso, de acordo com a autora, quase metade de todas as crianças, e mais 

de 60% das crianças pobres, têm uma expectativa de viver pelo menos parte da infância 

em lares com apenas um dos pais presente. Esta ideia é compartilhada por Roudinesco 

(2003) quando sublinha que 

 

cada vez mais frequentemente concebidos fora dos laços matrimoniais, os filhos 

assistem, uma vez em cada três, às núpcias de seus pais, doravante unidos não para a 

duração de uma vida, mas, em mais de um terço dos casos, para um período aleatório 

que se consumará com um divórcio – consentido, passional ou litigioso – e,  para as 

mulheres, com uma situação dita “monoparental”. Pois são elas que sofrem inicialmente 

as conseqüências das rupturas por elas provocadas hoje, com mais freqüência que os 

homens. (p.197) 

 

 

1.3 - Famílias monoparentais - um fenômeno em crescente expansão     

 Nas últimas décadas tem sido registrado um crescimento acentuado de famílias 

onde convivem somente um (a) progenitor(a) e os filhos. Esse progenitor, geralmente a 

mãe, tem, obrigatoriamente, que assumir as funções de prover, cuidar e educar os filhos, 

sem a presença do outro progenitor. Estas famílias são chamadas de  monoparentais, 

uniparentais ou “singulares” (Dias, 2006), “parents isolés”, como denominadas na 

França (Lefaucheur, 1991 e 1993), ou ainda “single parents” como são conhecidas na 

realidade americana (Straton, 2003).  

 

A expressão “famílias monoparentais” foi utilizada, segundo Nadine Lefaucheur 

(1991), na França, por sociólogas feministas, desde a metade dos anos setenta, para 

designar as unidades domésticas em que pessoas vivem sem cônjuge, com um ou vários 

filhos com menos de 25 anos e solteiros. Importada de países anglo-saxões, a noção de 

“famílias monoparentais” passou a ser utilizada como um meio de elevar os lares, nos 

quais o chefe de família era uma mulher, à condição de “verdadeiras famílias”, um tipo 

sociológico por certo particular, mas também nobre, uma vez que mais “moderno” que a 
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família conjugal tradicional. No Brasil este tipo de família passa a ter maior visibilidade 

a partir dos anos setenta, conquistando um lugar entre as pesquisas sociológicas.  

 

Mas é importante sublinhar que as famílias monoparentais sempre existiram, 

ganhando maior visibilidade apenas nas últimas décadas. Para Woortmann e 

Woortmann (2004) o que parece ser novo é a existência de grupos domésticos 

monoparentais, e seu rápido crescimento proporcional, nas camadas médias brasileiras. 

“Tendo o fenômeno penetrado na própria camada social dos pesquisadores, melhor 

dizendo, das pesquisadoras, foi ele como que redescoberto e revalorizado, na medida 

em que deixou de ser algo característico de um "Outro", para se tornar presente entre 

"Nós" (Woortmann & Woortmann, 2004, p. 2). Por força das transformações que 

atingiram a condição da mulher e os padrões familiares de classe média, a chefia 

feminina de grupos domésticos deixou de ser algo restrito às camadas pobres, ganhando 

nova relevância. 

 

Historicamente, a maior parte das famílias monoparentais estava nesta condição, 

de forma temporária ou permanente, devido, principalmente, à morte precoce do 

genitor, por deslocamentos prolongados por motivo de trabalho e também pela 

participação dos homens nas guerras. Mas, as já referidas transformações societais e 

relacionais têm dado novas características a esta configuração familiar. Cada vez mais 

comuns em nossa sociedade, as famílias uniparentais, têm sido configuradas, de forma 

massiva, por circunstâncias de separação e divórcio, mas também têm sido registradas 

circunstancias de abandono dos filhos por parte de um dos genitores e pelo fato de a 

mulher ser mãe solteira, por opção ou não. Do ponto de vista psicológico, há um limite 

muito tênue entre as diferentes formas de configuração da família monoparental e cada 

uma delas carrega singularidades afetivas que repercutem na subjetivação dos 

indivíduos e do grupo familiar (Passos, 2009).  

A incidência de famílias de progenitor único tem aumentado em todas as 

camadas sociais (Bronfenbrenner, 2005/2011; Vitale, 2002; Carvalho, 1998; Brown, 

1995). Na população de baixa renda é mais comum que a situação de 

monoparentalidade aconteça por uma imposição das relações estabelecidas no contexto 

conjugal, do que por opção. Em muitos casos a instabilidade dos vínculos amorosos 

entre homem e mulher leva a mudanças freqüentes de parceiros e à geração de novos 
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filhos, ficando estes, em boa parte dos casos, sob a responsabilidade da mãe, sendo rara 

a reivindicação da guarda da prole pelo pai. No entanto, é importante destacar que a 

instabilidade nas relações amorosas tem se tornado presente em todas as classes sociais, 

caracterizadas, principalmente, pela descartabilidade, fragilidade e fluidez (Bauman, 

2004), o que faz com que muitas pessoas entrem e saiam de relacionamentos mais 

rapidamente.  

Em muitos dos casos em que a união amorosa é desfeita, a existência de uma 

criança pode se tornar uma arena de conflitos entre os pais, o que é muito 

frequentemente constatado nas instituições que prestam atendimentos psicossociais, 

destacando-se aqui o registro do crescimento de pedidos de exames de paternidade, o 

que indica o não-reconhecimento das crianças pelos pais
2
, bem como a exclusividade da 

responsabilidade da mãe pelos filhos, já que o homem se exime das relações paternas e 

familiares, levando, dessa forma, a mulher à situação de monoparentalidade. 

 

Quando se trata de famílias pobres, a monoparentalidade pode ser uma 

dificuldade a mais que sobrecarrega, na maior parte dos casos, a figura feminina. 

Macêdo (2007) informa que nove entre cada dez famílias do tipo monoparental são 

chefiadas por mulheres. 

 

 

1.3.1 -  Família matrifocal: singularidades, interações e desafios para o 

desenvolvimento 

 

As famílias monoparentais também são chamadas de matrifocais, já que em sua 

grande maioria é a mulher que assume o cuidado e o sustento da prole, uma vez que a 

guarda dos filhos é entregue, preferencialmente, às mães e também porque há maior 

possibilidade dos homens constituírem novas uniões amorosas mais rapidamente do que 

as mulheres. Muitas destas famílias vivem em condições de vulnerabilidade social e 

                                                           
2
 Azevedo (2010) afirma que, no Brasil, cerca de sete milhões de crianças e adolescentes não têm o nome 

paterno na certidão de nascimento, o que corresponde a 25% da população brasileira. No caso específico 

da Bahia, o Censo Escolar de 2009 identificou mais de 135 mil estudantes nessa situação, sendo mais de 

45 mil somente em Salvador. Esses dados determinaram a instituição do Projeto Pai Presente pelo 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o objetivo de favorecer o reconhecimento e o registro do 

nome do pai na certidão de nascimento das crianças e adolescentes. 
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econômica, a depender da inserção ocupacional das mães, já que mulheres recebem 

remuneração inferior aos homens no mercado de trabalho. Para Woortmann e 

Woortmann (2004) a matrifocalidade é característica dos padrões familiares de camadas 

sociais mais pobres. 

 

As mulheres das configurações matrifocais são frequentemente mais ativas que 

aquelas que vivem em casal (Algava et al., 2005). Elas são “chefes da família”, por 

terem que prover as condições econômicas de subsistência da prole, como também e 

simultaneamente, são “mães da família” por terem que assumir o cuidado da casa e dos 

filhos. Dessa maneira, para estas mulheres, o custo e a desvantagem social parecem ser 

maiores, pois elas enfrentam o duplo desafio de cuidar e prover a prole, num contexto 

em que, muitas vezes, as adversidades exigem um esforço contínuo de compatibilizar as 

demandas que sua posição de mãe sozinha lhe impõe.  

 

Vitale (2002) ressalta que o fator gênero é frequentemente associado à 

monoparentalidade. A supremacia numérica feminina nas famílias monoparentais 

estabelece uma relação implícita entre monoparentalidade e feminino e esta vinculação 

parece reforçar a ideia de que as mulheres são as maiores responsáveis pela família. 

Além da questão de gênero, a pobreza é outra implicação que é frequentemente 

associada às famílias de mães sozinhas. Neste aspecto, é importante destacar que as 

conseqüências econômicas da situação de monoparentalidade variam largamente de 

acordo com o mercado de trabalho, mas também segundo a trajetória e a situação da 

pessoa que está à frente do lar: sexo, idade, classe social, idade dos filhos, status 

matrimonial e das estratégias que ela desenvolve (Lefaucheur, 1991).  Entretanto, os 

riscos de empobrecimento são precipitados, sobretudo, entre as mulheres. Estas, quando 

têm um filho de pouca idade, podem encontrar problemas específicos no modo de 

guarda e, mais largamente, de conciliação entre sua vida familiar e profissional.  

Para as mães sozinhas, o exercício de uma atividade profissional é estritamente 

ligado a sua idade e a de seus filhos. Além disso, parcela importante das mulheres de 

famílias matrifocais que têm filhos pequenos, é jovem e tem menos qualificação 

(Algava et al., 2005), o que pode ampliar a possibilidade de desemprego ou 

subemprego. Esta vulnerabilidade ocupacional contribui para aumentar o 
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empobrecimento familiar e também interferir nas interações estabelecidas no ambiente 

doméstico.  

 

O cuidado parental, que culturalmente sempre foi mais atribuído à mãe, pode 

tornar-se mais difícil e desgastante para mulheres que assumem sozinhas a família, 

principalmente para aquelas com baixos rendimentos, pois a pobreza pode provocar 

efeitos perversos na estrutura e dinâmica familiares. Aqui utilizo a ampla definição de 

pobreza oferecida pela Declaração de Beijing ao tratar da pobreza das mulheres, citada 

por Soares (2003): 

 

A pobreza se manifesta de diversas maneiras, entre elas a carência de renda e recursos produtivos 

suficientes para procurar um meio de vida sustentável; a fome e a má nutrição; as más condições de 

saúde; a falta de acesso, ou o acesso limitado à educação e a outros serviços básicos; o aumento da 

morbidade e da mortalidade causadas por doenças; a habitação inadequada ou a carência de habitação; as 

condições de insegurança e a discriminação e exclusão sociais. (p.77) 

Nesta declaração se destaca ainda a falta de participação no processo de tomada de decisões na 

vida civil, social e cultural.  Também são insuficientes ou mesmo inexistentes os sistemas de bem-estar 

social dirigidos às necessidades das mulheres pobres, principalmente em países do hemisfério sul, o que 

pode tornar mais difícil a subsistência das famílias em que só a mulher é a provedora, o que poderá 

repercutir nas demais funções desempenhadas pela instituição familiar.  

A correlação entre monoparentalidade e pobreza é citada em estudos diversos (Garcia & 

Yunes, 2006; Algava, et al, 2005; Carvalho & Almeida, 2003; Avanel, 2003; Stratton, 2003; 

Carvalho, 1998; Lefaucheur, 1991 e 1993) e Carvalho (2003) vai mais adiante ao afirmar que a 

dimensão da pobreza se aprofunda quando se vincula monoparentalidade, sexo e etnia, 

pois as famílias monoparentais chefiadas por mulheres negras têm se mostrado com 

menores condições de oferecer cuidados básicos para seus filhos. “A relação entre 

monoparentalidade e etnia expressa condições de vida ainda mais difíceis para esses 

grupos” (p.51). 

 

Vitale (2002) afirma que a associação entre monoparentalidade e pobreza pode 

construir um estigma de que as mulheres são menos “capazes” de cuidar de suas 

famílias sem um homem. Por outro lado, é apontado que as mulheres ganharam mais 
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independência e por isso podem assumir suas famílias. Entretanto, esta associação - 

monoparentalidade e pobreza – acaba por fortalecer muito mais a adjetivação dessas 

famílias como vulneráveis ou de risco do que como potencialmente autônomas. 

A matrifocalidade é geralmente associada às condições de vida mais difíceis, do 

ponto de vista material – recursos da família, habitat, etc, e/ou do ponto de vista social 

ou mesmo psicológico – o isolamento da mãe, o assumir sozinha o papel parental em 

termos afetivos, financeiros ou de organização familiar, dentre tantas outras 

manifestações desta configuração de família. 

Histórias de vida de famílias de progenitor único e pobres relatadas em minha prática de 

atendimento cotidiano, seja na saúde pública como assistente social, seja atuando como psicóloga, 

revelam os efeitos das estruturas vulnerabilizantes que impõem, para este público, uma realidade escassa 

em recursos e políticas econômicas e sociais. Tal panorama favorece o surgimento de diferentes 

situações que constituem riscos e desafios à convivência familiar e, de forma especial, ao 

desenvolvimento das crianças, bem como denotam a presença/ausência de fatores de proteção.  

Na psicologia, várias são as compreensões acerca de “fatores de risco”. Entendido 

de forma dinâmica, os fatores de risco, de acordo com Yunes e Szymanski (2001), “relacionam-se aos 

eventos negativos de vida, e que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo 

apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais (p.24)”. De acordo com as referidas autoras, são 

considerados fatores de risco para o desenvolvimento infantil as seguintes experiências estressoras: o 

divórcio dos pais; a perda de pessoas próximas; as diversas formas de abuso; a pobreza; os desastres e as 

catástrofes naturais, dentre outros. Aqui podemos acrescentar como fatores de risco a violência 

intrafamiliar, bem como o abuso de álcool e de outras drogas, elementos cada vez mais presentes no 

cotidiano de muitas famílias em todas as suas configurações. Vale ressaltar que o risco não afeta apenas 

o indivíduo, mas também grupos, como a família por exemplo, predispondo-os para um evento ou 

resultado negativo ou indesejável (Lacharité, 2005). Os riscos podem atuar em qualquer etapa do 

ciclo vital, modificando a direção do desenvolvimento individual e/ou familiar. 

A noção de risco está diretamente associada à de vulnerabilidade, de acordo com Poletto e 

Koller (2006), Lacharité (2005) e Yunes e Szymanski (2001). A palavra vulnerável origina-se do latim 

vulnerare, que significa ferir, penetrar. Desta forma, vulnerabilidade é um termo usado para fazer 

referência a predisposições a desordens ou susceptibilidade ao estresse. Enquanto o conceito de risco 

está mais associado a grupos e populações, vulnerabilidade está mais estritamente ligado ao indivíduo e 
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às suas susceptibilidades ou predisposições a respostas ou consequências negativas. A vulnerabilidade 

só opera na presença do risco (Cowan, Cowan & Shulz, 1996, apud Yunes & Szymanski (2001). Para 

Lacharité (2005) a vulnerabilidade é aquilo que aumenta a probabilidade de um indivíduo ou grupo 

desenvolver um problema na presença de um dado risco. Trata-se de um fator ou mecanismo que 

interage com o risco e faz acentuar o impacto daquele risco no indivíduo ou grupo. 

Embora o contexto de situações de risco e de vulnerabilidades econômica, ocupacional e social 

favoreça a existência de condições adversas para famílias pobres, é possível identificar, 

nesta realidade, alguns indicadores de superação das dificuldades, que se apresentam 

como fatores protetivos.  Estes fatores de proteção, de acordo com Lacharité (2005), correspondem 

aquilo que diminui a probabilidade de um indivíduo ou grupo desenvolver um problema específico na 

presença de um dado risco. Como a vulnerabilidade, os fatores de proteção, são um componente que 

interage com o risco, mas ao invés de acentuá-lo, modera o impacto na condição de risco no indivíduo 

ou grupo. Poletto e Koller (2006) afirmam que a proteção não elimina os fenômenos psicológicos da 

situação vivenciada, pois o que ocorre é uma mudança na maneira como os indivíduos enfrentam as 

situações, principalmente, quando submetidos a circunstâncias estressantes e desvantajosas. 

Nas famílias matrifocais, o sub-sistema mãe-filhos, criado a partir da separação 

ou divórcio conjugal, é uma estrutura  de transição, que provoca tensão, mas também 

aumenta a capacidade  e faz descobrir novas funções (Costa, 1991). Aumento de 

responsabilidade, mudança de papéis, acúmulo de funções, necessidade de maior 

autoridade são alguns dos aspectos frequentemente relacionados à condição de 

matrifocalidade na lida diária com a prole, sendo que esta pode se tornar uma situação 

que perdura por longos anos, indo da infância até a vida adulta dos filhos. 

 

A literatura tem explorado e descrito inúmeros fatores que contribuem para a 

forma como os filhos reagem à ruptura do relacionamento amoroso dos pais: o tempo de 

separação, as características da personalidade, a idade na ocasião da separação, o 

gênero, o nível de conflito entre os pais e a qualidade dos cuidados parentais. Também 

tem sido relatado por vários estudiosos (Grzybowski, 2011; Hack & Ramires, 2010; 

Ramos, 2003; Wallerstein & Kelly, 1998; Costa, 1997; Peck & Manocherian, 1995), os 

efeitos que a dissolução do relacionamento conjugal dos pais produz nos filhos, a partir 

da mobilização de uma variedade de sentimentos, alguns deles conflitantes e que podem 

interferir no desenvolvimento social e psicológico da criança que passa a conviver 

somente com a mãe. É importante salientar ainda a sobrecarga emocional que estas 
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famílias eventualmente vivenciam, ocasionada pela ruptura da relação afetivo/conjugal, 

pela morte, abandono e desobrigação do progenitor para com a prole em muitos casos, 

ou pela violência em suas diversas formas que ocorreu ou ainda ocorre no ambiente 

doméstico. Os eventos estressantes referidos repercutem em todos os membros da 

família e, principalmente, no desenvolvimento das crianças. Tais eventos, associados às 

já mencionadas transformações políticas, econômicas e sociais das últimas décadas, 

refletem, de forma diferenciada, nas diversas camadas sociais e produzem 

consequências desiguais nas maneiras de viver a infância, o que atribui a esta um caráter 

diferenciado. Daí a necessidade de falar de infâncias, uma vez que estas assumem 

modos distintos e desiguais de ser criança, de acordo com os contextos, valores, culturas 

e oportunidades (Rua, 2007).  
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Capítulo 2 

 

Infâncias e crianças: uma discussão interdisciplinar 

 

De forma idêntica ao termo “família”, a infância designa um conceito 

polissêmico que nos remete a uma multiplicidade de dimensões ou campos.  Claude 

Javeau (2005) faz uma distinção entre os campos semânticos que abordam o tema: 

quando esse conceito é reduzido ao termo "criança", entra-se no campo psicológico; ao 

termo "infância", no campo demográfico, que é também de ordem econômica; se se fala 

de "crianças", entra-se no campo propriamente antropológico ou socioantropológico. 

Mas, embora ocorram mudanças no enfoque conceitual nos estudos da infância nas 

diferentes áreas acima descritas, o que se conhece sobre a criança ainda é o que os 

adultos sabem, ou pensam saber, sobre ela.  

2.1 – Negatividade da infância  

Em diferentes épocas históricas e no interior de diversas formações sociais é 

possível encontrar modos diferenciados de distribuir os papéis geracionais, de definir o 

estatuto das crianças e de conceber as relações entre crianças e adultos.   As distintas 

representações da infância se caracterizam, conforme Sarmento (2007), pelos traços de 

negatividade, mais do que pela definição de conteúdos – biológicos ou simbólicos – 

específicos. A criança é considerada como o não-adulto e este olhar adultocêntrico 

sobre a infância registra a ausência, a incompletude ou a negação das características de 

um ser humano “completo”. “A infância como a idade do não está inscrita desde o 

étimo da palavra latina que designa esta geração: in-fans – o que não fala” (Sarmento, 

2007 p. 33). Segundo Lajolo (2006) as palavras infante, infância e demais cognatos, em 

sua origem latina e nas línguas daí derivadas, recobrem um campo semântico 

estreitamente ligado à ideia de ausência de fala. Esta noção de infância como qualidade 

ou estado do infante, isto é, “d’aquele que não fala,” constrói-se a partir dos prefixos e 
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radicais lingüísticos que compõem a palavra: in é prefixo que indica negação; fante é 

particípio presente do verbo latino fari, que significa falar, dizer. Assim, por não falar,  

a infância não se fala e, não se falando, não ocupa a primeira pessoa nos discursos que 

dela se ocupam. E, por não ocupar esta primeira pessoa, isto é, por não dizer eu, por 

jamais assumir o lugar de sujeito do discurso, e, consequentemente, por consistir sempre 

um ele/ela nos discursos alheios, a infância é sempre definida de fora. (Lajolo, 2006, 

p.230) 

Contrapondo-se a esta noção da infância como a idade da não-fala, Sarmento 

(2007) ressalva que todas as crianças, desde bebês, têm múltiplas linguagens por que se 

expressam, sejam elas gestuais, corporais, plásticas e/ou verbais.  Nesta concepção, a 

infância é, simultaneamente, uma categoria social do tipo geracional, e um grupo social 

de sujeitos ativos, que interpretam e agem no mundo. Entretanto, essa é uma posição 

inovadora, pois a ciência tem sido produzida, predominantemente, a partir de uma 

perspectiva adultocentrada e, por isso, de acordo com esse mesmo autor, faz-se 

necessário uma ruptura epistemológica no conhecimento sobre a infância e sobre as 

crianças. Segundo ele a infância tem sofrido um processo de ocultação decorrente das 

concepções historicamente construídas sobre as crianças e dos modos como elas foram 

inscritas em imagens sociais. Tal ocultação pode ser verificada no que Sarmento 

denomina de (in) visibilidade histórica, cívica e científica e que serão abordadas a 

seguir. 

2.2 -  As  (in) visibilidades da infância  

A modernidade confinou as crianças ao espaço privado, ao cuidado da família e 

das instituições sociais – escolas, creches, orfanatos –, e  esta privatização produz, além 

do ocultamento já citado, uma invisibilização da condição social da infância e um tipo 

específico de olhar científico que pode ser encontrado nas ciências que estudam a 

pessoa em desenvolvimento. 
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A. (In) visibilidade histórica 

 A (in) visibilidade histórica produziu uma “marginalidade conceitual no que se 

refere à ideia ou imagem de infância no passado (Sarmento, 2007, p.26)”, sendo 

relativamente recente o interesse histórico por esta classe de idade. No que diz respeito 

a este aspecto, Silva et al. (2009) afirmam que o estudo de Philippe Ariès (1981), 

intitulado "História social da criança e da família", constitui-se o marco inaugural que 

destaca as idades da vida – infância, adolescência e juventude – não  mais apenas como 

fenômenos naturais, mas imbuídas de caráter social e histórico.  

Tomando como ponto de partida a sociedade medieval, Ariès destaca que o 

“sentimento de infância”, isto é, a consciência da particularidade infantil que distingue a 

criança do adulto, não existia naquela época. Por este motivo a infância era curta uma 

vez que as crianças misturavam-se com os adultos assim que eram capazes de dispensar 

a ajuda das mães ou das amas, aproximadamente aos sete anos de idade. Neste período, 

“a família assegurava a transmissão da vida, dos bens e dos nomes, mas não penetrava 

muito longe na sensibilidade” (Ariès, 1981 p.275). Um primeiro sentimento da infância 

surgiu posteriormente e foi denominado de “paparicação”. Esse era um período breve e 

foi originado do meio familiar, onde a criança, por sua “ingenuidade, gentileza e graça”, 

se tornava fonte de distração e de relaxamento para o adulto.   

Mais adiante, a percepção de moralistas daquela época impregnou a vida 

familiar. Agora ocorre uma tomada de consciência da inocência e fragilidade da 

infância, e, por conseguinte, do dever dos adultos de preservar a primeira e fortalecer a 

segunda. Assim, por volta dos séculos XVI e XVII, a criança assume um lugar central 

dentro da família que, além de ser uma instituição do direito privado para a transmissão 

dos bens e do nome, assume, desde então, uma “função moral e espiritual, passando a 

formar os corpos e as almas” (Ariès, 1981, p.277).  Desta forma, tem início, conforme 

Cirino (2001), o processo de “sacralização da infância”, período miticamente feliz – 

livre de obrigações e de responsabilidades – que fez das crianças objeto de 

contemplação e agrado.  O cuidado dispensado às crianças passou a inspirar sentimentos 

novos e a modificar as relações estabelecidas no ambiente familiar, instituindo, assim, a 

concepção moderna da família, sendo esta agora um núcleo restrito de pais e filhos 

unidos por sentimentos íntimos. A essa época não se tinha a consciência de uma série de 
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características intelectuais, comportamentais e emocionais que passaram, então, a ser 

consideradas como inerentes às crianças.   

 A ausência da consciência da ideia da infância durante a maior parte da História, 

afirmada por Ariès (1981), incitou críticas quanto aos meios por ele utilizados em sua 

pesquisa e à generalização dos resultados, mas, para Sarmento (2007), independente das 

críticas, a obra deste historiador é considerada como uma referência incontornável, uma 

vez que a história e os estudos da infância sofreram, a partir dela, uma mudança de 

rumo significativa. A moderna ideia da infância se cristaliza, de forma definitiva, nos 

séculos XVII e XVIII, “assumindo um caráter distintivo e constituindo-se como 

referenciadora de um grupo humano que não se caracteriza pela imperfeição, 

incompletude ou miniaturização do adulto, mas por uma fase própria do 

desenvolvimento humano” (Sarmento, 2007, p.28, grifo meu). 

O autor ressalta ainda que a distinção da infância da adultez, produzida pela 

modernidade ocidental, não corresponde a uma só ideia, nem origina uma única norma 

da infância. Ao contrário, coexiste uma diversidade de formas e modos de 

desenvolvimento das crianças, uma vez que a cultura modela a infância. Ainda assim, 

mesmo no interior de semelhante espaço cultural, diversas variáveis concorrem para a 

variação das concepções de infância, tais como a classe social, o grupo de pertença 

étnica, a religião predominante e o nível de instrução. Desta forma, o estudo das noções 

da infância deve considerar os fatores de heterogeneidade que as geram, o que nem 

sempre parece ser avaliado quando se discute esta questão. 

B. (In) visibilidade cívica 

 A (in) visibilidade cívica da infância é observada pelo fato das crianças serem o 

único grupo social verdadeiramente excluído de direitos políticos expressos. “O 

confinamento da infância a um espaço social condicionado e controlado pelos adultos 

produziu, como consequência, o entendimento generalizado de que as crianças estão 

“naturalmente” privadas do exercício de direitos políticos” (Sarmento, 2007, p.37). As 

crianças, privadas de direitos políticos diretos, tendem a ser invisibilizadas enquanto 

atores políticos concretos. A invisibilidade tem uma extensão correspondente na 

ausência da consideração dos impactos das decisões políticas sobre as diferentes 

gerações, especialmente a infantil. Aqui a invisibilidade é homóloga da exclusão: as 
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crianças são o grupo geracional mais afetado pela pobreza, pelas desigualdades sociais e 

pelas carências das políticas públicas. Esta situação gera o que Lansdown (1995, apud 

Fernandes, 2007) denomina de “constrangimentos estruturais”, que limitam o poder 

político e econômico e desvalorizam o potencial da criança para a participação, 

negando-lhes o exercício dos seus direitos civis e acentuando a ideia da vulnerabilidade 

das meninas e dos meninos: “(...) são as estruturas nas quais as crianças têm de viver 

que as tornam vulneráveis ao abuso, exploração, negligência e desrespeito acerca das 

suas opiniões tanto como a sua imaturidade inerente, falta de conhecimento, 

competências e experiência” (p.251/2). 

Nesse contexto é importante sublinhar que os direitos civis e políticos estão 

englobados nos direitos de participação
3
 que, juntamente com os direitos de provisão

4
 e 

proteção
5
, constituem os designados direitos legais dos meninos e das meninas. 

Estudiosa dos direitos da criança, Fernandes (2007) discorre sobre as tensões, 

constantes e complexas, que há entre o exercício dos direitos de proteção e de 

participação deste público. De um lado, a defesa de uma perspectiva da criança como 

dependente da proteção do adulto e incapaz de assumir responsabilidades. Por outro, 

uma acepção da criança como sujeito de direitos civis básicos, incluindo aí o direito de 

participação nas decisões que afetam as suas vidas. Segundo a autora, a discussão que 

sustenta a ambiguidade entre proteção e participação infantil, tem sido desenvolvida de 

distintas formas, por diferentes autores, que ora acentuam a dependência, ora acentuam 

                                                           
3. Direitos civis e políticos que implicam o direito da criança ao nome e à identidade, o direito a ser 

consultada e ouvida, o direito a ter acesso à informação, o direito à liberdade de expressão e 

opinião e o direito a tomar decisões para proveito próprio. Sublinham uma imagem da criança 

como sujeito ativo e independente, com um estatuto próprio na resolução dos assuntos que lhe 

dizem respeito (Fernandes, 2007; Samagaio, 2011). 

4. Direitos sociais das crianças associados à salvaguarda da saúde, educação, segurança social, 

cuidados físicos, vida familiar, recreio e cultura.  

5. Direitos das crianças relativos à sua proteção contra a discriminação, o abuso físico e sexual, a 

exploração, a injustiça e o conflito. 
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a emancipação das crianças, podendo retirar-se dessa discussão três paradigmas da 

infância: 

 O paradigma da criança dependente: tem subjacente uma perspectiva 

protecionista, ao considerar os adultos como defensores da criança, já 

que esta não possui capacidades relacionadas com a razão, a 

racionalidade ou a autonomia; 

 O paradigma da criança emancipada: vê as crianças como um grupo 

minoritário oprimido, privado de direitos civis, mas que revelam 

competências para desenvolver um pensamento racional e para fazer 

escolhas acertadas; 

 O paradigma da criança participativa: reconhece a proteção das crianças, 

mas considerando também a possibilidade de integrar o conhecimento 

emergente das crianças, a sua ação e intervenção social. 

 

A prolongada proteção, promotora da dependência e da falta de poder da 

criança, pode trazer sérias implicações ao seu desenvolvimento, o mesmo acontecendo 

com a vulnerabilidade aos perigos circundantes, tão mais acentuada quanto menor é  

idade da criança. Neste ponto é pertinente registrar que Landsdown (1994, apud Soares, 

2002) distingue dois tipos de vulnerabilidade: a inerente e a estrutural. A 

vulnerabilidade inerente refere-se à debilidade física, à imaturidade, à falta de 

conhecimento e experiência das crianças que as torna dependentes da proteção do 

adulto. A vulnerabilidade estrutural, por sua vez, está relacionada com a falta de poder 

político e econômico e de direitos civis das crianças. “É uma construção social e 

política, que deriva de atitudes históricas e das presunções acerca da natureza da 

infância e da própria sociedade” (Soares, 2002, p.3).  

A defesa de um paradigma que associe direitos de proteção, provisão e 

participação de uma forma interdependente é, conforme Fernandes (2007), a defesa de 

um paradigma impulsionador de uma cultura de respeito pela criança cidadã: de respeito 

pelas suas vulnerabilidades, mas de respeito também pelas suas competências. Ocorre 

que, diversos campos de conhecimento tradicionalmente imprimiram à infância e às 

crianças um lugar de subalternidade, sendo elas representadas prioritariamente como 

“homúnculos”, seres humanos miniaturizados que só mereciam ser estudados por sua 

incompletude e imperfeição. A medicina, a psicologia e a pedagogia foram as pioneiras 
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no estudo das crianças, sendo essas consideradas, antes de mais nada, como  

destinatárias do trabalho dos adultos, sendo o alvo do tratamento e da orientação dos 

mais velhos (Sarmento, 2008) e objetos de teorização e de práticas educacionais, 

higiênicas e científicas.  

 

 

C - (In) visibilidade científica 

 

Sarmento (2007) assegura que a (in) visibilidade histórica e a (in) visibilidade 

cívica, acima discutidas, têm como suporte uma (in) visibilidade científica que, mais do 

que produzida por ausência de investigação sobre as crianças e a infância, é produzida 

pelo tipo dominante de produção de conhecimento. A ciência contribuiu para a 

instalação e propagação de imagens sociais da infância, o que favoreceu a regulação dos 

mundos das crianças, assim como a padronização das relações entre estas e os adultos, a 

definição de programas institucionais e os procedimentos, as prescrições e interdições 

face à ação das crianças.   

As ciências sociais e, particularmente a sociologia, pensavam as crianças como 

objetos destinatários de processos de socialização primária ou secundária, validando, em 

certa medida, a teoria de John Locke da tábula rasa, segundo a qual a infância é a idade 

da inscrição direta da norma social (Sarmento, 2007). A criança entra tardiamente na 

galeria dos objetos científicos da Sociologia, a partir do debate teórico interno, 

principalmente, entre a sociologia da educação e a sociologia da família (Almeida, 

2009). A sociologia da infância surge, então, como um “novo paradigma sociológico” 

sobre esta classe de vida nos anos 80-90 do século passado. Aqui, a infância passa a ser 

concebida como uma categoria social e as crianças, como atores sociais. 

De forma similar à sociologia, o interesse da antropologia pela infância é 

recente, o que pode ser constatado em sua bibliografia clássica que situa “a criança 

como um ser ausente da cultura” (Brandão, 1986 apud Gomes, 2008). Os trabalhos na 

perspectiva de uma antropologia da criança ou da infância têm na antropóloga Margaret 

Mead uma de suas precursoras, mas somente ganham força nos anos 90 do século 

passado. Agora se evidencia uma necessidade de permitir e de promover que as crianças 

tomem o lugar de sujeito nas investigações, sendo consideradas participantes das 
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práticas sociais nas quais se encontram envolvidas. James, Prout e Jenks (1997 apud 

Nobre, 2007) apontam a existência, na antropologia da infância, de quatro abordagens 

teóricas: a infância como construção social, o mundo social da infância como um 

mundo à parte, as crianças como mundo minoritário e a criança como uma categoria 

socioestrutural. 

Contudo é na psicologia que podemos encontrar uma maior quantidade de 

conhecimentos produzidos sobre as crianças. Um passeio na longa história desta ciência 

mostra que a criança está no centro de sua teoria e prática há mais de um século. Mas 

sua trajetória aponta caminhos e descaminhos que favorecem críticas de outros campos 

do saber que iniciaram seus estudos nesta área da infância mais recentemente, como as 

já citadas sociologia e antropologia.  E, entre as (os) psicólogas (os), também surgem 

questionamentos diversos acerca do modo como esta área do conhecimento trata a 

infância e as crianças. 

 

2. 3 – A criança na Psicologia do Desenvolvimento 

 

Tradicionalmente a infância tem, na Psicologia do Desenvolvimento, um campo 

próprio, produzindo, em larga escala, estudos, ensaios e pesquisas sobre as crianças e 

que tem se destacado como uma área que autoriza e legitima a construção de teorias e 

conceitos sobre os aspectos evolutivos da infância e da adolescência. A partir disso, esta 

área da psicologia segmenta, classifica e ordena as fases da evolução humana, 

definindo, assim, o que é e o que não é crescimento. Além de observar e descrever 

cientificamente o desenvolvimento, a psicologia formula os ideais para a ocorrência 

deste processo, providencia os meios para realizá-los e posiciona as crianças, os 

adolescentes e os adultos com base em padrões determinados. Esta perspectiva da 

psicologia supõe que a infância 

deve ser vista como mero estado de passagem, precário e efêmero, que caminha para 

sua resolução posterior na idade adulta, por meio da acumulação de experiências e 

conhecimento. A linearidade do tempo cronológico autoriza uma compreensão da 

infância que lhe atribui uma qualidade de menoridade e, consequentemente, sua relativa 

desqualificação como estado transitório, inacabado e imperfeito. (Souza, 1996, p.44) 
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Esta concepção de infância marca a compreensão do ser criança na sociedade, 

define padrões de normalidade e deficiência, bem como legitima a prática de 

“especialistas” que tratam o público infantil. Nesta perspectiva, a infância é dividida em 

etapas, segundo uma cronologia, e a criança seccionada em áreas de desenvolvimento – 

motor, afetivo, cognitivo, social e linguístico.  Os comportamentos originados destas 

diferentes áreas, quando agrupados posteriormente “por meio de uma articulação teórica 

abstrata, não conseguem resgatar o lugar social da criança como um ser que interage 

com a história do seu tempo, modificando-a ao mesmo tempo em que é modificado por 

ela” (Souza, 1996, p.45). Assim, predomina, na psicologia, a visão adultocêntrica, sendo 

a criança apresentada como uma categoria desvinculada do social, impermeável às 

relações de classe e o desenvolvimento infantil resultante de processos maturacionais, o 

que pode ser verificado nas clássicas abordagens psicológicas.  

A ênfase nas bases biológicas do comportamento era a tônica nas pesquisas 

sobre o Desenvolvimento Humano entre o final do século XIX e inicio do século XX, 

sendo a Psicanálise seu principal expoente. Sigmund Freud (1856-1939), que funda esse 

campo de conhecimento, criou uma teoria baseada nas leis biogenéticas e que resultou 

no destaque dos aspectos psicopatológicos presentes no desenvolvimento da criança 

(Vasconcellos, 2008).  A ênfase biológica também é uma característica dos estudos de 

Jean Piaget (1896-1980), que, ao investigar os estágios do desenvolvimento infantil ao 

longo de 30 anos (1920-1950), formulou uma teoria explicativa das etapas do 

desenvolvimento psicogenético da inteligência humana, mas, de acordo com 

Vasconcellos (2008), faz considerações limitadas sobre o lugar das relações sociais da 

criança na construção de habilidades cognitivas.  

Embora importante nas pesquisas em psicologia da infância até o momento 

atual, as abordagens psicanalista e cognitivista não contemplam a multiplicidade das 

relações que permeiam o mundo social das crianças, sendo os maiores alvos de críticas 

quanto à posição da psicologia tradicional em seus estudos sobre este público, 

principalmente a concepção das crianças como seres que percorrem sucessivas e 

previsíveis etapas de desenvolvimento, numa lógica cumulativa, linear e progressiva, à 

medida que a criança avança nos estágios de vida, até atingir estágios adultos 

(Sarmento, 2008 e 2007; Vasconcellos, 2008 e 2006; Gomes, 2008; Souza, 1996). Esta 

percepção pressupõe a incompletude e imperfeição das crianças, sendo a infância 
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concebida como um estágio do desenvolvimento previamente definido e caracterizado 

(Sarmento, 2007). 

Nesse sentido é pertinente comentar que, no interior da própria psicologia, a 

visão hierarquizada e organizada das condutas humanas também é questionada, 

surgindo assim novos postulados que incluem o social no desenvolvimento humano e 

valorizam a pluralidade de formas de ser das pessoas e das crianças em particular. Lev 

Vygotsky (1896-1934) e Henri Wallon (1872-1962) são exemplos de teóricos da 

psicologia que propõem um novo paradigma de estudo do psiquismo humano a partir do 

materialismo histórico. Indo além das críticas aos estudos tradicionais, estes estudiosos 

destacam 

a importância da gênese social no ato de conhecer e a natureza mediadora do contexto e 

das condições histórico-culturais, que tornam possível o processo de desenvolvimento 

do sujeito-criança e da formação de suas funções psicológicas. A criança é vista como 

ser ativo e interativo, que vai construindo formas singulares de conhecer e vincular ao 

seu desenvolvimento o que ocorre em contextos culturais específicos. (Vasconcellos, 

2008, p.76) 

A criança, para Vygotsky, é sujeito social criador e recriador de cultura. Pautado 

na construção de uma epistemologia sociogenética, ele chega à conclusão de que ao 

mesmo tempo em que a criança é transformada pelos valores culturais do seu ambiente, 

ela transforma esse mesmo ambiente (Oswald, 1996). 

Nessa mesma perspectiva, podemos salientar a emergência de estudos mais 

recentes (Bronfenbrenner, 1979/1996 e 2005/2011; Carvalho, 1998; Vasconcellos, 2007 

e 2006) que contribuem para modificar a visão que confina a infância em categorias 

genéricas e que situa a criança como imatura ou incompleta, um mero objeto de sua 

investigação. Ana Maria Carvalho (1998), por exemplo, afirma que, no estudo do 

desenvolvimento da criança, realmente prevaleceu na Psicologia, por longo tempo, a 

concepção e a abordagem da criança como uma entidade isolada e a-social. Mas, no seu 

ponto de vista, há uma tendência recente à mudança desse tipo de enfoque para uma 

“concepção da criança como um ser social desde o nascimento, parte de uma rede 

social, que por sua vez vai constituí-la como membro da espécie, como membro do 

grupo e como indivíduo” (p.211). Desta forma, pode-se afirmar que qualquer aspecto do 
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desenvolvimento deve ser compreendido como um fenômeno social, que ocorre no 

contexto de relações com os seres humanos. 

 

Esta nova forma de abordar a infância enquanto inserida numa rede social ampla e, 

igualmente, como resultado de construção social, é pertinente e emergente, mostrando 

que a criança não é apenas promessa de futuro, um vir a ser, um ser incompleto. Pelo 

contrário, ocupa um tempo e espaço importantes no presente, ultrapassando as análises 

que consideram esta faixa etária vinculada à passagem de uma fase para a vida adulta, 

ou apenas sua natureza biológica. Este posicionamento demanda desafios, na forma de 

abordar a infância e as crianças, às ciências que se debruçam sobre esta temática. Urge 

que estas ciências estejam atentas à complexidade das condições de existência das 

crianças, 

capaz de combinar os vetores da socialização (...) com os da subjetivação, o grupo 

geracional na sua existência histórica concreta com a criança ator e autor da sua história 

singular de vida, o que é comum à infância com a diversidade das possibilidades sociais 

de existência, uma ciência, em suma, que resgate a voz das crianças não pode deixar de 

ser desconstrucionista das imagens estabelecidas e suficientemente atenta para impedir a 

cristalização em novas imagens redutoras. (Sarmento, 2007, p.45) 

Penso como Sarmento (2007) que se faz necessário um campo cientifico 

interdisciplinar nos estudos da infância, que contemple a voz das crianças como 

expressão de uma alteridade que se conjuga na sua diferença face aos adultos, e que 

considere o ambiente como meio gerador de cultura e dos recursos necessários para a 

satisfação de suas necessidades de subsistência. Neste sentido abordarei, a seguir, a 

Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano e a Sociologia da Infância como 

contribuições que trazem novas propostas na forma de tratar as infâncias e as crianças.  
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PARTE II 

 

REFERENCIAL TEÓRICO: DIFERENTES OLHARES 

SOBRE INFÂNCIAS E CRIANÇAS 
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Capítulo 3 

 

 

 A Teoria Bioecológica Do Desenvolvimento Humano  

 

A visão ampliada e sistêmica é a marca característica da Teoria Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano (TBDH), abordagem proposta pelo psicólogo Urie 

Bronfenbrenner (1917-2005), e que compreende que o desenvolvimento ocorre no 

contexto de sistemas interligados, que vão do micro ao macrossistema. Nesta 

perspectiva, as capacidades humanas e sua realização dependem, em grau significativo, 

do contexto social e institucional mais amplo da atividade individual.  

 

Bronfenbrenner construiu suas concepções ecológicas sobre o desenvolvimento 

a partir de sua própria experiência de vida, pois ele foi criado nas instalações de uma 

instituição estadual para os chamados “débeis mentais”, onde seu pai era 

neuropatologista. Bronfenbrenner (1979/1996) afirma que a vivência nesta instituição 

expandiu sua consciência da resistência, versatilidade e potencial da espécie Homo 

Sapiens. Observada em diferentes contextos, a natureza humana tornou-se, para ele, 

plural e pluralística, uma vez que os diferentes ambientes estavam produzindo 

diferenças perceptíveis entre as sociedades, mas também dentro delas, em talento, 

temperamento, relações humanas e, especialmente, nas maneiras pelas quais a cultura, 

ou subcultura, educa sua próxima geração. O processo de tornar humanos os seres 

humanos variava de acordo com o lugar e a época. Este autor também aprendeu, nesse 

contexto, que as políticas públicas têm o poder de afetar o bem estar e o 

desenvolvimento dos seres humanos, ao atuar sobre suas condições de vida. 

 

Influenciado, principalmente, por Kurt Lewin e seus seguidores, Bronfenbrenner 

formulou sua teoria do desenvolvimento humano e a publicou no final da década de 70 

do século passado, expondo, ao campo científico, importantes premissas para o 
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planejamento e para o desenvolvimento de pesquisas em ambientes naturais. Seu 

trabalho faz uma crítica ao modelo tradicional de se estudar o desenvolvimento humano 

referindo-se, entre outras coisas, à grande quantidade de pesquisas concluídas sobre o 

desenvolvimento “fora do contexto.”  

 

A perspectiva ecológica de Bronfenbrenner revela-se inovadora para a pesquisa 

em psicologia em sua concepção da pessoa em desenvolvimento, do ambiente e, 

especialmente, da interação que se desenvolve entre eles. A ênfase desta teoria não está 

nos processos psicológicos da percepção, motivação, pensamento e aprendizagem como 

faz a psicologia tradicional quando aborda a trajetória desenvolvimental. Aqui o 

destaque é dado ao conteúdo: “o que é percebido, desejado, temido, pensado ou 

adquirido como conhecimento, e como a natureza desse material psicológico muda em 

função da exposição e interação de uma pessoa com o meio ambiente” (Bronfenbrenner, 

1979/ 1996, p.9). Desta forma, a investigação dos ambientes concretos, em que os seres 

humanos vivem, poderá produzir um avanço maior no entendimento científico dos 

processos intrapsíquicos e interpessoais básicos do desenvolvimento humano. Com esta 

convicção, Bronfenbrenner construiu um esquema teórico que permite a descrição e a 

análise sistemáticas desses contextos, de suas interconexões e dos processos através dos 

quais essas estruturas e vínculos podem afetar o curso do desenvolvimento, direta e 

indiretamente. A ecologia do desenvolvimento humano, elaborada pelo autor 

(1979/1996), envolve 

 

o estudo científico da acomodação progressiva, mútua, entre um ser humano ativo, em        

desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos em que a pessoa 

em desenvolvimento vive, conforme esse processo é afetado pelas relações entre esses 

ambientes, e pelos contextos mais amplos em que os ambientes estão inseridos ( p.18). 

 

A partir dessa definição inicial, fica evidenciada a consideração da pessoa em 

desenvolvimento como uma entidade em crescimento e dinâmica, que penetra, de forma 

progressiva, no meio em que reside e o reestrutura. O processo de desenvolvimento, 

para a teoria ecológica, está sempre inserido e expresso num comportamento em um 

determinado contexto ambiental. Para Bronfenbrenner o desenvolvimento humano é o 

processo através do qual 
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a pessoa desenvolvente adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida do 

meio ambiente ecológico, e se torna mais motivada e mais capaz de se envolver em 

atividades que revelam suas propriedades, sustentam ou reestruturam aquele ambiente 

em níveis de complexidade semelhante ou maior de forma e conteúdo (p. 23)  

 

Nesta concepção o desenvolvimento envolve uma mudança nas características 

da pessoa que implica uma reorganização que tem uma continuidade ao longo do tempo 

e do espaço. A mudança desenvolvimental ocorre nos domínios da percepção e da ação 

e, do ponto de vista teórico, cada um destes domínios tem uma estrutura que é 

isomórfica em relação aos quatro níveis do meio ambiente ecológico: micro, meso, exo 

e macrossistema.  

Pelo fato do meio ambiente também produzir sua influência no processo de 

desenvolvimento, a interação entre a pessoa e o contexto é, na TBDH, bidirecional, 

caracterizada pela reciprocidade. E este ambiente, que é relevante para os processos 

desenvolvimentais, inclui as interconexões entre os ambientes e as influências externas 

originadas de meios mais amplos. Bronfenbrenner e seus colegas trabalharam por 

muitos anos para integrar os outros níveis do sistema de desenvolvimento humano, a 

biologia, a psicologia e o comportamento, dentro do modelo de desenvolvimento 

humano que ele mesmo formulou, passando então a incluir a denominação bioecológica 

a seu modelo. A partir de então ocorre um reforço na ênfase nas características 

biopsicológicas da pessoa em desenvolvimento. Nesse novo paradigma, Bronfenbrenner 

(2005/2011) define o desenvolvimento como  

o fenômeno de continuidade e de mudança das características biopsicológicas 

dos seres humanos como indivíduos e grupos. Esse fenômeno se estende ao 

longo do ciclo de vida humano por meio de sucessivas gerações e ao longo do 

tempo histórico, tanto passado quanto presente. (p. 43) 

Este modelo bioecológico do desenvolvimento é composto por quatro 

dimensões, elementos centrais, que estão inter-relacionados: processo, pessoa, contexto 

e tempo (PPCT). Estes elementos, segundo Lerner (2005/2011), são úteis na 

conceitualização do sistema de desenvolvimento integrado e no delineamento de 

pesquisas que estudam o curso do desenvolvimento humano. 
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Dimensão 1: Processo 

Primeiro dos quatro elementos que integram o modelo que constitui a Teoria 

Bioecológica de Bronfenbrenner, o processo de desenvolvimento envolve a fusão e a 

dinâmica de relação entre o individuo e o contexto. As características particulares da 

interação, a forma como a pessoa vivencia as experiências através dos papéis que 

desempenha e as interações desenvolvidas contribuem para a ocorrência do processo.  

Bronfenbrenner propõe que o desenvolvimento humano ocorre por meio de 

processos de interação recíproca, progressivamente mais complexos entre um 

organismo humano biopsicológico em atividades e as pessoas, objetos e símbolos 

existentes no seu ambiente externo imediato. E esta interação, para ser efetiva, deve 

ocorrer em uma base estável em longos períodos de tempo. Bronfenbrenner chama de 

processos proximais esses padrões duradouros de interação no contexto imediato que é 

o microssistema. Exemplos desses padrões podem ser encontrados na amamentação do 

bebê; nas brincadeiras com uma criança; nas atividades entre crianças, no grupo ou na 

ação solitária; na leitura; na aprendizagem de novas habilidades; nas atividades físicas; 

na solução de problemas; no cuidado de pessoas doentes; na elaboração de planos; na 

execução de tarefas complexas e na aquisição de conhecimentos. Os processos 

proximais são postulados pela TBDH como a força motriz primária do desenvolvimento 

humano.  

 

Dimensão 2: Pessoa 

A pessoa é vista com seu repertório individual de características biológicas, 

cognitivas, emocionais e comportamentais, constituídas através do contato com o 

ambiente. As características da pessoa influenciam a forma, o poder, a direção e o 

conteúdo dos processos proximais. Bronfebrenner (1979/1996) situa três características 

da pessoa que atuam no desenvolvimento e influenciam os processos proximais: força, 

recursos bioecológicos e demandas. A força ou disposições podem ativar os processos 

proximais em um domínio particular do desenvolvimento, continuando a sustentar sua 

operação. Os recursos bioecológicos de capacidade, experiência, conhecimento e 

habilidade são necessários para o funcionamento efetivo dos processos proximais em 

um determinado estágio do desenvolvimento humano. Por fim, as características de 
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demanda convidam ou desencorajam reações do contexto social que podem fomentar ou 

interromper a operação dos processos proximais.  De acordo com Bronfenbrenner e 

Morris (1998 apud Lerner, 2005/2011), a diferenciação dessas três formas leva suas 

combinações a padrões da estrutura da pessoa, que podem explicar as diferenças na 

direção e na força dos processos proximais resultantes como seus efeitos no 

desenvolvimento.   

Dimensão 3: Contexto 

O contexto do desenvolvimento é definido como níveis ou sistemas entrelaçados, 

interdependentes e dinâmicos: microssistema, messosistema, exossistema e 

macrossistema. Bronfenbrenner concebe o meio ambiente ecológico como uma 

organização de encaixe de estruturas concêntricas, cada uma contida na seguinte, como 

podemos observar na figura abaixo. 

Figura 1: Meio ambiente ecológico. Extraído de 

http://www.des.emory.edu/mfp/302/302bron.pdf  

http://www.des.emory.edu/mfp/302/302bron.pdf
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Microssistema: contexto imediato de desenvolvimento  

 

Bronfenbrenner (1979/1996) define o microssistema como um padrão de 

atividades, papéis e relações interpessoais experienciados pela pessoa em 

desenvolvimento nos contextos nos quais estabelece relações face a face com suas 

características físicas e materiais. A casa, a escola, o grupo de amigos e o local de 

trabalho são exemplos deste contexto. A atividade, o papel e a relação interpessoal são 

os blocos construtores do microssistema e, de acordo com Polonia et al. (2005), estão 

intimamente associados às influências decorrentes da natureza do meio ambiente. No 

ambiente familiar, por exemplo, cada membro tem um papel a desempenhar e, através 

deste, engaja-se em atividades específicas e conjuntas, estabelecendo padrões de 

interação que se modificam, gradativamente, com o passar do tempo. Numa definição 

ampliada do microssistema, Bronfenbrenner (2005/2011) inclui aspectos sociais, físicos 

e simbólicos do contexto imediato que convida, permite ou inibe o engajamento 

sustentado na interação progressivamente mais complexa com o ambiente imediato. 

 

Mesossistema: sistema de microssistemas 

 

No que se refere ao mesossistema, este engloba as inter-relações entre dois ou 

mais ambientes nos quais a pessoa em desenvolvimento está inserida e participa 

ativamente: para uma criança, as relações em casa, na escola e com amigos da 

vizinhança; para um adulto, as relações na família, no trabalho e na vida social. De 

acordo com Bronfenbrenner (1979/1996), o mesossistema é formado ou ampliado 

sempre que a pessoa em desenvolvimento entra num novo ambiente. Além deste 

vínculo primário, as interconexões podem assumir formas diversas:  

 

outras pessoas que participam ativamente de ambos os ambientes, vínculos 

intermediários numa rede social, comunicações formais e informais entre os ambientes 

e, (...) no domínio fenomenológico, a extensão e natureza do conhecimento e das 

atitudes existentes num dos ambientes em relação ao outro. (p. 21) 

 

O autor destaca que as possíveis interações que ocorrem entre os sistemas são de 

vários tipos, mas considera de caráter fundamental o que denomina de transição 
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ecológica, isto é, a passagem da pessoa em desenvolvimento de um contexto ecológico 

para outro contexto novo e diferente. Esta transição ocorre sempre que a posição da 

pessoa no meio ambiente ecológico é alterada em resultado de uma mudança de papel, 

ambiente, ou ambos, o que ocorre durante todo o ciclo de vida da pessoa. Exemplos 

deste fenômeno são a chegada de um irmão, a entrada na escola, o casamento, o 

nascimento de um filho, mudar de emprego, ser promovido, a formatura, a separação 

conjugal, mudança de casa, a aposentadoria.   

 

As transições ecológicas são importantes para o desenvolvimento porque 

envolvem uma mudança de papel, isto é, das expectativas de comportamentos 

associados a determinadas posições da sociedade. “Os papéis têm um poder mágico de 

alterar a maneira pela qual a pessoa é tratada, como ela age, o que ela faz e, inclusive, o 

que ela pensa e sente” (Bronfenbrenner, 1979/1996, p. 7). Cada transição ecológica é 

tanto uma conseqüência quanto uma instigação de processos desenvolvimentais. 

Ademais, Bronfenbrenner salienta que as transições são uma função conjunta de 

mudanças biológicas e circunstâncias alteradas no meio ambiente; são exemplos do 

processo de mútua acomodação entre o organismo e seu entorno. Do âmbito da 

pesquisa, toda transição ecológica constitui um experimento natural conveniente, com 

“delineamento metodológico antes-depois embutido”, em que cada sujeito pode servir 

como seu próprio controle. Por fim, toda transição ecológica cria o cenário tanto para a 

ocorrência quanto para o estudo sistemático dos fenômenos desenvolvimentais.  

 

Exossistema: as repercussões dos espaços externos  

Para o fundador da TBDH um exossistema diz respeito a um ou mais ambientes 

que não envolvem a pessoa em desenvolvimento como um participante ativo, mas no 

qual ocorrem eventos que afetam, ou são afetados, por aquilo que acontece no ambiente 

contendo a pessoa em desenvolvimento. Para uma criança, um exossistema poderia 

incluir o local de trabalho dos pais, a sala de aula do irmão mais velho, o círculo de 

amigos dos pais, a vida pessoal da professora. Bronfenbrenner (2005/2011) afirma que 

os exossistemas são importantes porque podem envolver “outros significantes” na vida 

da pessoa em desenvolvimento e acrescenta que qualquer instituição social que tome 

decisões que influenciam as condições de vida familiar pode funcionar como um 

exossistema.  
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Macrossistema: a cultura como promotora de desenvolvimento 

 

O macrossistema, último elemento da estrutura do modelo bioecológico, se 

refere às consistências, na forma e conteúdo de sistemas de ordem inferior – micro, 

meso e exo – que existem, ou poderiam existir, no nível da subcultura ou da cultura 

como um todo, juntamente com qualquer sistema de crença ou ideologia subjacente a 

essas consistências. Conforme Bronfenbrenner (1979/1996) pode-se esperar que as 

culturas e subculturas sejam diferentes uma das outras, mas relativamente homogêneas 

em relação a diversos aspectos, tais como 

  

os tipos de ambiente que contêm, os tipos de ambiente em que as pessoas entram nos 

sucessivos estágios da vida, o conteúdo e organização das atividades, papéis e relações 

encontradas em cada tipo de ambiente, a extensão e natureza das conexões existentes 

entre os ambientes nos quais entra a pessoa em desenvolvimento ou que afetam a sua 

vida. (p.196)   

 

Além da cultura, este nível envolve as macroinstituições como o governo central 

e as políticas públicas. Na TBDH as políticas públicas são importantes uma vez que 

estas determinam as propriedades específicas dos exo, meso, e microssistemas que 

ocorrem no nível da vida cotidiana e governam o curso do comportamento e do 

desenvolvimento. O macrossistema influencia a natureza das interações de todos os 

outros níveis da estrutura da bioecologia do desenvolvimento humano. 

 

Dimensão 4: Tempo 

O tempo, por sua vez, envolve as múltiplas dimensões da temporalidade, como o 

tempo ontogênico, o tempo familiar e o tempo histórico. Pode ser compreendido como o 

desenvolvimento no sentido histórico devido às pressões sofridas pela pessoa que se 

desenvolve. Para Bronfenbrenner e Morris (1998 apud Martins & Syzimanski, 2004), 

eventos históricos podem alterar o curso de desenvolvimento humano, em qualquer 

direção, seja para indivíduos, seja para segmentos grandes da população.  
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Na perspectiva Bioecológica, o tempo é constituído de três níveis sucessivos 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998 apud Lerner, 2005/2011, p. 27): microtempo, refere-se 

à continuidade versus descontinuidade dentro de episódios contínuos do processo 

proximal; o mesotempo reporta-se à periodicidade desses episódios por amplos 

intervalos, como dias e semanas; e o macrotempo focaliza as expectativas e eventos em 

mudança no âmbito da ampla sociedade, tanto dentro como através das gerações, como 

influenciam e são influenciados pelos processos e resultados do desenvolvimento 

humano ao longo do ciclo de vida. 

O tempo constitui o cronossistema que modera as mudanças ao longo do ciclo 

de vida. Para Bronfenbrenner (2005/2011), o delineamento do modelo de cronossistema 

permite identificar o impacto de eventos e experiências anteriores, isolada e 

sequencialmente, no desenvolvimento subseqüente. Essas experiências podem ser 

originadas do ambiente externo como o nascimento de um irmão ou de dentro do 

organismo, como a menarca e a puberdade por exemplo. As experiências também 

podem ser normativas, como a entrada da criança na escola, ou não normativas, como é 

o caso de divórcio dos pais ou da morte de um membro familiar. Além desses exemplos, 

a diferente maneira dos pais criarem seus filhos, em décadas anteriores ou na atualidade, 

também é uma amostra de como o tempo influencia o desenvolvimento da pessoa. 

Experiências desses tipos acontecem ao longo da vida, podendo servir como estímulo 

para mudanças no desenvolvimento, já que alteram a relação existente entre a pessoa e o 

ambiente.  

3.1 -  Família e  desenvolvimento da criança para a TBDH 

Bronfenbrenner (1979/1996) concebe a família como uma fonte rica de 

experimentos naturais sobre o impacto desenvolvimental dos sistemas envolvendo mais 

de duas pessoas. Para ele, no ambiente familiar, não é preciso introduzir variáveis 

inventadas, uma vez que a natureza as fornece diariamente no momento em que pais e 

irmãos, assim como parentes, vizinhos e amigos vão e vêm a todo tempo, 

proporcionando experimentos naturais prontos. Sendo assim, o modelo bioecológico 

mostra-se útil à compreensão da influência dinâmica de múltiplos fatores no 

desenvolvimento da criança.  
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A família é o mais precoce microssistema para aprendizagem da criança sobre o 

mundo (Swick & Williams, 2006).  O microssistema tem um poder real para a criança 

no ambiente de interações com a família, pois é nele que ela tem, ou deveria ter, a 

experiência em termos de desenvolvimento verdadeiro e mútuo com pessoas que lhes 

são significativas.  

De acordo com os estudos realizados por Bronfenbrenner, os eventos ambientais 

que são mais imediatos e potentes em afetar o desenvolvimento da criança são as 

atividades que outras pessoas realizam com ela ou na sua presença. Tais atividades, que 

ele chama de molares, são a manifestação principal e mais imediata, tanto do 

desenvolvimento do individuo quanto das forças ambientais mais poderosas que 

instigam e influenciam o desenvolvimento – as ações de outrem. Uma atividade molar - 

em oposição ao comportamento molecular, que é momentâneo e desprovido de 

significado e sentido – é um comportamento continuado que possui um momento 

próprio e é percebido como tendo significado ou intenção pelos participantes do 

ambiente. Ler um livro e manter uma conversa são exemplos de atividades molares. “As 

atividades molares, nas quais a pessoa se empenha, constituem ao mesmo tempo 

mecanismos internos e manifestações externas de crescimento psicológico” 

(Bronfenbrenner, 2005/2011, p. 89).  

O desenvolvimento psicológico da criança nos seus primeiros anos de vida é, 

consoante Bronfenbrenner (2005/2011), impulsionado pelo seu envolvimento em 

padrões duradouros progressivamente mais complexos de interação recíproca com 

pessoas com quem estabeleceu um apego emocional mútuo e permanente. O 

estabelecimento deste apego emocional conduz à internalização das atividades e dos 

sentimentos de afeto expressados pelos pais. Esses laços mútuos, por sua vez, motivam 

o interesse e o engajamento da criança em atividades relacionadas no ambiente físico, 

social e simbólico imediato que convidam à exploração, à manipulação, à elaboração e à 

imaginação. 

Assim, esta relação diádica, estabelecida entre a criança e seus pais, exerce 

poderosa influência na aprendizagem e no desenvolvimento, visto que a díade constitui 

um contexto crítico para o crescimento e também porque ela atua como bloco construtor 

básico do microssistema, possibilitando a formação de estruturas interpessoais maiores 

como tríades, tétrades e estruturas interpessoais mais amplas. A díade é, para a TBDH, 

um contexto de interação e de desenvolvimento recíprocos porque é provável que, se 
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um membro nela envolvido sofre uma mudança desenvolvimental, ele contribuirá para a 

ocorrência do mesmo processo na outra pessoa.  

  

Além da díade, Bronfenbrenner atribui relevância a um terceiro responsável 

que, do seu ponto de vista, atua para um melhor desempenho do processo de 

desenvolvimento. É este terceiro responsável que permite ocorrer, tanto nas relações 

familiares quanto nas relações entre os demais ambientes do contexto bioecológico, o 

que Bronfebrenner (1979/1996) denomina de princípio triádico: na família a capacidade 

de uma díade funcionar como um contexto efetivo para o desenvolvimento humano 

depende da presença e participação de uma terceira pessoa, tal como um cônjuge, 

parentes, amigos, vizinhos. Na ausência destas partes ou no desempenho perturbador 

e/ou ineficiente, o processo de desenvolvimento, considerado como um sistema, se 

rompe. Quando nos referimos às relações entre os diferentes níveis do ambiente 

bioecológico, a capacidade de um ambiente funcionar de forma efetiva como um 

contexto para o desenvolvimento é vista como dependendo da existência e natureza das 

interconexões sociais entre os ambientes, incluindo a participação conjunta, a 

comunicação e a existência de informações em cada ambiente a respeito do outro.   

 No caso específico do sistema familiar, o nível de disponibilidade e de 

envolvimento do terceiro responsável influencia no estabelecimento e na manutenção de 

padrões de interações mais complexos e de apego emocional entre pais e filhos. Essa 

terceira pessoa tem a função de auxiliar, incentivar, passar longos períodos de tempo 

com a criança, expressar admiração e afeto por ela, estando engajada em atividades 

conjuntas com a criança cuidada. Seria recomendável, mas não é absolutamente 

essencial, que essa pessoa seja do sexo oposto ao do pai ou da mãe que se 

responsabiliza pelos cuidados da criança, “porque é provável que ele exponha e envolva 

a criança em uma variedade maior de atividades e de experiências instigadoras para o 

seu desenvolvimento” (Bronfenbrenner, McClenlland, Wethington, Moen & Ceci, 1996 

apud Bronfenbrenner, 2005/2011). 

Como mencionado acima, os pais atuam como os principais cuidadores e fonte 

de apoio emocional dos filhos, mas a possibilidade de eles apresentarem um 

desempenho efetivo em seus papéis na educação da prole depende, na perspectiva 

bioecológica, dos estresses e dos apoios oriundos de outros ambientes. Fatores externos 

como a flexibilidade do horário de trabalho dos pais, a adequação do atendimento para 
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as crianças, a presença de amigos e vizinhos, a qualidade dos serviços social e de saúde 

e a segurança do bairro, dentre outros, interferem na capacidade de funcionamento dos 

genitores. Bronfenbrenner (2005/2011) ressalta também que, embora a família “ainda” 

tenha a principal responsabilidade moral e também legal pelo desenvolvimento da 

personalidade das crianças, muitas vezes ela não tem o poder ou a oportunidade de 

realizar esse trabalho, principalmente porque os pais e filhos não passam tempo 

suficiente juntos nas situações nas quais essa formação é possível, por conta de 

mudanças nas condições de vida das pessoas, nas instituições sociais e nas estruturas 

informais. Tais mudanças têm impacto sobre o desenvolvimento e caráter das gerações, 

o que pode produzir uma “desordem” crescente do desenvolvimento humano de 

crianças, jovens e famílias.  

O incremento na proporção da monoparentalidade é uma dessas mudanças que, 

juntamente com as consequências sociais das alterações na estrutura e no papel da 

família, têm alguma incidência sobre o desenvolvimento da criança.  Bronfenbrenner 

(2005/2011) afirma que nem sempre a separação ou famílias uniparentais comprometem 

o desenvolvimento futuro dos filhos. Em alguns casos, esses modelos de família levam 

a novos relacionamentos e estruturas que possibilitam uma mudança construtiva no 

curso do desenvolvimento infantil. Mas uma avaliação feita por Bronfenbrenner em 

pesquisas com famílias de grupos culturais e classes sociais diversas, revela que a 

ausência completa e/ou provisória do pai traz resultados deletérios no desenvolvimento 

psicológico da criança. Os achados das pesquisas indicam duas conclusões 

complementares (Bronfenbrenner, 2005/2011). Primeiramente, mesmo nas famílias que 

dispõem de uma boa situação financeira, os filhos de mães ou pais solteiros, para os 

quais nenhuma outra pessoa atua de forma confiável no papel de “terceiro responsável”, 

estão em maior risco de experimentar um ou mais dos seguintes problemas de 

desenvolvimento humano: hiperatividade ou retraimento; déficit de atenção; dificuldade 

em adiar gratificação; desempenho acadêmico pobre; problemas no comportamento 

escolar e absenteísmo freqüente. Num nível mais sério, as crianças de famílias 

uniparentais estão em maior risco para a chamada “síndrome adolescente” de 

comportamentos que tendem a ser associados: abandono escolar; envolvimento com 

gangues; tabagismo; uso de bebidas; experiência sexual prematura; gravidez na 

adolescência; desinteresse pelo trabalho e, em casos mais extremos, uso de drogas 

ilícitas; suicídio; vandalismo; violência e atos criminosos.  
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Contudo, Bronfenbrenner concluirá, através de estudos posteriores, que nem 

todas as famílias de pais solteiros manifestam essas relações e efeitos disruptivos sobre 

o desenvolvimento das crianças. Investigações sistemáticas das exceções identificaram 

o que pode ser descrito como fator geral de “imunização”: crianças de pais solteiros ou 

separados ficaram menos propensas a experienciar problemas de desenvolvimento 

humano, especialmente em famílias nas quais a mãe ou o pai recebiam forte apoio de 

outros adultos que viviam na mesma casa. Foram igualmente importantes, nestes casos, 

os parentes próximos, vizinhos, membros de grupos religiosos e, profissionais de 

programas de apoio à família e de proteção à infância. Além da atenção oferecida à 

criança, os resultados das pesquisas revelam que também foi importante a assistência 

prestada aos pais e mães solteiros, o que favoreceu um desenvolvimento com melhores 

prognósticos para o crescimento infantil. 

Ao mesmo tempo em que considera o contexto mais amplo como primordial 

para o desenvolvimento infantil, Bronfenbrenner considera a criança enquanto sujeito 

nesse processo que tem seu princípio no microssistema familiar. Nesta perspectiva, a 

TBDH concebe a criança como ser ativo, uma vez que a sua participação nos processos 

de interação ao longo do tempo gera a capacidade, a motivação, o conhecimento e a 

habilidade para exercer essas atividades com outras pessoas e consigo mesma. Desta 

forma, o desenvolvimento infantil ocorre conforme a criança se envolve ativamente com 

o ambiente físico e social no qual está inserida, assim como ela o compreende e o 

interpreta (Martins & Szymanski, 2004). Esta percepção da criança enquanto ser ativo 

em seu contexto de desenvolvimento se assemelha à compreensão da infância como 

uma categoria social, constituída por sujeitos historicamente situados, que é o que a 

emergente sociologia da infância preconiza. 
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Capítulo 4 

 

 

A Sociologia da Infância: um novo lugar para as crianças 

  

 Como atores sociais de pleno direito, as crianças foram ignoradas pela 

sociologia por longo período, sendo a sociologia da família e a sociologia da educação 

as vertentes que mais efetuavam estudos sobre as crianças, mais por referência às 

instituições e pela voz dos adultos que as representavam. E, nesse contexto, a escola se 

constitui como porta de entrada dos estudos sobre a criança, de forma mais concreta na 

relação ensino-aprendizagem (Ventura, 2007).  Por contraponto, a Sociologia da 

Infância busca estudar as crianças a partir delas mesmas e, assim, rompe a tradição da 

sociologia, ao assumir as crianças como atores. 

A sociologia da infância é um campo recente que existe há pouco mais de uma 

década, mas que apresenta questionamentos muito relevantes sobre o modo como, até 

então, as crianças eram consideradas no campo da psicologia, da medicina, da 

pedagogia e até mesmo da própria sociologia. Esta vertente, de acordo com Ferreira 

(2002), recusa uma concepção uniforme da infância, pois mesmo considerando os 

fatores de homogeneidade entre as crianças como uma categoria do tipo geracional 

própria, os fatores de heterogeneidade como a classe social, o gênero, a etnia, a religião, 

a estética, etc, também devem ser considerados, pois os diferentes espaços estruturais as 

diferenciam. Por isso corrobora a idéia de que só podemos falar em infâncias no plural. 

Para a sociologia da infância as crianças constituem uma porta de entrada 

fundamental para a compreensão da realidade social, uma vez que seu sentido, de acordo 

com Sarmento (2008), reside em compreender a sociedade a partir do fenômeno social 
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da infância. Esta vertente da sociologia tem ganhado maior expressão através da criação 

dos seus próprios conceitos, da formulação de teorias e abordagens distintas e de 

constituição de problemáticas autênticas. Seu desenvolvimento, na contemporaneidade, 

se dá por necessidade de compreensão do paradoxo atual que há entre a atenção e o 

cuidado dispensado às crianças, ao mesmo tempo em que se acumulam 

exponencialmente os indicadores de exclusão, abandono e sofrimento de meninos e de 

meninas. De acordo com o autor, é a infância como problema social que mais tem 

pressionado o trabalho científico da sociologia da infância contribuindo, para isso, o 

aumento da importância das crianças na sociedade contemporânea.  Essa importância 

verifica-se primeiramente porque, em torno delas, se constitui um mercado global de 

produtos para a infância de importância econômica estratégica; em seguida porque as 

crianças mobilizam, atualmente, um número crescente de adultos que trabalham com 

elas; e finalmente porque, embora a significativa redução de crianças na sociedade em 

comparação com outros grupos etários, torna particularmente sensível a 

presença/ausência das crianças nos equilíbrios demográficos, nas relações de afeto e até, 

a longo prazo, na própria formação do rendimentos das famílias e na estabilidade do 

Estado-Previdência. 

A interpretação das condições atuais de vida das crianças é um ponto importante 

para a sociologia da infância (Corsaro, 2009; Sarmento, 2008; Montandon, 2005) que 

concebe as crianças como atores sociais, participantes das trocas, das interações, dos 

processos de ajustamento permanente que configuram e contribuem para transformar a 

sociedade. Elas estão inseridas na vida cotidiana, cuja análise não se reduz à das 

instituições.  

          Manuela Ferreira (2002) expõe que a preocupação em estudar a criança do ponto 

de vista da sociologia não é propriamente recente, basta pensar no conceito de 

socialização. O que é novo, para ela, é uma inversão do olhar que, ao assumir a 

autonomia conceitual das crianças e da infância, advoga que as suas culturas e relações 

sociais são dignas de serem estudadas em si mesmas, no presente e não no seu futuro 

como adultas, a partir da sua própria voz e não apenas através daquilo que os adultos 

dizem delas. Trata-se de colocar as crianças em equidade conceitual relativamente a 

outros grupos ou categorias sociais, uma vez que se considera que elas são seres ativos 
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na construção e determinação das suas vidas e dos que as rodeiam, adultos e outras 

crianças.  

Sarmento (2008), expondo e, ao mesmo tempo, contestando a invisibilidade das 

crianças enquanto imagem dominante nos estudos da infância - também na sociologia - 

propõe uma ressignificação  do conceito de socialização, o que fará com que as crianças 

sejam analisadas como atores no processo de socialização e não como destinatários 

passivos da socialização adulta. A sociologia da infância propõe o estabelecimento de 

uma distinção analítica no seu duplo objeto de estudo: 

 as crianças como atores sociais, nos seus mundos de vida; 

 a infância como categoria social do tipo geracional, socialmente construída. 

Considerar as crianças enquanto atores sociais significa tê-las como competentes, ou 

seja, com poder de ação e tomada de iniciativa, valorizando a sua capacidade de 

produção simbólica e a constituição das suas práticas, representações, crenças e valores 

em sistemas organizados social e culturalmente.  

     É nas instituições e nas ações sociais que a infância é socialmente construída 

tanto pelas próprias crianças como pelos adultos. E é no cotidiano que, quando se 

encontram, as crianças jogam e negociam as suas diferentes e desiguais posições sociais 

de classe social, idade, gênero, estatuto, poder. É nesta interação que elas se constituem 

como grupo social. Aqui é importante ressaltar que, ao abordar a criança como uma 

construção social, a sociologia da infância "procura suspender significados tidos como 

certos, evidentes e inquestionáveis", significados esses que se referem, segundo Ferreira 

(2002), fundamentalmente às concepções tradicionais dominantes acerca das crianças e 

da infância, que as definem como um ser irresponsável, imaturo, incompetente, 

irracional, amoral, a-social, a-cultural, seres em déficit, simples objetos passivos e meros 

receptáculos de uma ação de socialização. Essa nova visão das crianças e da infância 

está incorporada em alguns dos alicerces da sociologia da infância (Delgado & Müller, 

2005): 

 crianças são agentes ativos que constroem suas próprias culturas e contribuem 

para a produção do mundo adulto;  

 a infância faz parte da sociedade;  
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 a infância não é uma imaturidade biológica, não é uma característica natural nem 

universal dos grupos humanos, mas aparece como um componente estrutural e 

cultural de muitas sociedades; 

 pesquisas em diferentes culturas revelam uma variedade de infâncias em vez de 

um fenômeno único e universal. 

Em concordância com a concepção da criança como ator social ativo, tornar-se 

importante escutar e estudar, a partir de sua própria voz, a experiência das crianças e 

seus pontos de vista acerca da família.  
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PARTE III  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Capítulo 5 

 

Abordagem  metodológica 

5.1 – Delineamento do estudo 

A questão de pesquisa e os objetivos definidos neste estudo exigem uma 

compreensão dinâmica e sistêmica, compatível com a investigação qualitativa, que 

aborda o universo de forma minuciosa. Segundo Bogdan e Biklen (1994) a abordagem 

deste tipo de investigação exige que o mundo seja analisado com a ideia de que “nada é 

trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora acerca de nosso objeto de estudo (...). Nada é 

considerado como um dado adquirido e nada escapa à avaliação (p. 49)”.  

O investigador qualitativo tem interesse no modo como as pessoas dão sentido 

às suas vidas. E, com este intuito, esse pesquisador está continuamente a questionar os 

sujeitos da investigação, visando perceber o que eles experimentam, o modo como eles 

interpretam as suas experiências e o maneira como eles próprios estruturam o mundo 

social em que vivem.  Para isso, ainda de acordo com Bogdan e Biklen, os 

investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes permitam 

tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informador e, neste 

processo, esta investigação reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os 

respectivos sujeitos.  
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Nesta perspectiva dialógica, este é um estudo descritivo e exploratório do 

cotidiano e do ordinário, que tem como proposta conhecer a vivência e os significados 

que crianças produzem sobre seus modos de vida em famílias constituídas unicamente a 

partir da mãe. O estudo exploratório, como afirmam Carvalho et al. (2010b), é o meio 

para conseguir um conhecimento extenso e profundo da esfera da vida social e de 

desenvolver e acentuar a sua investigação. Esse tipo de pesquisa tem um caráter 

reflexivo, não está sujeito a nenhum conjunto de técnicas em particular e tem por 

finalidade traçar um quadro em estudo, tão completo e preciso quanto permitem as 

condições vigentes, trabalhando num contexto de descoberta e de exploração da visão 

de mundo dos sujeitos.  

De fato, a criança faz parte de um universo amplo e complexo e, como unidade 

de análise legítima desta pesquisa, demanda uma forma de coleta e análise que 

evidencie suas peculiaridades e sua realidade plurideterminada, considerando também 

suas singularidades. E aqui, o reconhecimento das crianças como sujeitos da pesquisa, 

ao invés de meros objetos ou informantes, envolve aceitar que elas podem falar por si 

próprias e que são capazes de descrever experiências válidas, já que atribuem 

significados ao mundo onde vivem. 

 

5.2 Contexto da pesquisa  

A pesquisa foi realizada no COFAM (Centro de Orientação Familiar), onde atuo 

de forma direta na recepção, acolhimento, triagem, encaminhamento e atendimento de 

pessoas que utilizam os serviços em busca de atendimento psicológico para si, seus 

filhos e/ou para suas famílias. O COFAM é uma instituição sem fins lucrativos, criada 

por um grupo de casais do M.F.C (Movimento Familiar Cristão) em março de 1980, 

oferece tratamento especializado em psicoterapia individual e em terapia familiar e de 

casal a pessoas e a famílias  pobres. Esta instituição é um espaço onde aparecem as 

velhas e as novas questões que permeiam as relações familiares e as novas formas de ser 

família. O COFAM autorizou a realização desta pesquisa com a sua clientela (Apêndice 

A). 

 

Desde sua fundação, todo o trabalho desenvolvido na instituição é realizado por 

profissionais (psicólogas (os), assistentes sociais, psicanalistas, psicopedagogas, 
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terapeutas de família e de casal) não remuneradas (os). O COFAM não recebe recursos 

de órgãos governamentais e mantém seu funcionamento com a contribuição financeira 

de sócios e com a colaboração voluntária das pessoas que são atendidas, sempre 

considerando as reais condições de inserção no mercado de trabalho dos usuários de 

seus serviços. Estas pessoas vêem, nesta instituição, um espaço para o acolhimento de 

suas dores e sofrimentos psíquicos, uma vez que amplas camadas populacionais ainda 

não têm direito a este tipo de serviço, sendo este ainda considerado restrito a pessoas 

que podem por ele pagar, pois há uma baixa cobertura e pouco investimento público 

neste setor, o que é desproporcional ao crescimento do adoecimento psíquico registrado 

nas últimas décadas.  

 

Entre nós problemas de saúde mental têm se agravado e atingem um número 

preocupante de pessoas: a última grande estimativa brasileira, na década de 1990, 

encontrou que entre 30% e 50% da população brasileira sofria de alguma sintomatologia 

psiquiátrica e de 20% a 35% necessitariam de atendimento especializado em saúde 

mental (Gastaud & Nunes, 2010), mas a maior parte de nossa população não tem acesso 

ou condições de manter um tratamento psicoterápico. Isto é constatado pela grande 

procura por acompanhamento terapêutico por parte de pessoas pobres no COFAM, o 

que revela uma procura potencial por este serviço e também expressa uma grande 

necessidade e interesse da população por tratamento psicológico, expondo, assim, uma 

demanda reprimida por este tipo de assistência. 

  

A porta de entrada para atendimento no COFAM é a entrevista de Triagem, 

procedimento adotado com o objetivo de acolher a demanda e fazer os devidos 

encaminhamentos dentro dos serviços terapêuticos disponíveis na instituição. A 

indicação para atendimento no COFAM é feita através de contato pessoal por parte de 

pessoas já beneficiadas pelos serviços ofertados e também por encaminhamentos 

externos oriundos de órgãos judiciais (Ministério Público, Juizado da Infância e da 

Juventude, Delegacia de Proteção à Mulher, dentre outros), CAPS ( Centro de Atenção 

Psicossocial), CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), Conselhos Tutelares, 

profissionais da rede pública de saúde e instituições de ensino. 
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5.3 - Participantes 

 

Conforme o item III da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) de 10 de outubro de 1996, Aspectos Éticos da Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos, § 1, sobre o consentimento livre e esclarecido da população-alvo, as 

participantes foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e 

assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), que está no 

apêndice B. Importante ressaltar que as crianças também foram informadas acerca da 

investigação em causa, seus objetivos e procedimentos e, posteriormente, indagadas se 

desejavam ou não participar da pesquisa. A partir desse convite, todas as mães e 

crianças contatadas se disponibilizaram a participar da pesquisa. As participantes 

também foram informadas que tinham também a liberdade de desistir de participar caso 

sentissem esta necessidade, mesmo após as entrevistas realizadas.  

Os sujeitos desse estudo foram definidos por conveniência e selecionados dentre 

a clientela que busca apoio psicológico para seus filhos e/ou sua família, por iniciativa 

própria ou de terceiros, notadamente a escola, que é a instituição que mais faz 

encaminhamentos para este serviço. Ao constatar que a família tinha uma configuração 

matrifocal, pela separação e/ou divórcio, e que tem crianças na faixa etária de 7 a 11 

anos, o convite para participar da pesquisa foi feito após a apresentação dos objetivos e 

dos procedimentos da pesquisa. No caso de aceitação, os dados foram coletados antes 

das famílias e das crianças serem encaminhadas para o atendimento terapêutico 

propriamente dito. Em seguida foram agendados dia e hora adequados para a realização 

dos procedimentos de coleta de dados.  

As participantes foram 5 crianças e suas respectivas mães que, pela primeira 

vez, tiveram contato com uma profissional de psicologia. As crianças são três meninas 

e dois meninos, com idade entre 7 e  11 anos. De acordo com os critérios delimitados 

para sua seleção, não foram incluídas nesta pesquisa crianças órfãs da figura paterna, 

nem aquelas filhas de mães solteiras, pelo fato dessas situações serem caracterizadas 

por variáveis mais específicas, o que demandariam, provavelmente, outros tipos de 

análise.  
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Considerando ainda as próprias dificuldades de algumas famílias matrifocais e, 

consequentemente das crianças, tive também a preocupação de avaliar constantemente 

a necessidade da realização dos procedimentos de coleta de dados com crianças que, 

embora dentro dos critérios definidos para participação desta pesquisa, apresentaram 

situações mais complexas, como por exemplo, meninas, de 7 e 11 anos, que sofreram 

abuso sexual recorrente por parte do pai enquanto este morava com a família. Nesse 

caso específico, as crianças não foram incorporadas como participantes desse estudo, o 

mesmo acontecendo com um garoto de 7 anos que, após ter feito o primeiro desenho da 

família, não conseguiu contar a história, argumentando que “ninguém nunca  contou 

histórias” para ele.  

A presente pesquisa tem como compromisso preservar a identidade das mães e 

das crianças e respeitar suas experiências e sentimentos e pelo estabelecimento de uma 

relação de confiança e transparência.  A identidade das participantes foi preservada e, 

embora algumas falas tenham sido utilizadas, não haverá identificação de sua autoria. 

Utilizo, portanto, nomes fictícios, modificando qualquer informação que possa 

comprometer a integridade das participantes. Seus nomes e qualquer outra informação 

que as identifique foram alterados sem, contudo, desconstruir o teor dos relatos.  

 

5.4 - Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados  

 

Os dados empíricos deste estudo foram obtidos por meio de vários recursos 

metodológicos, o que é uma prática recente em estudos qualitativos. Estudiosos 

(Minayo & Minayo-Gomez, 2003) que utilizam de investigação qualitativa em suas 

pesquisas, têm defendido o que denominam de “triangulação de métodos” para abordar 

a contribuição e uso especifico de vários instrumentos para melhor aproximação, 

compreensão e explicação dos processos e fenômenos sociais. Esses autores julgam que 

nenhum método pode se arrogar a pretensão de responder sozinho às questões que a 

realidade social coloca. Por isso, “exercitando-se um esforço de integração 

metodológica se pode iluminar a realidade a partir de vários ângulos, o que permite 

confluências, discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão 

interativa e intersubjetiva na construção e análise dos dados” (p.136). 
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Nesta mesma perspectiva de integração, a pesquisa com crianças requer a 

consideração de estratégias e recursos metodológicos criativos e plurais. Soares, 

Sarmento e Tomás (2004) afirmam que, na investigação participativa com crianças, é 

indispensável considerar uma multiplicidade de recursos metodológicos, que permitam 

tornar audíveis as vozes de todas as crianças, mesmo aquelas cujo silenciamento 

forçado pela norma social é maior como, por exemplo, crianças menores e portadoras 

de deficiência.  

Os métodos são aqui conduzidos de forma estratégica de modo a modificar a 

ocultação e o silenciamento das crianças pesquisadas no direito consentido à expressão 

de sua opinião sobre sua realidade familiar, a partir da análise combinada de dados 

verbais, obtidos através de entrevistas e histórias, e de dados visuais, a partir da 

elaboração de desenhos da família. Inicialmente foi realizado um estudo piloto com 

quatro crianças e suas respectivas mães, para avaliar a adequação dos métodos aqui 

utilizados com a proposta de pesquisa. Os dados coletados nessa fase foram 

incorporados ao estudo. 

 

5.4.1 – Entrevistas 

A entrevista é um método bastante utilizado na pesquisa qualitativa para mapear 

e compreender o modo de vida dos participantes, pois este instrumento, enquanto fonte 

de informação, fornece “dados secundários e primários, referentes a fatos; ideias, 

crenças, maneira de sentir; opiniões, sentimentos, maneiras de pensar; maneiras de 

atuar; conduta ou comportamento presente ou futuro; razões conscientes e 

inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, maneiras de atuar ou 

comportamentos” (Minayo, 1998, p.108). Dessa forma, a entrevista é útil nesta 

investigação, uma vez que ela valoriza o uso da palavra, do símbolo e do signo 

privilegiados das relações humanas, por meio da qual os atores sociais constroem e 

procuram dar sentido à realidade que os cerca (Flick, 2002; Jovechlovitch & Bauer, 

2002 apud Fraser & Gondim, 2004). 

O meu encontro com as crianças e suas respectivas mães ocorreu em dois 

momentos distintos. Inicialmente, após o momento de rapport estabelecido com a 

família e com a própria criança, foi realizada uma entrevista conjunta, semiestruturada 

(Apêndice C) com mãe e filhos com o objetivo de conhecer o motivo da busca por 
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atendimento psicológico, a realidade familiar, bem como observar a interação mãe-

criança(s). Esta entrevista é uma adaptação do roteiro de questões utilizado no COFAM 

para uma aproximação inicial com a realidade da família. Posteriormente, no segundo 

contato, foi feita uma entrevista individual, semiestruturada com a criança e outra com 

a mãe (Apêndice D). As entrevistas contêm perguntas que propiciam a narrativa dos 

participantes e visam obter informações acerca da convivência familiar. Com as mães a 

entrevista objetivou propiciar um momento particular para que estas mulheres 

pudessem falar de sua realidade familiar antes e após a separação conjugal, destacando 

o contexto mais amplo de desenvolvimento e de interações onde a cria está inserida. Já 

com as crianças, as perguntas (Apêndice E) tinham como objetivo ampliar as 

informações colhidas na entrevista conjunta e também oferecer um espaço privado para 

que elas pudessem expressar suas experiências e sentimentos, buscando acesso ao 

mundo dos meninos e das meninas.  

No entanto, é importante sublinhar que a linguagem utilizada pelas crianças para 

se comunicar é diferenciada daquela dos adultos, pois nessa ocorre o predomínio da 

fala. Na comunicação com os outros a criança utiliza signos diversos, como imagens, 

gestos, expressões, momentos de silêncio, palavras nem sempre compreensíveis para 

quem não participa do seu universo de significações. Nesta perspectiva, o desenho se 

revela como um meio peculiar e privilegiado de entrar em contato com a criança.  

O desenho é, de forma geral, utilizado como forma de expressão dos 

pensamentos, ações e sentimentos e a sua construção como técnica de coleta de dados 

contribui, segundo Vergara (2004), para a manifestação da subjetividade dos 

indivíduos, de dimensões difíceis de serem expressas por meio de palavras. Por esse 

motivo, o desenho e a história foram inseridos nesta pesquisa como procedimentos 

complementares à entrevista no processo de coleta de informações com as crianças. 

Aqui utilizo uma coleta de dados semiestruturada, isto é, sugiro a família como mote 

para a realização dos desenhos e das histórias pelas crianças, a partir do instrumento 

criado por Walter Trinca em 1978. 

 

5.4.2 – Desenho da Família Com  Estória (DF-E) 

O Desenho de Família com Estórias (Trinca, 1997, 2003) é uma técnica de 

investigação clínica da personalidade que se caracteriza pela facilidade de obtenção de 
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informações sobre as situações intrapsíquicas e intrafamiliares da pessoa no contexto da 

família. Trinca (1997) afirma que o desenho livre serve como estímulo de apercepção 

temática, é uma importante forma de expressão, notadamente para crianças, de 

conteúdos internos e externos referentes à realidade. Por isso o DF-E está relacionado 

com a personalidade, uma vez que contribui para a observação de determinados 

aspectos conscientes e inconscientes da pessoa, mais especificamente para uma 

abordagem da estrutura e dinâmica da família em que o individuo está inserido. Este 

instrumento teve sua origem nas técnicas gráficas e temáticas, sendo desenvolvido 

segundo padrões semelhantes aos do Procedimento de Desenhos-Estórias (D-E), 

idealizado pelo mesmo autor. Criado em 1972 o D-E é uma técnica de investigação 

clínica que tem por base os desenhos livres e o emprego do recurso de contar histórias. 

Consoante Trinca (1997) o D-E 

reúne e utiliza informações oriundas de técnicas gráficas e temáticas de modo a se 

constituir em nova e diferente abordagem da vida psíquica. Basicamente é formado pela 

associação de processos expressivo-motores (entre os quais o desenho livre) e processos 

aperceptivos-dinâmicos (verbalizações temáticas). Dessa junção surge um instrumento 

individualizado, que se diferencia de outras técnicas de investigação (p.13). 

 Como no D-E, no procedimento do DF-E o desenho, a história, o "inquérito", o 

título e demais elementos presentes sob cada consigna constituem uma unidade de 

produção que, no total de quatro, transmitem mensagens em si mesmas indivisas. Têm 

como fator nuclear as perturbações e os conflitos emocionais relacionados à dinâmica 

da família. Não se trata de teste psicológico, e sim de instrumento para uso clínico e 

para pesquisa (Trinca, 2003). O DF-E tem por finalidade a detecção de processos e 

conteúdos psíquicos de natureza consciente e inconsciente, relacionados aos objetos 

internos e externos que dizem respeito à dinâmica da família. É empregado com vistas a 

ampliar o conhecimento das relações intrapsíquicas e intrafamiliares do examinando. De 

acordo com o autor, o DF-E permite identificar os conflitos decorrentes das relações 

familiares e pontos expressivos de sua dinâmica.  

Nesta pesquisa o DF-E foi aplicado individualmente a cada criança, que realizou 

uma série de quatro desenhos de família, cromáticos ou acromáticos, cada qual sendo 

estímulo para que conte uma história associada livremente após a realização de cada 
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desenho. Cada desenho de família tem uma instrução definida e uma ordem regular no 

processo de aplicação, que são as seguintes:  

 desenho de uma família qualquer; 

 desenho de uma família que gostaria de ter; 

 desenho de uma família onde alguém não está bem; 

 desenho de sua própria família. 

 

Assim, percebe-se que os desenhos são realizados do menos estruturado ao mais 

estruturado, o que permite uma exploração e aproximação mais eficaz dos desejos e 

necessidades das crianças, dos conflitos e das dificuldades em relação aos vínculos 

familiares.  

A aplicação do DF-E foi iniciada após a entrevista individual com a criança, 

quando foram disponibilizados sobre a mesa folhas de papel ofício; uma caixa de lápis 

de cor de doze unidades, nos tons cinza, marrom, preto, vermelho, amarelo-escuro, 

amarelo-claro, verde-claro, verde-escuro, azul-claro, azul-escuro, violeta e cor-de-rosa 

e, por fim, um lápis preto nº 2 localizado ao acaso entre os demais.  Foi solicitado a 

cada criança que fizesse um desenho de acordo com cada consigna e que poderiam 

utilizar o que quisesse nos desenhos. No DF-E não é permitido o uso de régua ou 

borracha nos desenhos. Primeiramente solicitei à criança que fizesse um desenho 

qualquer (Apêndice F), como forma de deixá-la mais à vontade. Posteriormente, se deu 

início a aplicação das quatro consignas do DF-E.  A cada desenho se seguiu o relato de 

uma história contada oralmente pela criança, um “inquérito” e, por fim, o título. O 

“inquérito” destina-se à obtenção de esclarecimentos e novas associações gráfico-

verbais no sentido de ampliar as informações transmitidas nas histórias e, quando 

necessário, esclarecer determinados aspectos do exame como um todo.  

 

A escolha deste instrumento se deve ao seu aspecto lúdico, fator importante no 

desempenho, atenção e realização da pesquisa com populações infantis. Além disso, a 

utilização de desenhos e histórias possibilitou maior interação criança-pesquisadora, 

abertura para seu mundo imaginário infantil e, consequentemente, para a expressão das 

percepções de sua realidade familiar. O DF-E mostrou-se um instrumento adequado aos 
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objetivos desta investigação, pois é especialmente útil como forma de expressão para as 

crianças, que se exprimem melhor através de desenhos e de histórias. Desta forma, 

facilitou o acesso a conteúdos implícitos e a identificação da estrutura e da dinâmica das 

famílias, sob a ótica dos meninos e das meninas.  Vale destacar que o DF-E não é aqui 

utilizado com fim diagnóstico, e sim como veículo de comunicação que favoreça a 

expressão e narrativa dos meninos e meninas acerca de seu cenário familiar.  

      Assim como as entrevistas, todas as histórias foram gravadas em equipamento 

digital e transcritas, posteriormente, para análise. Foram coletados, através dos 

instrumentos aqui utilizados, fatos objetivos e atitudes subjetivas, uma vez que, além do 

registro oral das entrevistas e das histórias, também foram anotadas verbalizações da 

criança enquanto desenhava, as pausas e as entonações, as perguntas e as respostas da 

fase de “inquérito”, o título, as dificuldades verificadas na condução do processo e 

informações não-verbais tais como gestos relevantes, risos, lágrimas, bocejos, pausas, 

hesitações das participantes. Os instrumentos aqui utilizados mostraram-se eficientes 

para a escuta da criança e todas as informações recolhidas, quando analisadas, sugerem 

uma relação de experiências e perspectivas complexas por parte do grupo participante 

deste estudo.  

 

5.5 - Procedimentos de Análise dos Dados  

Os dados obtidos nas entrevistas e nos desenhos-estórias foram examinados 

através de análise de conteúdo orientada pelos objetivos da pesquisa. O tratamento do 

material coletado se deu, inicialmente, a partir da leitura flutuante das entrevistas e, a 

seguir, por uma análise dos desenhos das famílias com histórias, levantando os temas 

que se apresentaram, agregando-as a algumas questões do roteiro de avaliação proposto 

por Trinca (2003) e Lima (1997, apud Trinca & Tardivo, 2003) para o procedimento de 

DF-E. Nos DF-E foi observado o que as crianças comunicavam sobre a dinâmica das 

famílias, as figuras reproduzidas e/ou ausentes, o tamanho das famílias, as figuras 

desenhadas em primeiro lugar, os desejos e necessidades expressas. Este trabalho sobre 

o material produzido é apresentado a seguir. 
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Capítulo 6 

 

 

Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

 

6.1 – Apresentação dos dados 

Inicialmente, foram adicionadas a cada conjunto de DF-E de uma criança as 

entrevistas realizadas conjunta e individualmente. Neste primeiro momento serão 

apresentadas informações que caracterizam a realidade objetiva e o contexto familiar de 

cada criança, bem como os desenhos e as histórias por elas construídas.  As falas das 

participantes não foram editadas para preservar a integridade dos relatos.  

 

6.1.1 -  Criança 1: Júlio  

Júlio tem 7 anos e cursa a 2ª série. Foi encaminhado para atendimento 

psicológico pela escola: “a professora se queixa que ele não aprende a ler. Estuda e 

não consegue ler; escreve, mas não lê. Em casa eu tento ensinar, mas ele diz que não 

adianta porque ele não vai aprender”, diz sua mãe. Júlio tem anemia desde o 

nascimento e apresenta visível baixo peso. 

          

             Microssistema familiar: O menino reside com a mãe, Augusta, e com dois 

meios-irmãos de 24 e 19 anos, ambos desempregados. D. Augusta se declara morena, 

tem 44 anos, trabalha como doméstica sem vínculo empregatício, revende cosméticos e 

estuda o primeiro ano do ensino médio. A família tem renda de um salário mínimo e 

recurso complementar do Programa Bolsa Família (PBF) do governo federal. A mãe 

teve dois relacionamentos consensuais, tendo Júlio nascido da segunda convivência 

marital, que durou 12 anos. O primeiro marido da mãe era alcoolista e faleceu quando já 
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estavam separados. Eles tiveram três filhos, hoje já adultos. Os quatro filhos que teve 

não foram planejados. A convivência familiar é considerada boa pela mãe da criança, 

sendo a maior dificuldade a questão financeira.  A relação mãe-criança, segundo a mãe, 

também “é boa, tento ajudar ele, ele não entende o que eu falo, ele chora. Falo que ele 

precisa aprender a ler.” Foram apontados como estressores familiares o desemprego 

dos filhos e a consequente dificuldade financeira. Residem em casa própria com cinco 

cômodos. Os pais estão separados há 5 anos por decisão do homem (47 anos) que, há 

mais de um ano, não mantém contato com o filho. 
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APLICAÇÃO DO DESENHO DE FAMÍLIA COM ESTÓRIAS 

1º Desenhe uma família 

 

 

Figura 2: Júlio – Uma família: pai, mãe, filho, filho (da esquerda para direta, começou 

nesta ordem) 

“Tristeza” 

“O pai tomou dois litros de Qboa [água sanitária] e morreu. A mãe ficou preocupada. 

Os filhos dormiu e na manhã seguinte tomaram café e foram para a escola, depois 

voltaram para casa, assistiram e tomaram café e foram dormir. No dia seguinte o pai 

morreu e eles ficaram só com a mãe.” 
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2º Desenhe a família que você gostaria de ter 

 

Figura 3: Júlio: A família que gostaria de ter - (da esquerda para direta, começou nesta 

ordem):  pai, mãe, filho e filha. 

 

 “Família unida” 

“Era todo mundo alegre. Ninguém era triste. Todo mundo gostava de assistir e de 

piada. E ... (pausa) xô ver....(passa a mão no olho)...” 
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3º Desenhe uma família em que alguém não está bem 

 

 

Figura 4: Júlio - Família em que alguém não está bem (da esquerda para direta): pai, 

mãe, filho e filho. 

 

 “Vida ruim” 

“Todo mundo gostava de fazer brincadeira e o pai jogava bola e adorava brincar com 

os filhos. A mãe não tinha nenhum trabalho com os filhos, nem o pai. Os filhos foram 

para a escola três hora. E voltaram para casa, assistiram, comeram, descansaram e 

depois foram brincar com o pai. (...) O irmão perguntou “O que você mais gosta? de 

brincadeira. (Pausa). Aí depois o irmão ficou mal com meningite, depois foi para o 

hospital aí voltava no outro dia. Aí o irmão morreu e ficou só ele, o pai e a mãe. O pai 

depois teve de ir trabalhar e depois de ir trabalhar, voltou e ficou com o filho.” 
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4º Desenhe sua família   

 

Figura 5: Júlio -  Sua família: pai, mãe, filho, filho, filha (da esquerda para direta). 

 

 “Tudo bom” 

 

“Tudo bom, tudo alegre, ninguém, todos gostavam... quando era aniversário 

comemoravam. Nas férias viajavam e ficavam lá alguns meses e voltavam, depois iam. 

O filho ia para a escola, o pai e a mãe iam para o trabalho e uma babá cuidava dos 

filhos e quando os pais chegavam ela ia para a casa. E foi dia, no mesmo dia igual a 

outro que perguntava onde o pai estava, ela disse o trabalho era de pedreiro que ele 

trabalhou e tudo para construir a casa e a mãe trabalha num restaurante francês.” 
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6.1.2 - Criança 2: Silvio 

 

Sílvio tem 11 anos, cursou duas vezes o primeiro ano, está repetindo a terceira 

série e ainda não aprendeu a ler. Silvio foi encaminhado pelo Serviço Social de um 

órgão da Justiça, onde corre seu processo de guarda. A mãe procurou a justiça porque 

“Ele não quer me obedecer, não quer estudar, está mentindo. O pai não quer me 

ajudar. Fui lá mais para pedir um conselho, porque não sei o que fazer.” A criança está 

acima do peso recomendado para sua idade.  

 

          Microssistema  familiar: O menino reside com a mãe, Marilene e a meia-irmã, 

Gisele. Marilene tem 27 anos, se declara morena, trabalha como diarista sem vínculo 

empregatício e está matriculada na 7ª série ginasial. Filhos não planejados de dois 

relacionamentos consensuais já rompidos, o primeiro que durou 4 anos e gerou Silvio, e 

o segundo que durou 3 anos, do qual nasceu Gisele, atualmente com 6 anos. Os pais de 

Silvio estão separados há 8 anos. A família vive com a renda da mãe, que começou a 

trabalhar após a segunda separação, o recurso recebido do Bolsa-Família e a pensão de 

Silvio que é cerca de ¼ do salário mínimo.  O pai de Gisele “dá quando tem”, pois não 

tem trabalho fixo. Ele tem 32 anos e estão separados há 2 anos. A mãe se refere ao 

relacionamento com o filho como “normal”, mas diz ficar “com raiva porque ele não 

faz nada se eu não mandar. Com a irmã responde com ignorância. (...). Ele mente para 

mim. Fico com essa mágoa dentro de mim.” A mãe traz em seu discurso sentimentos de 

impotência e de cansaço. As crianças brigam com frequência e presenciaram brigas 

entre os pais: no caso do pai de Silvio agressão tanto verbal quanto física e, com o pai 

de Gisele, agressão verbal. Há histórico de alcoolismo, uso de drogas e tentativa de 

suicídio na linhagem materna das crianças. Maria se declara sem religião. Residem em 

casa própria, de três cômodos, adquirida numa área ocupada em bairro popular da 

cidade. O pai de Silvio tem 42 anos. 
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APLICAÇÃO DO DESENHO DE FAMÍLIA COM ESTÓRIAS 

1º Desenhe uma família 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Silvio -  Uma família: menino, menina, pai, mãe  (da esquerda para a 

direita). 

 

“O marido foi embora” 

“Agente morava numa casa, o marido foi embora e ela ficou sozinha com os dois filhos. 

Depois ele voltou.” 
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2º Desenhe a família que você gostaria de ter 

 

 

 

 

Figura 7: Silvio – Família que gostaria de ter: menino, menina, pai e mãe (da esquerda 

para a direita) 

 

“A família alegre” 

“Uma família feliz (pausa). Vivia junto (pausa). Vivia tudo junto (pausa). Pronto.” 

Psicóloga: Como você continuaria a história? 

“Eles não brigavam, partilhavam tudo junto e bem alegre. Não reclamavam.” 
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3º Desenhe uma família em que alguém não está bem 

 

 

 

 

Figura 8: Silvio - Família em que alguém não está bem: menino, menina, pai, 

mãe está deitada (da esquerda para a direita) 

 

 

 “A mãe ficou doente” 

“A mãe um dia ficou doente (pausa) e não pôde levantar da cama. Aí o pai e os filhos 

fazia as coisas na casa (Pausa). Os filhos cuidavam da mãe.” 
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4ª Desenhe sua família   

 

 

 

Figura 9 – Silvio - Sua família: menina, menino, mãe e pai. (da esquerda para a direita, 

começou nesta ordem) 

 

 

“A mãe se separou do pai” 

 

“Eles eram felizes (pausa). Ficavam junto, saia junto. Ia para lugar junto (pausa). 

Depois ele separou dela e ela ficou com os dois filhos. E ela cuidava deles.” 
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6.1.3 - Criança 3: Débora 

 

Débora tem 11 anos, cursa a 5ª série e faz curso de informática numa instituição. 

Sua mãe procurou atendimento psicológico para a irmã de Débora, que mente muito, 

fica brincando com meninos e só quer falar de namoro. 

  

Microssistema familiar: Débora mora com a mãe, Edna, e uma irmã de 8 anos. 

A mãe tem 32 anos, se declara negra, tem segundo grau completo e não exerce atividade 

remunerada fora de casa. A família se mantém com a pensão inferior ao salário mínimo 

e da pequena ajuda que a mãe recebe por tomar conta de uma criança da própria família. 

Elas moravam em outro estado, mas Edna pediu demissão da loja onde trabalhava e 

vieram para Salvador, após um novo episódio de agressão física por parte do marido. 

Isto ocorreu há 1 ano e 6 meses, após 9 anos de relacionamento conjugal. Residem 

numa casa de quatro cômodos, cedida pelo avô materno das meninas. As filhas não 

foram planejadas. Na convivência familiar, a mãe diz ter dificuldade com a filha caçula, 

muito teimosa e que mente com frequência. Débora, “é mais obediente”. O convívio 

com o pai era permeado de momentos de agressividade o que fazia com que as filhas se 

afastassem dele. Edna é evangélica e participa da “Assembléia de Deus.” O ex-marido 

passou a fazer uso excessivo de álcool após alguns anos de coabitação. Débora morou 

com o pai até os 9 anos, quando ocorreu a separação dos genitores, motivada por 

agressões físicas frequentes, na presença das crianças. Ele também tem 32 anos e 

permanece no estado em que a família morava anteriormente. Ele agredia fisicamente a 

mãe na presença das filhas, sendo este o motivo principal da separação do casal. Tanto a 

mãe quanto as filhas foram vítimas de violência doméstica. 
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APLICAÇÃO DO DESENHO DE FAMÍLIA COM ESTÓRIAS 

1º Desenhe uma família    

 

 

Figura 10: Débora - Uma família:  “meu pai, eu, minha mãe e minha irmã” 

 

“Família mais legal do mundo” 

“Esta família era uma família muito feliz que se diverte muito, gostava muito de 

brincar, de sair. Ela (pausa) tinha muito amor, muito carinho e essa família parecia 

que era a família mais feliz do mundo. A família falava que era a família mais feliz do 

mundo. E todos os finais de semana eles iam para um local especial: um parque, uma 

praia. Mas teve um dia que essa família teve que se separar. Aí a família não ficou mais 

sendo uma família feliz. Aí eles ficaram muito tristes, as filhas gostariam de ter a 

mesma família, a família feliz. Aí, um certo dia, o pai e a mãe casaram de novo e teve 

uma família de novo feliz.” 
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2º Desenhe a família que você gostaria de ter 

 

 

Figura 11: Débora - A família que gostaria de ter: “meu pai, minha mãe, minha irmã e 

eu” 

 

“Família Feliz” 

“Essa família que eu gostaria de ter ser uma família muito unida, divertida, que gosta 

de brincar, gosta de sair, que gosta de viajar e também  que goste de ficar sempre 

unida. (Silencia) Também que essa família gosta de ser uma família legal, que  gosta de 

ser uma família unida, que gosta  das pessoas, que goste  também de poder ir na 

igreja.” 
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3º Desenhe uma família em que alguém não está bem 

 

 

Figura 12: Débora – Família em que alguém não está bem: “pai, mãe irmã e eu” 

 

“A família com a tristeza do pai” 

“O pai, ele soube que um amigo dele tinha morrido. Era o melhor amigo dele. Ele ficou 

muito triste, começou a chorar. A mãe e as filhas ficaram preocupadas porque o pai 

não queria comer, ficou triste porque ele era o melhor amigo. Aí a mãe ficava 

preocupada porque ele não queria comer, porque perdeu o amigo dele, melhor amigo 

desde pequeno.” 
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4º Desenhe  sua família  

 

Figura 13: Débora – Sua família. “ Eu, meu pai, minha  mãe e a minha irmã.” 

 

“Essa é a minha família” 

“Essa família era uma família que gostava de ser muita família. Gostava muito de 

viajar, de ir para a casa dos pais deles e quando ia lá, as filhas ficaram muito felizes de 

ver os primos e as tias. Essa família morava em São Paulo e os parentes moravam na 

Bahia. Nas férias vinham visitar. Era uma família que gostava muito de sair, que 

gostava de  ficar muito unida com as pessoas, com a família, ser legal. O pai, às vezes, 

quando as filhas ficavam teimosas, botava de castigo e a mãe tirava do castigo quando 

o pai dormia, porque elas eram pequenas, ainda não entendiam o que era errado e o 

que era certo. Essa família também gostava de (pausa) de se divertir no final de 

semana. Quase todos os domingos a mãe fazia o bolo. O pai levava para o trabalho...” 
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6.1.4 – Criança 4: Leila 

Leila tem 11 anos e cursa a 4ª série do ensino fundamental. Leila e sua mãe, 

Madalena, foram encaminhadas para psicoterapia por uma psicóloga do CRAS (Centro 

de Referência da Assistência Social). A mãe informa que o atendimento psicológico é 

para a filha porque esta “é uma criança que dá muito trabalho, apronta muito: cortou o 

dedo da colega, ameaçou bater na professora e nos colegas na sala de aula. Muito 

violenta em casa, ninguém pode falar com ela, tudo quer bater, bate muito nas irmãs, 

muita coisa errada.”  

Microssistema familiar: Leila é a filha mais velha e reside com a mãe e duas 

meias-irmãs de 7 e 3 anos. A mãe tem 29 anos, se declara negra, sem religião e é 

faxineira eventual. A renda familiar não chega a um salário mínimo: pensão de uma das 

crianças de cerca de, talvez, ¼ do salário mínimo, pequenos serviços que a mãe realiza e 

recurso recebido do Bolsa-Família. Madalena abandonou, recentemente, os estudos na 

8ª série do primeiro grau. Ela teve quatro relacionamentos consensuais, sendo o último 

rompido recentemente, após quase um ano de coabitação. Com o pai de Leila, a 

convivência marital foi dos 14 aos 19 anos. Madalena teve, no total, 5 filhos, não 

planejados e gerados de 3 relacionamentos distintos. Uma criança morreu com 1 ano de 

vida, após uma queda, e outra está com um familiar que apresenta melhor condição 

financeira para cuidar dela. A relação entre Madalena e Leila é permeada de conflitos 

que podem chegar à agressão física. A mãe afirma que a filha a trata “como uma 

colega,” sem respeito. A narrativa da mãe, desde o início, expressa impaciência, 

desgaste e sentimentos de impotência na lida com Leila. Há histórico de alcoolismo na 

família: os pais de Madalena e os pais de todas as crianças são adictos. Madalena foi 

vítima de agressão física por parte do pai de Leila quando moravam juntos. As crianças 

testemunharam as brigas dos pais. Residem de aluguel, numa casa com três cômodos. 

Leila morou com o pai até os 3 anos, quando Madalena resolveu separar-se e, 

atualmente, tem contato com ele, o que não acontece com a meia-irmã caçula, que 

nunca morou com o pai e que, segundo a mãe, diz “que não tem pai” porque não o vê. O 

pai de Leila tem 32 anos, trabalha como segurança, dá, “quando quer”, uma 

contribuição financeira irrisória e “não participa de nada” da vida da menina. A irmã do 

meio morou com o pai até os seis anos e mantém contato com ele regularmente.  
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APLICAÇÃO DO DESENHO DE FAMÍLIA COM ESTÓRIAS 

 

1º Desenhe uma família 

 

 

Figura 14: Leila – Uma família: “minha irmã caçula, eu, meu irmão, minha outra irmã e 

minha mãe (desenha nesta ordem).” 

 

 “A família feliz” 

“Agente ficava triste porque ele foi morar com minha tia. Depois foi buscar meu irmão. 

Era uma família feliz, só que um dia minha mãe resolveu dar meu irmão para minha 

tia. Aí não foi mais feliz. Aí eu tive que morar com meu pai, mas meu pai não era o 

mesmo. Aí terminava feliz porque minha mãe ia buscar a gente.” 
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2º - Desenhe a família que você gostaria de ter 

 

Figura 15: Leila – A família que gostaria de ter: “Minha mãe, eu, meu irmão, minha 

irmã caçula, minha outra irmã e meu pai” (da esquerda para a direita) 

 

“A família unida” 

“Uma família que só andava feliz. Aí um dia a mãe e o pai brigou e eles ficaram tristes. 

Aí eles fizeram plano de juntar a mãe e o pai. Ele fizeram várias coisas, mandaram 

recado para um e para outro. O plano não deu certo e fizeram outro. Aí o pai e a mãe 

voltaram e voltaram a ser a família de sempre, feliz.” 
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3º Desenhe uma família em que ágüem não está bem 

 

 

 

 

Figura 16: Leila – Uma família em que alguém não está bem: “minha mãe e meu irmão 

de 2 anos (falecido)” 

 

 “O sofrimento de uma mãe” 

 

“A família era feliz até que um dia choveu bastante e o filho ficou debaixo da chuva e 

aí ficou triste chorando, achando que ele não ia melhorar. O médico ia vê-lo. Um dia 

ele não resistiu e morreu. Até hoje a família é triste porque ele morreu. A mãe é triste 

porque não tem o filho.” 
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4º Desenhe sua família 

 

 

Figura 17: Leila – Sua família: “minha mãe, minha irmã (caçula) eu e minha irmã” 

(desenha nesta ordem as pessoas que moram na casa) 

 

 “Uma filha se separa da família” 

 

“Essa família não era muito feliz porque uma das filhas brigava muito com a irmã, teve 

que morar com pai, depois a mãe foi buscar, morou no interior. Aí minha mãe e meus 

irmãos se separaram e eu tive que morar com meu pai. Depois tive que morar com meu 

pai. Passei um ano com meu pai e fui morar com minha mãe de novo.” 
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6.1.5 – Criança 5: Alice 

 

Alice tem 10 anos e cursa a 4ª série do ensino fundamental. A mãe de Alice 

procurou atendimento sem saber ao certo se este seria para a filha ou para a família, pois 

diz se sentir confusa, principalmente depois da separação conjugal: “Nossa relação está 

difícil. Ela não obedece, teimosia. Ela chora muito por tudo (...). Tem uma confusão na 

minha cabeça, não sei o que fazer, estou totalmente perdida.” Alice está com 

sobrepeso. 

 

Microssistema familiar: Alice reside com a mãe, Joana, que tem 43 anos e se 

declara parda, católica, trabalha como professora e tem curso universitário. A renda 

familiar é um pouco mais de dois salários mínimos. Residem em casa própria.  Alice foi 

uma criança planejada na vida dos pais. Joana está separada há, aproximadamente, dois 

anos, por iniciativa do marido, após pouco mais de 10 anos de casamento. O ex-marido 

e o pai de Joana têm envolvimento com álcool. Alice presenciou brigas dos pais. Há 

dificuldades na relação mãe-filha, inclusive com agressão física, em alguns momentos, 

por parte de Joana. A mãe relata dificuldade financeira. Alice morou com o pai até os 

quatro anos, época em que ele foi trabalhar no interior, onde permanece. Ele tem 43 

anos e possui 3º grau. O contato com o pai é esporádico.  
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APLICAÇÃO DO DESENHO DE FAMÍLIA COM ESTÓRIAS 

 

1º Desenhe uma família  

 

Figura 18: Alice – Uma família: pai, filha, filho e mãe (desenha nesta ordem).   

 

 “Família feliz” 

“Era uma vez um pai, uma filha, um filho e uma mãe. Estavam indo passear e chegando 

no lugar onde eles foram, tinha muita festa, muita alegria e muita gente. Só que 

passando o tempo, a  mãe e o pai não se entendiam mais. O filho foi com o pai e a filha 

com a mãe. E a cada dia que passava iam trocando (...). Até que um dia o pai e a mãe 

se entenderam e ficaram felizes para sempre.” 
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2º Desenhe a família que você gostaria de ter 

 

 

Figura 19: Alice – A família que gostaria de ter. “minha mãe, meu pai  e eu”. Primeiro 

desenha o pai, depois a mãe e “eu” por último. 

  

“Vida tranquila” 

“Eles estavam indo para uma festa bem animada, se divertirem. Chegaram em casa, 

dormiram e sempre se entendiam bem, nunca brigaram, nunca teve agressão nessa 

família (pausa). A mãe e o pai trabalharam, a filha (pausa) se esforçava muito, os pais 

se orgulhavam, o que podiam dava por causa do desempenho da filha”. 
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3º Desenhe uma família em que alguém não está bem 

 

 

Figura 20: Uma família em que alguém não está bem. o avô materno na cama e Joana 

em pé  

 

 “Morte e vida” 

“Meu avô e minha mãe. Meu avô teve um enfarte, teve um enfarte e minha mãe foi 

visitá-lo no hospital. A família estava muito triste com a perda. Ele estava muito doente, 

teve enfarte, meu avô não conseguia ficar bem, só pensava nele, mas graças a Deus, ela 

agora vive a vida dela.” 
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4º Desenhe sua família 

 

 

Figura 21: Alice – Sua família: “Minha mãe e eu” (desenha nesta ordem).   

 

 “Saber viver em dois” 

“Eu e minha mãe, tenho minha casa; minha mãe trabalha como professora e eu estudo 

na escola. Fico quase seis horas na escola. A gente se vê à tarde. A gente se vê  mais de 

noite. A gente passeia muito, ela me ajuda a estudar. Ela nunca me deixa faltar nada. 

Ela disse que pode até faltar para ela, mas para mim não ....” 
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Após este primeiro momento de apresentação, os dados coletados nos DE-F 

foram agregados às entrevistas e aqui serão analisados e discutidos considerando temas 

e questões prevalentes e recorrentes nas narrativas, nas construções gráficas e nas 

expressões não verbais das participantes. 

 

6.2 -  Análise e discussão dos resultados 

 

A análise e discussão dos resultados são apresentados em duas partes. A 

primeira contextualiza a realidade familiar das crianças, destacando suas idiossincrasias 

e desafios encontrados para o provimento de um ambiente capaz de satisfazer as 

necessidades de seus membros. Posteriormente, terá espaço e ênfase a perspectiva dos 

meninos e meninas no que se refere às singularidades de suas experiências e suas 

vivências como parte integrante de uma família matrifocal.  

 

6.2. 1 – Ambiente familiar 

 

Para discutir a experiência das crianças, faz-se necessário compreender o 

funcionamento de suas famílias, observando contexto, tempo e condições de 

vulnerabilidade, a partir da TBDH. Para Bronfenbrenner (1979/1996) é importante a 

análise do ambiente através dos diferentes sistemas sobrepostos - micro-, meso-, exo- e 

macrossistema – que  dele fazem parte e influenciam de forma dinâmica o processo de 

desenvolvimento das pessoas que o integram.  

.  

6.2.1.1 – Microssistema 

 

No microssistema familiar das crianças, já exposto brevemente no item anterior, 

ocorrem as trocas afetivas, a realização de atividades em conjunto, o desempenho de 

papéis distintos e as relações de poder – mãe-filhos e dos irmãos entre si. Esses aspectos 

caracterizam a dinâmica familiar, que é singular em cada situação aqui analisada, e que 

é regulada por fatores externos e mudanças internas ocorrendo ao longo de seu ciclo 

vital.  Entretanto, dois aspectos são compartilhados pelas mulheres-mães na condução 

da vida familiar, além do fato de serem de família matrifocal e pobres: o 

reconhecimento das dificuldades, em vários aspectos, que enfrentam por serem mães 
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sozinhas e a ausência da participação e do apoio dos pais no cuidado e educação dos 

filhos. 

 

-  Ser mãe sozinha 

             As entrevistas realizadas com as mães corroboraram dados da literatura 

discutidos na primeira parte desta dissertação, no que se refere à sobrecarga que recai 

sobre a mulher no interior de uma estrutura familiar quando esta vive uma situação 

monoparental. Elas ressaltam o enfrentamento de uma somatória de problemas e de 

transformações que ultrapassam e, ao mesmo tempo, são agravadas pela condição de 

pobreza a que estão submetidas.  

           A grande responsabilidade que carregam está presente na narrativa dessas 

mulheres, que enfrentam as adversidades de cuidar dos filhos, do lar e do trabalho e, 

ainda, estudar como é o caso de Augusta e Marilene. Elas se sentem sobrecarregadas e, 

por vezes, incompetentes diante de tantas tarefas e responsabilidades. Esta constatação 

está presente em autores como Peck e Manocherian (1995) que, ao discutirem as 

mudanças que a separação acarreta no ciclo de vida familiar, salientam que o assumir 

sozinha os filhos cria tremendos estresses para as mulheres, especialmente quando estão 

envolvidas dificuldades financeiras, fazendo com que elas se sintam infelizes, 

frustradas, ansiosas, incompetentes, aprisionadas e angustiadas pela angústia dos filhos, 

como é possível observar nas mães entrevistadas. Augusta, a mãe de Júlio, declara que 

sua realidade “é muito difícil porque a responsabilidade é muito grande. Porque o 

cargo é muito grande. Tudo recai sobre mim: aconselhar, trabalhar... é muita 

preocupação.” Entretanto, ela é a única das entrevistadas que declara ter uma boa 

convivência com os filhos porque “eles não me dão trabalho”, ainda que informe que 

enfrente dificuldades com eles no que se refere aos estudos, pois Júlio “não consegue 

aprender a ler” e o filho de 19 anos abandonou a escola no inicio do curso ginasial. 

Como solução encontrada ela segue, a princípio, a orientação da professora para buscar 

atendimento psicológico para o filho caçula, mas parece ter desistido de insistir com o 

outro filho ao afirmar “agora deixei de mão”, pois ele é matriculado e, em seguida, não 

frequenta o ano letivo. Sua baixa escolaridade reduz as chances dele conseguir uma 

vaga no mercado de trabalho para gerar outra fonte de renda na família.  



92 
 

 
 

          Esta afirmativa “deixei ele de mão” reaparece, embora de forma mais 

contundente, na narrativa de Marilene, a mãe de Silvio, para indicar sua postura, de 

forma generalizada, diante da criança: 

“A responsabilidade é muito grande. A minha preocupação é em termo da educação porque 

não tenho tempo de ficar vigiando. Ele perde tudo, faz um arraso, quebra tudo. Já deixei ele de 

mão (...). Estou dando atenção maior a Gisele [a caçula] e já disse que quando ela tiver da 

idade dele e não quiser nada, também vou deixar de mão.” 

A relação entre mãe e filho é permeada de conflitos, na medida em que Marilene exige 

que o filho auxilie nas tarefas domésticas e ele argumenta que isso é atribuição dela, 

além de outros focos de tensão que contribuem para minar o relacionamento entre eles, 

a exemplo “das mentiras e desobediência” da criança. 

           Madalena, mãe de Leila, apresenta, igualmente, uma narrativa saturada quando 

fala sobre sua posição de ser mãe sozinha. Assim como Marilene, sente que a maior 

dificuldade na convivência familiar é com a filha mais velha, Leila, pois esta a 

“estressa”, quando chega tarde em casa após a saída da escola, briga com as irmãs e  

não quer ajudar em casa. Quando por mim questionada como é ser mãe sozinha, silencia 

e depois responde: 

- “Difícil...” 

Psicóloga: O que é mais difícil? 

      - “O mais difícil é dar comida, dar as coisas” (começa a chorar). 

 

 A dificuldade de Madalena é confirmada por Bronfenbrenner (2005/2011) em 

suas pesquisas, ao afirmar que os problemas financeiros são a maior fonte de estresse 

para os pais, particularmente o desemprego, a falta de dinheiro para atender às 

necessidades das crianças e pagar comida e moradia. 

 

 A mãe de Débora, Edna, pensa como as outras mulheres ao afirmar que ser mãe 

sozinha é uma “tarefa que não é fácil de lidar”. Contudo, para ela o mais difícil é fazer 

as filhas entenderem que o relacionamento conjugal dela com o ex-marido não tem 

chance de ser reatado. “Eu já me sentia sozinha, hoje não consigo dormir direito (...). A 

pior coisa é a gente andar com medo”. Edna fala das ameaças que sofre, do ex-marido 

agressor, caso ela inicie um novo relacionamento. Este medo parece sobrepor-se às 
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dificuldades financeiras que vivencia por não estar trabalhando. Enquanto mãe, diz ser 

muito atenciosa com as filhas: “Minhas irmãs falam que só penso nelas – nas filhas -, 

mais do que em mim. Só faço as coisas por elas. Elas estão sempre comigo.” 

Joana, por sua vez, sente-se “totalmente perdida, sem saber como agir” nesta 

situação de mãe sozinha, e chegou até a pensar em procurar o Juizado da Infância para 

obter orientação para lidar com a filha. A mãe de Alice é a que mais expressa pesar pela 

ruptura do relacionamento conjugal, o que fica evidente em sua narrativa:  

 

“É muito difícil, digo sempre, porque na minha concepção o pai tem aquela presença, a 

família está mais completa. A mãe [agora] tem que fazer tudo. (...) O pior é a falta, que perdi, 

de não conseguir manter meu casamento; me sinto tão impotente e incapaz.” 

 

Joana ainda acrescenta que é “excessivamente preocupada” com a menina e que não 

sabe como lidar com as dificuldades que surgem em sua relação com a filha, 

principalmente no que se refere às trocas afetivas.  

O relato dessas mulheres também traz à tona os problemas que as famílias 

uniparentais enfrentam e que estão relacionados à dificuldade em disciplinar, controlar e 

educar os filhos, num momento em que há perdas e dificuldades tanto afetivas quanto 

materiais. Como afirma Brown (1995), a ausência do pai, além de deixar uma lacuna na 

hierarquia familiar, coloca uma exigência incrível nos recursos da figura parental 

remanescente:  

Confrontadas com a necessidade de trabalhar (...) e de cuidar sozinha de todas as tarefas 

domésticas, muitas mulheres ficam sem estabilidade. Muitas vezes, há pouco tempo ou 

energia para satisfazer as necessidades dos filhos, que também estão passando por uma 

grande perda. (p. 323) 

 

Nessa mesma direção, Di Nicola (2003) salienta que, quando isolada e com poucos 

recursos, a mãe sozinha também pode ser empobrecida instrumentalmente, e tende a 

ficar mais cansada e a ser mais capacitada a dar afeto do que limite e disciplina. 

Joana acrescenta que, mesmo enquanto casada, já assumia a educação e os 

cuidados de Alice, sem a participação do companheiro-pai, o que é um fato recorrente 

no discurso das outras mães, como Edna quando afirma “Ele me abandonou com as 

meninas, todo mundo pensava que eu era solteira.” 
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- Ausência da figura paterna  

          Assim como Joana e Edna, Marilene e Madalena também dizem que os pais de 

suas crianças não tinham participação relevante no exercício da paternidade enquanto 

conviviam: “Eu já era sozinha mesmo com ele morando em casa.” Então, se a posição 

do pai já era periférica na vida dos filhos anteriormente, a ruptura do casal só agrava 

esse afastamento. A condição de Júlio era diferenciada das outras crianças enquanto seu 

pai estava em casa, pois, de acordo com sua mãe, o pai dele era “um ótimo pai”. 

Todavia, após a separação conjugal, o pai do menino “não dá assistência nenhuma”.  

 Esta ausência paterna na vida da prole após a separação conjugal e até mesmo o 

total abandono da função parental, tem registro frequente na literatura que aborda o 

tema (Hack & Ramires, 2010; Pereira & Silva, 2006; Thurler, 2006 e 2004; Musa, 

1998; Montgomerry, 1998; Musio, 1998), o que também é compatível com minha 

prática de atendimento a famílias.  Em muitos casos os pais, além de considerarem as 

mulheres como "ex", passam a enquadrar suas crianças na categoria de "ex-filhos" 

(Dantas et al., 2004 apud Hack & Ramires, 2010), o que pode produzir efeitos diversos 

sobre a prole. Essa falta do pai como provedor, protetor e socializador, que junta amor à 

lei, se faz sentir mais forte na sociedade, sobretudo neste momento histórico, no qual as 

vertiginosas mudanças tornam os valores tradicionais tão vulneráveis (Minayo, 1998). 

Na literatura pesquisada é possível encontrar mais referências aos riscos de afastamento 

paterno do que materno, até porque, em nossa cultura, na maior parte das vezes, os 

filhos ficam com as mães quando ocorre a separação. Para Bronfenbrenner (2005/2011), 

geralmente a ausência do pai contribui para a baixa motivação na realização de 

atividades, inabilidade em adiar uma gratificação imediata, baixa autoestima, 

suscetibilidade à influência dos colegas e delinquência juvenil, sendo esses efeitos 

muito mais acentuados em meninos do que em meninas. 

            Em nossa pesquisa, apenas os pais de Débora e Alice cumprem o papel de 

provedor, pagando a pensão alimentícia das filhas com regularidade. Porém somente o 

pai de Débora mantém contato, por telefone, com a filha. O pai de Alice, mesmo 

quando morava em casa, “não participava da vida da criança, nunca foi amoroso.” O 

pai que é apenas provedor reforça a visão da função paterna como atrelada à ideia de 

manutenção e de sustento, característica do regime patriarcal, em paralelo ao abandono 
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afetivo, psicológico e moral dos filhos. Sem a participação efetiva e afetiva dos pais dos 

meninos e das meninas, as mães estudadas precisam decidir sozinhas tudo o que se 

refere à educação, cuidado e subsistência de suas crianças. “Eu decido tudo”, diz 

Madalena ao informar que não conta com os pais de nenhum de seus filhos no exercício 

da parentalidade, o que contribui para agravar as privações a que estão sujeitas ela e sua 

prole. De forma geral, esse estar sozinha nos cuidados parentais das mães pode se 

revelar como um desafio dentro do contexto ecológico mais imediato, o que também 

pode afetar o desenvolvimento infantil. 

A partir da TBDH também devem ser considerados os desafios enfrentados e os 

recursos, individuais e coletivos, do microssistema familiar ao longo do processo de 

desenvolvimento.  Em minha análise posso destacar como indicadores de proteção 

nestas famílias o interesse de duas das mulheres em alcançar maior grau de 

escolaridade, mesmo que isso lhes acarrete mais um papel a desempenhar, além 

daqueles de mãe e provedora; o benefício gerado pelos programas de transferência 

direta de renda do governo federal que, no caso dessas mulheres, passa a ser um 

complemento importante para a renda familiar; a busca por ajuda especializada por 

parte das mães para o enfrentamento de questões de saúde afetiva e emocional que não 

sabem enfrentar.  

Quando me refiro aos desafios, de forma geral eles aparecem como elementos 

que causam tensão nas transições normativas do ciclo vital da família.  Nesse aspecto, 

as crianças desta pesquisa, além de vivenciarem a separação conjugal das figuras 

parentais e o afastamento dos respectivos pais, suportam, em seu ambiente familiar, o 

desemprego e a vulnerabilidade ocupacional de suas mães, notadamente nos casos de 

Débora, Leila, Silvio e Júlio; a violência intrafamiliar, que é exceção apenas em uma 

das famílias analisadas; e o alcoolismo que, por si só, pode se tornar um 

desestabilizador das relações familiares, além de estar associado a uma variedade de 

resultados negativos para as pessoas da família. A situação de pobreza, expressa a 

vulnerabilidade social destas famílias, o que também é verificado nas condições de 

moradia e alimentação precárias, desemprego e renda instável. Além da escassez 

material, que se agrava com a chegada de filhos não planejados, a pobreza traz a 

privação sociocultural e as circunstâncias a ela associadas potencializam as 

adversidades experienciadas pelas famílias.  
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Eventos estressores, como os acima descritos, podem ser indicadores de risco, 

que predispõem as famílias à vivência de situações que podem desencadear doenças ou 

conflitos familiares, a depender da duração, freqüência, intensidade e severidade do 

risco (De Antoni et al., 2006). Algumas dessas situações, no caso das famílias em foco, 

estão relacionadas ao momento da vida familiar em que o parceiro-pai nela estava 

inserido, pois, de acordo com as mulheres, ocorreu violência, alcoolismo e infidelidade 

neste contexto imediato de desenvolvimento. A infidelidade está mais presente nas 

narrativas de duas famílias, a de Júlio e a de Alice.  A mãe de Júlio diz que o marido 

“era um safado” e que saiu de casa quando arranjou outra mulher. Já Joana, mãe de 

Alice, informa que o marido a considerava ciumenta, e já estava com outra pessoa antes 

mesmo de decidir-se pela separação.  

 

A violência nas relações conjugais é outro elemento importante, presente em 

quatro das cinco famílias investigadas, sendo que, em todos os casos, as crianças 

presenciaram as brigas dos pais, com agressão física do homem para com a mulher nos 

casos de Silvio, Leila e Débora. O testemunho de violência doméstica pode acarretar 

conseqüências emocionais nas crianças, como também expô-las a situações de risco, 

favorecendo que elas também se tornem vítimas de violência e sofram negligência por 

parte dos cuidadores (Bahia, 2009), o que pode ser constatado neste estudo.  Aqui a 

violência não está presente apenas no subsistema conjugal, pois, na atual configuração 

familiar, a exceção da mãe de Júlio, todas as mulheres entrevistadas informaram que 

utilizam a violência física para com seus filhos, mediante algum comportamento das 

crianças com os quais não sabem lidar. Essa violência se expande também para o 

subsistema fraternal, especialmente com Silvio e Leila que confirmaram a informação 

das mães de que eles costumam bater nos meios-irmãos menores. 

 

Na dinâmica interacional destas famílias também foi observada, no que concerne 

às práticas educativas e aos estilos parentais, a existência de problemas de comunicação 

entre mães e filhos de forma geral; de disciplina inconsistente e sem eficiência, com 

atitudes punitivas por parte das mães, principalmente no caso de Leila, Silvio e Alice. 

Esta gama de questões indica a necessidade e importância de uma rede de apoio que 

possa contribuir com estas famílias para o enfrentamento de uma série de condições 

desafiantes para o desenvolvimento humano. 
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6.2.1.2 – Mesossistema 

 

O mesossistema inclui os vínculos e as inter-relações entre a família e os outros 

ambientes em que a pessoa em desenvolvimento se movimenta; esta relação se amplia e 

se modifica de acordo com as novas experiências. A análise do mesossistema deve 

considerar a forma como se dão as interações das crianças com outras pessoas da 

vizinhança, da escola ou da creche em que cotidianamente estão presentes. Esta rede de 

apoio parece funcionar como um fator de proteção diante do enfrentamento das 

adversidades presentes na vida das famílias foco desta análise. As conexões entre casa e 

escola estão presentes no universo de todas as crianças. Além disso, observou-se a 

presença de uma rede diferenciada de apoio para cada família em estudo, sendo que a 

colaboração é, predominantemente, no cuidado da criança. A mãe de Júlio conta 

somente com a filha mais velha para tomar conta do filho quando ela está no trabalho e, 

na ausência desta, não tem com quem deixá-lo.   Edna, a mãe de Débora, agora conta 

com o apoio de sua mãe e irmã na lida com as filhas, além de ter conseguido para a filha 

uma vaga num curso de informática numa instituição beneficente, que ocupa o turno 

oposto aos estudos da menina. Como não trabalha fora de casa, Edna tem mais tempo 

para ficar com as filhas. Já no caso de Alice, embora ela fique sozinha em casa quando 

não está na escola, sua mãe conta com apoio da família que mora no interior e também 

das pessoas com quem trabalha e que lhe dão “apoio moral” quando precisa.  

Mas a situação de apoio dos ambientes do entorno familiar se mostra mais 

complicada nos casos de Silvio e de Leila. Ele é deixado sozinho por sua mãe, que paga 

uma moça para ficar apenas com a filha caçula, uma vez que seus parentes moram 

distante de sua residência. Já Madalena não tem com quem contar para apoiá-la no 

cuidado com as filhas: “Não tenho ninguém, é só eu mesmo”. A filha caçula freqüenta, 

ainda que de forma irregular, uma creche em período integral e uma pessoa da família 

assumiu o cuidado de uma das crianças.  

No caso de famílias com apenas um dos pais, a rede social e a solidariedade 

familiar ajudam em sua existência. Entretanto, quando este apoio é frágil, maiores 

exigências são colocadas para estas famílias.  
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6.2.1.3 – Exo- e macrossistema 

 

Quando me refiro ao exossistema, ambientes nos quais a pessoa em 

desenvolvimento não está presente, mas cujas decisões influenciam a sua vida, 

encontro, na conjuntura das famílias em estudo, como área que é origem de grande 

estresse para as mulheres, os problemas financeiros decorrentes dos baixos salários, do 

desemprego e da fragilidade dos vínculos de trabalho. O local e as condições de 

trabalho dos pais também podem gerar tensão nas relações familiares e é o que acontece 

no caso de Alice, quando, ao falar da sua convivência com sua mãe Joana, declara que 

“os meninos da escola deixam ela muito agitada e com raiva e ela desconta tudo em 

mim.” Tudo isso influencia a qualidade da relação das mães no cuidado e no 

crescimento de sua prole. 

Na análise do macrossistema, observei a influência das crenças, dos valores e 

dos aspectos socioeconômicos, políticos e culturais nas relações familiares. Assim, 

podemos apontar a naturalização e a banalização da violência, a discriminação racial, o 

machismo, as baixas escolaridade e qualificação profissional, a deficiência de políticas 

sociais e públicas verificada, por exemplo, na área de assistência à infância e também na 

falta de planejamento familiar, em quatro das cinco famílias estudadas, além da 

pobreza.  A situação precária em que vivem as famílias, com baixos salários e poucos 

recursos, afeta diretamente o desenvolvimento das crianças.  

 

6.2.2 – A experiência das crianças 

 

Para conhecer as crianças é necessário compreender seus pontos de vista, sua 

visão de mundo e as relações que constroem, o que gera, em meninos e meninas, 

experiências diferenciadas. Bondía (2002) assegura que a experiência é aquilo que “nos 

passa”, ou o que nos toca, ou o que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e nos 

transforma. A forma de perceber e de vivenciar o ambiente em seu entorno depende de 

condições objetivas e subjetivas, o que fica evidente nesta seção da pesquisa quando 

descrevo, não apenas as experiências apresentadas, mas identifico singularidades das 

crianças em suas vivências. A intenção aqui é perceber como as crianças constroem 
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estas histórias sobre a vida familiar, mas também verificar o que há de peculiar em cada 

uma: como vêem a família, o que une e desune os membros familiares, os papéis 

atribuídos às figuras parentais, e, principalmente, como vivenciam a experiência de 

morar somente com a mãe. Ao valorizar a vivência de cada criança, entretanto, enfatizo 

sua trajetória de desenvolvimento, considerando sua inter-relação com o contexto 

sociocultural em que ela e sua família estão inseridas.  

 

Criança 1:  Júlio 

 

A criança mostrou-se muito calada tanto na entrevista conjunta quanto na 

entrevista individual, falando, na maioria das vezes, por monossílabos: “sim”, “não”, 

“bem”, “não sei”. Às vezes parecia alheio ao que acontecia, mantendo um olhar 

retraído. Quando lhe é solicitado que conte a primeira história, Júlio fica inquieto e diz: 

“Não sei nenhuma”. Mas depois segue as orientações de forma mais tranquila.  

Júlio considera a família um grupo formado por pai, mãe e filhos, caracterizado 

por alegria e “unição” e que passa por momentos de tristeza como morte e doença de 

algum membro. Filhos vão para a escola, pais trabalham e cuidam da cria. Inicialmente 

define a figura materna como uma pessoa preocupada com o marido, que assume os 

filhos sozinha no caso de morte deste e “não tem trabalho” com eles porque “não 

precisa brigar nem gritar.” No que se refere à relação com a mãe, Júlio diz que o 

relacionamento com ela é “bem (silencia) não sei por quê... porque eu gosto.” Mas, em 

suas histórias e nos desenhos, o pai é quem tem maior expressão, mesmo com tantos 

anos sem convivência, pois morou com ele apenas até os dois anos e há mais de um ano 

não tem contato.  

Nas entrevistas Júlio nada falou sobre o pai, dizendo não lembrar-se de como era 

a família quando o pai estava em casa. A única informação foi dita pela mãe: “Hoje, 

quando perguntam a ele pelo pai, ele diz: Meu pai morreu. Eu digo: Seu pai não 

morreu e ele diz: Ele não me dá nada, não gosto dele.” Nas histórias a figura paterna é 

representada, inicialmente, como suicida, que toma água sanitária e morre. O pai tomou 

Kboa “porque ele queria morrer, porque não queria aquela vida. Ele não gostava da 

vida porque a vida era infernal, ele não tinha sorte para nada...”. Para Júlio a vida é 

infernal “quando agente não quer nada”. Essa é a primeira noção de família para o 
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pequeno Júlio: pai que se mata e a mãe fica com os filhos sozinha. Ele já traz a 

realidade da matrifocalidade, mas pela morte do pai. Contudo, ele está muito vivo 

simbolicamente porque está presente em todos os desenhos e histórias de Júlio, 

ocupando um lugar de destaque no que se refere ao tamanho e sendo desenhado em 

primeiro lugar em todas as consignas. Nas demais histórias o pai passa a ter 

características mais positivas: conta piada para divertir a família, assiste jornal com eles, 

joga bola e adora brincar com os filhos, é trabalhador e fica com os filhos após o 

trabalho. 

Júlio traz nas histórias uma boa vinculação e interação com as figuras parentais, 

principalmente com o pai, sendo a relação parental caracterizada por afetividade, 

cuidado, preocupação, união e brincadeiras. Quanto às necessidades e desejos a criança 

aspira ter uma família unida, alegre e que “não tenha maldade.” 

 

Criança 2 : Silvio 

 

Com a mãe presente Silvio falou pouco, respondendo apenas o que lhe era 

perguntado. Mostrou-se, inicialmente, uma criança desligada, permanecendo a maior 

parte do tempo calado, curvado e com a mão apoiada no queixo, enquanto a mãe 

expunha as dificuldades que afirma enfrentar com ele. Silvio concebe a família como 

um grupo formado por mãe, pai e filhos. Traz uma visão tradicional do pai que trabalha 

e da mãe que fica em casa. Os pais cuidam dos filhos, não brigam, não reclamam. 

Doença da mãe e a separação dos pais são eventos geradores de sofrimento e conflito na 

sua percepção. Os pais estão presentes em todos os desenhos e, em duas das histórias, o 

menino relata a separação dos pais e o ficar sozinha da mãe com os filhos, embora, em 

uma das situações, o pai retorne ao lar. 

Da mesma forma que Júlio, Silvio, diz, sem muita convicção, que tem bom 

relacionamento com a mãe. Ele reconhece a dificuldade que ela enfrenta ao assumir os 

filhos sozinha. Nas histórias ele retrata uma mãe que cuida dos filhos e que é cuidada 

pelo marido, quando adoece. Esta mãe apresentada nas histórias não corresponde à 

realidade de Silvio, pois, como ele mesmo relata, há atritos na relação com ela: “Agora 

prefiro ficar com ela, mas não converso com ela não”.   
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Assim como reconhece a problemática vivenciada em seu cenário familiar, 

Silvio expõe, igualmente, as dificuldades vividas na relação dos pais, trazendo em duas 

das histórias, em momentos distintos, o relato de um marido que trai a mãe e deixa os 

filhos. Silvio morou com o pai do nascimento até os três anos e depois dos 6 aos 9 anos. 

Ele foi morar com o pai, nesta segunda fase, porque a mãe engravidou de outro homem 

e “aí não tinha condições de ficar com a criança." Em seu cotidiano Silvio informa que 

não conversa com o pai e que o contato é quando se vêem na rua. Para a mãe a 

convivência da criança com ele, o pai, é algo “estranho. Ele, Silvio, não gosta que fale 

mal do pai, mas ele não se aproxima; ele é fechado e não consegue se abrir. E o pai 

não faz questão.” Quando moravam juntos “o pai exigia as coisas, não ajudava em 

nada, não dava banho... Hoje ele diz que não pode ficar” com o garoto. Ele mora 

sozinho e não tem outros filhos. Segundo Marilene, Silvio não quer saber de ficar com 

pai no fim de semana. “Ele não quer ver o pai de jeito nenhum.” Nesta perspectiva, ao 

que parece, há uma rejeição recíproca entre pai e filho. Na entrevista individual Silvio 

diz não ter praticamente, contato com o pai:  

“Só falo com ele. Não falo nada da vida porque não gosto de ficar lá [na casa do pai]. 

Vejo ele na rua ou quando vou na casa dele. Ele mora perto. (...) Não converso com ele. 

Quando acontece alguma coisa fico triste (...). Não falo com ninguém [o que sente ou o 

que aconteceu]. Vou assistir televisão.” 

Assistir televisão parece funcionar como refúgio para este menino, sendo essa sua 

atividade preferida. De acordo com a mãe ele assiste a: “todos os programas da 

televisão, novela, filme, programa. Às vezes de madrugada ele está lá assistindo. Eu 

vou dormir e ele fica lá assistindo.” O garoto acrescenta que ficar sem televisão é o que 

o deixa triste.  

Apesar de tudo, para Silvio o pai também está presente em todos os desenhos e 

histórias e expressa uma esperança de que ele faça parte da família. Ele demanda a 

presença do pai no lar ao afirmar que, com o pai ,“a família fica melhor, mais alegre”. 

Este é seu desejo: ter “uma família feliz, que vivam juntos, não brigam, partilham tudo 

junto e bem alegre”, bem diferente do que ele tem na vida real. 

 

         Desde o primeiro contato com Silvio, é possível notar o quanto ele é uma criança 

sozinha. Suas palavras dizem isso e os desenhos também. Ele desenha primeiro um 
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menino em três dos quatro desenhos, é como se estivesse voltado para si próprio. Em 

seu contexto familiar isso faz sentido, visto que sua mãe diz “Já deixei ele de mão” e, 

no discurso dela, o pai também o fez: “Ele não quer conta com ele”. Além disso, a mãe 

o mandou para casa do pai, por conta do novo marido e o pai o “devolveu”, 

posteriormente, porque não queria mais ele em sua casa. Para Marilene, o filho não 

consegue aprender porque “ele não se interessa.” Silvio é uma criança que apresenta 

prejuízos nos aspectos de proteção, segurança e cuidado que a família deve propor a 

seus membros em todos os aspectos. O fato dele ainda não ter aprendido a ler também 

se constitui em fator complicador em sua trajetória desenvolvimental, assim como o fato 

dele estar acima do peso.  

 

Criança 3: Débora 

 

Débora demonstrou muita tranqüilidade nas entrevistas e abertura para contribuir 

com a pesquisa. Elaborou os desenhos e as histórias de forma descontraída, com muito 

capricho e foi a autora dos desenhos mais coloridos, indo além do solicitado nas 

consignas.  Da mesma forma que os meninos acima mencionados, Débora significa a 

família como o lugar do pai, da mãe e dos filhos que vivem em união, se divertem 

muito, têm muito amor, muito carinho e que gostam de ir à igreja “para adorar a Deus, 

para quando acontecer o fim do mundo não ir para o inferno.” Os pais trabalham, são 

unidos e as filhas estudam. A figura materna é uma pessoa mais voltada para programar 

saídas e viagens para a família. Já o pai, coloca as crianças de castigo quando teimam, 

brinca com elas e faz as atividades da escola das filhas, que são seu “xodó”.  

Nas histórias, a menina aborda a separação dos pais como um evento estressor 

que traz tristeza ao lar, afasta as filhas do pai, o que está relacionado à sua realidade, 

mas o casal refaz a relação logo em seguida. Acrescenta que os pais brigavam porque as 

pessoas tinham “inveja” deles, pois formavam uma “família feliz.” 

Débora traz nas suas histórias uma boa vinculação com as figuras parentais, o 

que parece espelhar o que vivencia no cenário familiar, especificamente no caso da mãe. 

Ela tem bom relacionamento com Edna, que lhe ensina e dá “muito carinho”. Ela ajuda 

a mãe nos afazeres domésticos, o que, algumas vezes, a deixa cansada e impede de 

brincar. Com a irmã a relação é amistosa, ainda que com algumas brigas. 
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Em seus desenhos bem coloridos, o pai também é posicionado como uma pessoa 

importante, situado antes mesmo da mãe. Débora diz que a convivência com o pai era 

boa, pois gostava quando ele as levava para brincar e passear na praça da cidade onde 

moravam. A mãe informou que as filhas eram apegadas ao pai, mas se afastavam 

quando ele chegava agressivo e criava confusão em casa. Quando moravam juntos, a 

criança chorava porque achava que não tinha pai, pois ele nunca participava de eventos 

em que era solicitado. Mãe e filhas costumavam ir à igreja sem a presença dele. Informa 

que o pai sempre liga para elas.  

 Débora não aceita que a mãe tenha um novo relacionamento uma vez que sonha 

que os pais retomem a relação conjugal, o que já foi descartado por Edna. Esse desejo 

de reunir os pais separados está sempre presente nos filhos e, de acordo com Naffah 

Neto (2003) é uma fantasia que costuma perdurar por longos anos no período pós-

separação. Além de querer os pais juntos, esta menina também deseja ter uma “família 

legal”:  

“Essa família que eu gostaria de ter ser uma família muito unida, divertida, que gosta 

de brincar, gosta de sair, que gosta de viajar e também que goste de ficar sempre 

unida; que goste também de poder ir na igreja.” 

 

Criança 4: Leila 

 

Leila permaneceu calada a maior parte do tempo enquanto a mãe relatava, 

exaustivamente, as dificuldades que vivencia com ela. Atenta e participativa na 

entrevista individual, aproveitou esse espaço para falar de sua experiência na família, o 

mesmo acontecendo na elaboração dos desenhos e das histórias. Leila apresenta uma 

posição diferenciada entre as crianças investigadas neste estudo. Através de seus 

desenhos e histórias ela concebe a família como um grupo formado pela mãe e seus 

filhos, ficando o pai numa posição periférica, o que retrata sua realidade. Em suas 

narrativas os pais trabalham, os filhos estudam e o sistema familiar passa por momentos 

de tristeza quando uma das crianças morre, um dos filhos é entregue para outra pessoa 

cuidar, devido à pobreza da mãe, ou quando os pais brigam e se separam. A separação é 

um evento freqüente nesta família e nas histórias de Leila: pais, mãe-filhos e irmãos. 
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Inicialmente a menina representa a mãe como a maior das figuras e a define 

como uma mulher que fica com os filhos após a saída do marido da casa, é uma pessoa 

triste em muitos momentos e que entrega os filhos para outras pessoas da família 

cuidarem. No que se refere à relação mãe-filha, Leila diz que a convivência com a mãe 

“é bem” porque ela a deixa brincar, mas relata que “apronta” e que Madalena costuma 

bater nela, principalmente quando Leila briga com as irmãs, o que ocorre com 

frequência. Ela diz que é a filha que mais apanha e que isso acontece porque é a mais 

velha.  Leila traz nas histórias as dificuldades que vivencia quando o assunto é a 

vinculação e interação com as figuras parentais.  Expressa pesar ao narrar nas histórias o 

fato da mãe mandá-la morar com o pai, quando tinha 9 anos, o que ocorreu “por causa 

do marido dela. Ele disse que se eu ficasse com ela, ele ia se separar dela.” 

         Nos desenhos desta garota o pai é a figura que aparece apenas quando ela 

representa a família que gostaria de ter. Nas histórias ele é apresentado como uma 

pessoa que bebe muito e que briga com a mulher. Na vida real Leila diz que a relação 

com o pai é 

“estressante. Ele não me dá atenção e às vezes age com ignorância. Se eu falar algo que não 

goste, ele vai para bater. Fico com medo de chegar para ele e falar e ele me bater e ele me 

batia na mão com tábua. Ele até hoje bate.” 

         Leila afirma não se lembrar da convivência com o pai, quando era menor. Mas, 

morar, por um ano, com ele e sua madrasta foi triste porque ela não podia sair, não 

podia ver a mãe e as irmãs, tinha que fazer tarefas domésticas, apanhava da madrasta e 

deixou de freqüentar a escola. Neste período, a menina constatou que o “pai não era o 

mesmo”, uma vez que ele “estava mudado porque ele ligava mais para o filho [do novo 

relacionamento]. Ele não acreditava em mim, a mulher dele me batia.”  

Como Silvio, Leila não gosta de ir para a casa do pai. A relação da garota com a 

figura paterna também é permeada de conflitos e ela acrescenta que “foi aterrorizante” 

escutar o pai falar que não era para considerá-lo mais como pai, quando ela não quis 

mais ficar na casa dele, há dois anos.     

Leila fala da pobreza de sua vida e da freqüência com que mudam de residência, 

sempre em busca de um aluguel menor e, nessas mudanças, as perdas de bens materiais 

são frequentes.  Quanto às necessidades, a criança aspira ter uma família “feliz e 
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unida,” sem brigas, com os pais brincando com os filhos e um pai que não tenha 

problemas com álcool.  

 

Criança 5: Alice  

 

Alice aproveitou o espaço da entrevista individual para falar de sua vivência 

familiar com a mãe e com o pai. Apresentou expressivo envolvimento e abertura na 

realização dos desenhos e das histórias. Inicialmente Alice define a família no formato 

nuclear, com pai, mãe e filhos, com as pessoas unidas e alegres. Pais trabalham e 

cuidam dos filhos. A separação dos pais é uma questão abordada desde a primeira 

história e, juntamente com as brigas, os problemas com bebida do pai, a doença e a 

morte, traz sofrimento ao sistema familiar.  

Alice representa a figura materna como uma pessoa trabalhadora, sensível, 

participativa, dedicada e que assume o cuidado da filha quando o casal se separa. Na 

realidade há, na relação mãe-filha, de acordo com Alice, uma oscilação: “Um dia 

agente está bem, outro não; a convivência, ela implica comigo.” A lida diária da mãe 

com crianças na escola interfere, de forma negativa, na interação delas: “ela desconta a 

raiva [dos meninos] em mim.” Embora Alice atribua características positivas à mãe nas 

histórias, em seus desenhos a mãe é representada em primeiro lugar apenas quando lhe é 

solicitado que desenhe sua família, a última consigna, que é o retrato da situação de 

matrifocalidade que vivenciam. Alice também reconhece sua contribuição para os 

atritos existentes na relação mãe-filha quando afirma: “Às vezes sou teimosa, durmo 

sem falar com ela. Quando quero alguma coisa, ela tem que me dar.” 

Alice simboliza a figura paterna, inicialmente, como um pai presente e 

participativo na família, mas que, com o passar do tempo, tornou-se uma pessoa que 

“bebia muito, chegava tarde em casa e às vezes afetava o comportamento das 

crianças.” Aqui ela torna explícita a realidade que viveu com o pai quando ele fazia 

parte da família. O hábito de tomar bebida alcoólica, iniciado na infância, e a 

infidelidade do pai são trazidos desde a primeira história da menina. Mas em seus 

desenhos o pai aparece em primeiro lugar mais vezes do que a mãe, mesmo com tantos 

anos sem convivência. Ela morou com ele até os quatro anos de vida e, atualmente, o 
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contato é esporádico, com a criança sempre em busca de alguma comunicação, via 

telefone. “Não tenho muita intimidade com meu pai não”. É assim que Alice descreve 

sua relação com o pai. Quando indagada sobre a convivência com o pai, quando este 

morava em casa, diz, sorrindo, que ele tinha atenção com ela e viajavam juntos, mas 

destaca momentos considerados difíceis em casa:  

“Algum tempo era tudo bom, daqui um tempo meus pais começaram a brigar. Via as brigas 

dele e ia para debaixo da cama. Via e ouvia (...). Não falava nada porque tinha medo dele, das 

brigas dele comigo. Ele brigava quando fazia teimosia. Não me batia.” 

         Ao comparar a vida familiar com o pai e agora sem ele, Alice estabelece uma 

importante diferença que, em suas palavras, modificou a atmosfera do lar. Antes, 

enquanto parte da família, 

“Ele não tinha relação de paz com a gente. Ele ficava no bar a maioria das vezes. Ele chegava 

bêbado e ia dormir. Ele brigava quando alguém falasse algo que ele não gostasse. Ele alterou a 

voz com minha mãe, comigo.” 

 Apesar de admitir que a família precisa de um pai e de ter alguns embaraços na relação 

com a mãe, Alice declara: 

“Eu tenho relação de paz com minha mãe. A gente sai, se diverte, não tem mais aquele clima 

pesado na minha família (...). Na situação que estava ele e minha mãe, eu acho melhor assim. 

Se não tivesse as brigas, acharia triste meu pai não querer mais ficar na casa.” 

         Alice traz nas histórias uma vinculação e interação melhor com a mãe, sendo esta 

relação caracterizada por afetividade, cuidado, preocupação, união e brincadeiras. Nos 

DF-E Alice se apresenta como uma filha que demonstra seu afeto pelos pais: “a filha 

gostava dos pais, abraçava, beijava, dizia que os amava.” Igualmente a filha era bem 

acolhida pelas figuras parentais: “os pais se orgulhavam. O que podiam, dava por 

causa do desempenho dela”. Quanto às necessidades e desejos a criança aspira por uma 

família sem brigas e sem agressão.  

 

 

 

 



107 
 

 
 

6.2.2.1 – O significado de famílias para as crianças 

 

As experiências das crianças que discuti acima indicam que, quatro das cinco 

crianças conceituam a família de forma conservadora, uma vez que os desenhos 

apresentam a tendência na representação do microssistema familiar como formado por 

pai, mãe e filhos, ainda que as crianças autoras dos desenhos morem apenas com a mãe, 

de forma consolidada, já há alguns anos. Além de ser predominantemente nuclear, a 

família também acaba por ser definida como um grupo de pessoas ligadas somente por 

laços genéticos, pois nenhuma das crianças incorporou, no seu microssistema, pessoas 

de outros círculos, como parentes, vizinhos ou amigos. Isto pode ser indicador da 

restrição da rede de solidariedade destas famílias, dado que contrasta com outros 

estudos com famílias pobres (Müller, 2010; Amazonas et al., 2003; Vitale, 2002) que 

destacam a rede de parentesco e a vizinhança como importantes recursos para ajudar na 

manutenção da prole nesta camada social.  

À exceção de Silvio, que percebe o padrão familiar pautado nos papéis 

tradicionais de pai/provedor e de mãe/dona de casa, as crianças concebem os pais como 

pessoas que precisam trabalhar, sendo necessário à mulher/mãe ir além do exercício das 

funções domésticas e de cuidado com os filhos. Um fator que antagoniza com a 

realidade dos participantes é a baixa incidência de divisões nos desenhos, apesar da alta 

ocorrência de fragmentação no microssistema familiar destes sujeitos. Na maior parte 

dos desenhos as pessoas da família estão ora muito próximas, ora ligadas umas às outras 

como se fossem uma entidade única, como é o caso de alguns desenhos de Leila, de 

Débora e de Alice, indicando uma forte coesão familiar.  

Para quatro das cinco crianças estudadas o modelo de família tradicional está 

internalizado, independentemente da idade das participantes e do tempo que conviveram 

com os pais sob o mesmo teto. Esta representação de família nuclear como padrão de 

arranjo familiar, constatada nos DF-E, embora não faça parte da realidade vivenciada 

por elas, pode ser encontrada também em outros estudos como, por exemplo, em Polli e 

Arpini (2010). A representação de família matrifocal, realidade das crianças aqui 

estudadas, foi vista em poucos desenhos, sendo que, na produção de uma das meninas, 

esta forma de família aparece em três das quatro consignas, com a mãe colocada como a 

figura principal. Esta criança vivencia dificuldades no relacionamento com o pai e foi 

preterida pelos parceiros de sua mãe, que prestavam algum tipo de assistência apenas a 
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seus respectivos filhos biológicos, enquanto moravam no lar. Nesse caso específico, 

devemos também considerar as peculiaridades das dissoluções e sucessivas uniões de 

mulheres, o que torna a presença do homem/pai um elemento transitório na família e 

como isso pode repercutir no desenvolvimento dos vínculos das crianças e nas relações 

familiares.  

 

6.2.2.2 – O lugar da mãe no microssistema familiar 

 

O pai aparece na maior parte dos desenhos, mas a mãe está presente em todas as 

produções realizadas pelas crianças. Todavia, se considerarmos a posição por elas 

atribuída às figuras parentais, a mulher é aqui desenhada em primeiro lugar em poucos 

desenhos, o que lhe confere uma menor valorização, o que vai de encontro a outras 

pesquisas realizadas com crianças por Polli e Arpini (2010) e Amazonas et al. (2003), 

que apontam um maior investimento na mãe quando comparada aos demais membros 

da família, uma vez que esta é desenhada em primeiro lugar ou consideravelmente 

maior que as demais figuras.  

Outro dado que também chama a atenção é o fato da mãe ser posicionada pelas 

crianças aqui em estudo, na maior parte das produções, após o pai e ao seu lado, o que 

ocorre em treze do total dos desenhos. É possível questionar se esta posição destina à 

mãe um lugar subalterno em relação ao pai na família ou, ao contrário, uma parceria 

com ele, ou ainda se isso significa a ideia, disseminada pela cultura, que indica a 

posição ocupada de autoridade e influência do pai na família. Esta concepção mantém a 

hierarquia tradicional que situa a figura masculina como referida em primeiro lugar.  

A mãe foi desenhada em último lugar em seis dos vinte desenhos e menos ainda 

aparece o pai nessa mesma posição – apenas dois desenhos no total. Silvio foi a criança 

que mais registrou a mãe como a última figura a ser colocada no cenário familiar – três  

dos quatro desenhos, atribuindo, assim, maior importância a si próprio, à irmã e ao pai 

ausente. Talvez tenhamos aqui uma questão de gênero ou de identificação com o sexo 

masculino. Outra possibilidade seria o fato de este lugar destinado à mãe por esse garoto 

guardar relação com as dificuldades constatadas na convivência entre eles. Além do 

abandono que vive por parte dos pais, Silvio declara a forma diferenciada como a mãe 

trata os filhos, o que cria atritos na relação dos irmãos. O argumento da mãe é que ela 



109 
 

 
 

age assim porque a garota é carinhosa e ele, não: “Mas é pelo que ele faz comigo, ele 

pirraça (...), não faz nada direito.” Os irmãos brigam muito e Silvio, frequentemente, 

bate na meio-irmã.  

O conflito na relação mãe-criança também é visto, de forma marcante, na 

experiência familiar de Leila. Mas esta criança, ao contrário de Silvio, posiciona a mãe 

como figura principal em três dos quatro desenhos.   Embora afirme ter um bom 

relacionamento com Madalena, Leila é frequentemente vítima de violência física por 

parte da mãe, além de conviver com a ameaça constante de ser enviada novamente para 

a casa do pai, experiência que a menina afirma não querer repetir em função dos 

sofrimentos que lhe trouxe. Segundo Madalena, o pai da filha “não está ligando mais 

para o que ela [Leila] faz.”  

No caso específico de Silvio e de Leila, parece existir o que Sousa (2006) chama 

de pluralidade de práticas que evidenciam como os adultos desistem dos seus filhos, 

quando seus respectivos pais não exercem a função paterna, ficando alheios à vida da 

criança, e as mães, com quem residem, adotam diferentes práticas violentas em sua 

direção. Além disso, Silvio e Leila não foram aceitos pelos novos parceiros de suas 

respectivas mães, o que fez com que estas entregassem os filhos para os pais que, 

posteriormente, os devolveram às ex-companheiras. 

Importante registrar que as mães dessas crianças engravidaram em plena 

adolescência. Marilene, mãe de Silvio, engravidou aos 15 anos e Madalena, aos 16 anos. 

A chegada de um filho causa uma guinada na vida da jovem, quando ela é confrontada 

com responsabilidades irreversíveis que transformam, profundamente, seu status e 

exigem reajustes importantes, nem sempre alcançados por uma parcela dessas jovens 

mães, principalmente quando os recursos são escassos e a rede de parentesco é frágil, 

como afirmam estas duas mulheres. Carter e McGoldrick (1995) ressaltam que na 

família é construída uma complexa teia de laços familiares ao longo de todas as 

gerações e, nesse sentido, a família compreende todo o sistema emocional de pelo 

menos três ou quatro gerações. As famílias nucleares são subsistemas emocionais, 

reagindo aos relacionamentos passados, presentes e antecipando futuros dentro do 

sistema familiar maior de três gerações. Esta perspectiva geracional é importante na 

compreensão da realidade familiar de Silvio e de Leila, uma vez que suas mães vêm de 

famílias com uma diversidade de problemas, onde a maternidade foi comprometida, 

pois a mãe de Marilene morreu de parto quando esta tinha três anos. Madalena, por sua 
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vez, morou pouco tempo com sua mãe, que era alcoolista e já faleceu. Juntamente com 

os irmãos, ela foi entregue pelo pai, ainda criança, a diferentes famílias que cuidaram 

deles. Marilene e Madalena são as mães, neste estudo, com menores escolaridade e 

qualificação e as que mais apresentam dificuldades no exercício da função materna. 

De qualquer forma, a mãe, em sua atuação como figura central pela sua condição 

de matrifocalidade, aparece, junto às crianças, como cuidadora e educadora dos filhos e 

como a pessoa que se ocupa de tudo na família, pois, além de cuidar dos filhos, trabalha 

tanto fora quanto no interior do lar.  

 

6.2.2.3 – A ausência-presença do pai no ambiente familiar 

 

Como observa Kaslow (1995), a pessoa desenhada em primeiro lugar é o ser que 

tem maior importância para o autor do desenho. Nessa perspectiva, o pai surge como 

mais marcante para as crianças desta pesquisa, pois é a primeira figura a ser desenhada 

em nove dos vinte desenhos, contra quatro das mães nesta mesma posição. Esta força 

paterna contrasta com a literatura, quando estudiosos que lidam com a temática de 

famílias populares, como Polli & Arpini (2010), Silva et al. (2007) e Amazonas et al. 

(2003),  relatam que a figura do pai é pouco valorizada ou até esquecida, sendo 

representada pelas crianças como fragilizada, o que é decorrente de situações como 

desemprego, alcoolismo, uso de drogas, prisão e também pelo estabelecimento de 

vínculos frágeis com a família.  

Embora nos casos aqui estudados quatro dos pais tenham sido apresentados 

como pessoas que atuavam, e ainda atuam, com atitudes violentas, indiferença e 

alheamento, com uso excessivo de álcool e/ou de forma ausente nas relações familiares 

e no cuidado da prole, é expressiva sua representação junto a três das crianças 

estudadas. No caso específico de Júlio, o pai é representado de forma mais marcante do 

que a mãe, que o cria sozinha desde os dois anos. No “inquérito” ele diz que “sem o pai 

os filhos não era nada”. Entre as meninas, Débora foi a única a colocar a figura paterna 

em todos os desenhos. No caso dela torna-se importante registrar uma imagem da figura 

paterna preservada, pois, de forma diferenciada das outras crianças que viveram 

situação similar, não menciona nas entrevistas, nem nos DF-E as atitudes violentas do 

pai, apesar de testemunhar os momentos em que ele agredia fisicamente a mulher, e 
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também pelo fato de conviver com o medo cotidiano da mãe de que o pai apareça e 

concretize as ameaças que faz desde que ela decidiu pela separação. Podemos nos 

indagar se a participação ativa da criança na igreja exerce ou não alguma influência na 

sua forma de conceber a família e as figuras parentais.  

Em Silvio o pai também está presente em todos os desenhos e esta expressiva 

representação da figura paterna talvez se deva a uma idealização do pai, já que há 

indicadores da omissão das figuras paternas de suas funções parentais. Outra 

possibilidade seria um grande desejo das crianças de conviverem com seus pais no dia a 

dia familiar, sendo esta uma oportunidade para exercerem os papéis que lhes foram 

conferidos e que são importantes para o desenvolvimento infantil.  

 

6.2.2.4 – O  que querem as crianças? 

 

As expectativas de ordem afetiva e emocional estão entre as de primeira 

importância para os meninos e meninas analisados. As crianças, de forma unânime, 

manifestam a necessidade que têm de cuidado e proteção e, para isso, desejam uma 

família estruturada no formato nuclear, com a mãe, o pai e os filhos morando sob o 

mesmo teto. Esta família, no dizer das participantes, precisa ser “alegre”, “feliz”, 

“unida”, “sem brigas”, “com entendimento, paz, harmonia e amor”. Essa 

representação da família corresponde àquela disseminada pela cultura através, 

principalmente, da mídia, igrejas e escolas como sendo o formato ideal e que se torna, 

em todo lugar, importante para a consolidação de um imaginário que não leva em 

consideração o que é efetivamente vivenciado pelas crianças e por uma parcela da 

população. 

A figura materna precisa ser cuidadora, preocupada com os filhos e que divide 

com o marido as tarefas e a educação da prole. Quanto à figura paterna, os meninos e 

meninas anseiam por pais que exerçam papéis mais tradicionais como o de ser 

trabalhador, provedor e cuidador da família, sendo também desejado o desempenho de 

funções mais lúdicas e participativas como brincar, passear, viajar, contar piada e 

divertir os filhos. Alice, de forma diferenciada, deseja o reconhecimento paterno, não o 

legal, que já foi feito, mas sim o afetivo, pois fica triste porque “ele nunca me chamou 
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de minha filha.” Esta criança, uma das duas participantes que retratam, de forma mais 

próxima, a experiência da matrifocalidade, reconhece que esta é a realidade possível e, a 

partir disso, ela e sua mãe precisam “saber viver em dois”, o que significa “ter uma 

vida com uma mãe e uma filha, sem a convivência de um pai, mas, mesmo assim, a mãe 

e a filha têm que viver bem.” Esse é o seu desejo. 
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Considerações Finais 

 

A família contemporânea comporta uma miscelânea de culturas e estruturas 

familiares múltiplas, e em contínua evolução. Como afirma Walsh (2005), as famílias 

estão lutando com perdas reais e simbólicas na medida em que os arranjos familiares se 

alteram e o mundo que as cerca se modifica. As disparidades estruturais decorrentes do 

processo de distribuição desigual de renda aumentam a vulnerabilidade de um número 

crescente de famílias e é nesta conjuntura que os problemas emocionais e relacionais 

das famílias pobres, como os aqui descritos, têm lugar. Ao lado destas questões que são 

contextuais, e no interior delas, os mitos da família ideal aumentam a sensação de 

deficiência e fracasso das famílias em transição e, muitas vezes, há uma sensação 

disseminada de desorganização e confusão sobre a própria estrutura e significado dos 

relacionamentos familiares. O não seguimento de um modelo único de família, como a 

nuclear e conjugal, faz surgir a imprevisibilidade com o aparecimento de inúmeras 

configurações familiares. Nesse contexto, as famílias uniparentais se revelam como uma 

possibilidade que é cada vez mais presente na sociedade. Elas vivenciam problemas 

relacionados à paternidade, dinheiro e a relacionamentos sociais (Brown, 1995), como 

foi exemplificado neste estudo. Contudo, a intensidade e a duração desses problemas 

variam amplamente de acordo com a inserção socioeconômica e cultural das famílias. 

Estas configurações familiares são protagonistas de histórias singulares marcadas pelos 

distintos cenários sociais e, por isso, a importância de analisá-las como um universo, ao 

mesmo tempo, específico e heterogêneo.  

As famílias matrifocais aqui estudadas apresentam uma situação de vida 

permeada por dificuldades que comprometem o atendimento das necessidades e 

cuidados dos filhos. Além da situação de pobreza na qual estão inseridas, contribuem 

para esta condição, a fragilidade do vínculo mantido com o pai das crianças e a escassez 

de políticas públicas direcionadas às famílias. De acordo com Bronfenbrenner 

(2005/2011) as políticas públicas exercem efeitos indiretos, reais e potenciais sobre os 

processos de desenvolvimento dos seres humanos. O autor também enfatiza a 

necessidade, por parte dos fazedores de políticas públicas, da aquisição de 

conhecimentos e a compreensão de como essas políticas e as maneiras como elas são 
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implementadas influenciam na capacidade das famílias, das escolas e de outros locais de 

socialização de funcionarem como contextos de desenvolvimento humano. Além da 

ineficiência das políticas governamentais, o sistema de apoio frágil concernente a 

parentes, amigos, vizinhos e também no que tange à comunidade repercute na unidade 

familiar, ocasionando estresse que as mães acabam por transferir para suas relações com 

os filhos e, quiçá, para seu ambiente social mais amplo e encontra, desta forma, 

dificuldades para sobreviver e funcionar de forma satisfatória. 

 Os problemas específicos da guarda de filhos e de conciliação da vida familiar e 

vida ocupacional são relatados como uma sobrecarga na realidade das mães que estão 

numa fase do ciclo vital em que os filhos estão pequenos e em idade escolar, o que 

demanda maior disponibilidade dos pais. As mulheres-mães precisam assumir a pesada 

responsabilidade de criar os filhos ao mesmo tempo em que tentam manter o exercício 

das demais funções. Nas experiências aqui relatadas, essa é uma tarefa complexa, pois o 

deslocamento e a confusão destes papéis podem provocar angústia e transtornos no 

relacionamento familiar, como foi visto em alguns depoimentos. Administrar as 

questões emocionais e práticas de cuidados com os filhos pequenos e com a casa, 

acrescidas as preocupações financeiras, requer destas mulheres uma intensa mobilização 

de recursos familiares e sociais, na tentativa de atender a todas essas necessidades, sem 

mencionar a constituição de uma nova vida afetiva para si. Temos então um círculo 

vicioso, pois, sem o pai, as crianças exigem mais atenção, mas a mãe tem outras 

atividades que precisam ser cumpridas. Tudo isso, de acordo com a TBDH, afeta o 

desempenho efetivo da mãe como principal cuidadora e fonte de apoio emocional de 

seus filhos e reduz a quantidade e a qualidade da interação mãe e filho.  

Bilac (1995) afirma que a existência desse tipo de família não representaria o exercício de 

um modelo alternativo de relações familiares, mas sim a impossibilidade de realização do modelo 

preferencial: mãe em casa, pai no trabalho, criança na escola, como os meninos e as meninas 

investigados idealizaram. Assim, as sucessivas uniões, de algumas das mulheres, denominadas 

“monogamia serial”, “significariam, antes de mais nada, os esforços para se manter a figura do 

provedor em casa, mesmo não sendo este o pai biológico de toda a prole” (p.53), além de expressar a 

fragilidade das relações amorosas e conjugais. Uma vez dissolvida a união, novamente a mulher passa a 

cuidar sozinha dos filhos. Para a autora, a sucessão continuada de provedores evidencia os limites 

objetivos ao exercício deste papel que, a qualquer momento, pode ser inviabilizado por razões diversas, 

o que nos trazem os casos aqui analisados.  
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É importante sublinhar que a estratégia de ter sempre um novo parceiro, que as 

auxilie na manutenção e cuidado da prole, parece não ser eficiente para algumas 

mulheres, uma vez que o caráter provisório e efêmero da presença do homem no lar 

acaba por engendrar novas rupturas que deixam, quase sempre, um ou mais filhos sob sua 

responsabilidade Desta forma podemos questionar a que serviria a reincidência destas mulheres na 

formação de novas parcerias, que, por outro lado, também obriga a criança a aceitar e a conviver com os 

conflitos que, não raro, decorrem dessas substituições repetidas. Talvez seja possível inferir que a 

presença de uma figura masculina, independente de suas características, do apoio real fornecido à 

mulher e da forma como exerce a função parental, num contexto onde predomina a pobreza e as 

dificuldades dela recorrentes, funcione como um fator de proteção ou até mesmo de valorização da 

mulher, que em várias situações chega até a abrir mão dos filhos de relacionamentos anteriores em prol 

do novo parceiro, como relatado por duas das crianças nesta pesquisa e pela literatura. 

Mas a ausência do provedor nas famílias que só tem a mãe não inviabiliza o grupo familiar, 

uma vez que este já estaria apoiado na relação mãe-filho (Bilac, 1995). Assim, a mãe constitui a figura 

central e ocorre uma redefinição das relações de autoridade na família, a partir da ausência 

do pai ou o enfraquecimento dos laços paternos. Em todas as situações das crianças não foram 

mencionadas outras figuras masculinas que assumissem esse papel. Porém, na perspectiva 

bioecológica, o par mãe e filhos (as) exige uma terceira pessoa para funcionar efetivamente. A 

ausência desta pessoa ou o desempenho perturbador e/ou ineficiente, afeta o processo de 

desenvolvimento da prole. A assistência ativa do pai separado, para a criança e para a 

mãe, que contribui para neutralizar os efeitos do rompimento da relação conjugal junto 

aos filhos, não foi encontrada em nenhuma das situações estudadas. Neste contexto, o 

homem se desobriga das responsabilidades familiares a partir do desenvolvimento de 

laços mais tênues e menores compromissos na manutenção econômica do domicílio e 

da criação dos filhos. O enfraquecimento e a deserção da figura paterna são questões 

abordadas por estudos diversos (Azevedo, 2010; Aquino, 2009; Pereira & Silva, 2006; 

Thurler, 2006 e 2004; Carvalho, 1998) e ressaltam o poder arbitrário do homem de 

suspender, a qualquer tempo, o reconhecimento social e afetivo das crianças. Embora 

haja uma nova “cultura da paternidade” que solicita um pai mais presente em termos de 

envolvimento direto e responsabilidade pela criação partilhada dos filhos, indo além do 

papel de provedor, na prática, poucas alterações são constatadas, especificamente, 

quando se trata de famílias matrifocais, como pôde ser visto através dos depoimentos 

das crianças desta pesquisa. 
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A violência intrafamiliar é uma temática que indica as dificuldades presentes nas 

interações da maior parte das famílias estudadas. Ela envolve os maus-tratos e abusos 

que ocorrem nesse contexto, nas relações e também pode funcionar como uma forma de 

comunicação e de fazer valer a autoridade. Esta violência aparece em decorrência do 

desgaste parental e da dinâmica das trocas relacionais. Os meninos e meninas daquelas 

famílias, além de sofrerem agressão física e verbal, participavam dos conflitos conjugais 

e é importante destacar que, para a criança, tanto o “testemunho quanto a real 

vitimização de situações violentas podem afetar sua emoção e afeto, seu comportamento 

e a percepção do mundo em que vive, podendo abalar alicerces básicos para o 

desenvolvimento mais saudável, com repercussões prováveis até na vida adulta” (Assis 

et al., 2009, p.353). 

A violência sofrida no seio da família, acrescida da experiência não-normativa 

da separação dos pais, do impacto cumulativo de outros fatores psicossociais – como a 

pobreza, o crescimento das tensões vividas por suas mães e o afastamento do pai, 

causam algum abalo no comportamento e sobre o processo de desenvolvimento das 

crianças investigadas. Vale ressaltar que o relacionamento entre os pais é considerado, 

de acordo com Peck & Manocherian (1995), o fator mais crítico no funcionamento da 

família, e o nível do conflito entre eles pode ser mais central no comportamento da prole 

do que a ausência paterna ou a própria separação. 

A experiência da criança nesse cenário de pertencimento permite a construção 

do seu universo de sentido, a partir das situações que ali vivencia, o que fica 

evidenciado nesta pesquisa, pois, como afirma Sarti (2004), a família é a primeira 

instituição através da qual atribuímos significado  ao mundo, um processo que se inicia 

ao nascer e se estende ao longo da vida. Assim parece ser possível afirmar, a partir das 

histórias desenhadas e relatadas, que o ponto de vista das crianças traz elementos 

indispensáveis à compreensão de sua experiência e é importante levá-lo em 

consideração no âmbito das estruturas sociais e nos contextos particulares onde se 

movimentam como sujeitos-criança. 

Para os meninos e meninas desta investigação, a família é um lugar em que pai e 

mãe cuidam dos filhos em união e de forma funcional, mesmo que este padrão não faça 

parte de sua realidade, já que reconhecem a vivência de situações não desejadas como a 

separação e algum tipo de conflito entre os pais, relatados pela maioria das crianças. As 
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funções atribuídas ao pai e à mãe pelos meninos e meninas – como sustentar a família, 

cuidar, dar amor e educar, trazem, em parte, uma concepção própria da criança de como 

as figuras parentais devem atuar, o que, provavelmente, é reforçado pelas instituições 

sociais, principalmente a escola, a igreja, e outras estruturas disponíveis na comunidade. 

Nesses significados parece existir uma mistura de elementos que se referem à vida 

cotidiana e outros que estão relacionados à fantasia e ao desejo infantis, principalmente 

aqueles que correspondem à figura paterna. Neste aspecto, as meninas e os meninos 

indicam que o pai faz parte da identidade deles, assim como expressam o quanto 

querem e precisam de um relacionamento contínuo e de qualidade tanto com a figura 

paterna quanto com a materna. Ressaltam ainda que o pai permanece uma pessoa 

significativa, mesmo se não existe um contato sistemático entre eles. 

Esta pesquisa me fez pensar que as crianças, membros de uma sociedade 

globalizada e com fortes apelos à homogeneização, produzem significados próprios 

acerca de suas vivências no microssistema familiar. Os resultados obtidos, junto às 

crianças que elegi, são ricos em termos de conhecimento do mundo da infância. Neste 

estudo eu tinha como meta, não o vir a ser da criança, como se pode encontrar em 

algumas tendências da psicologia convencional, mas compreendê-la como um ser 

humano integral ao longo do seu percurso de vida, no aqui e agora. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento é entendido como um processo que ocorre durante a vida, e não como 

um processo característico e circunscrito à infância. E as crianças, assim como os 

adultos, são seres em formação que continuamente aprendem nas interações que são 

oportunizadas e desenvolvidas em sua trajetória de vida. Enquanto seres ativos, os 

meninos e as meninas revelaram que selecionam, interpretam as experiências e 

constroem estratégias que podem interferir nas relações estabelecidas com seus pais. 

A ênfase na escuta das crianças nas entrevistas, mas principalmente no 

desenvolvimento das histórias e no “inquérito”, justifica-se pelo reconhecimento das 

crianças como agentes sociais, de sua competência para a comunicação e para a troca 

sociocultural reconhecendo, assim, seus direitos fundamentais, principalmente o direito 

de participação que é central na definição da infância como uma categoria social como 

solicita a sociologia da infância. A participação infantil assume-se na segunda 

modernidade como um princípio incontornável em grande parte dos discursos 

científicos que são produzidos acerca da infância (Soares et al., 2004). Além do mais, o 

exercício da participação contribui para assegurar o cumprimento de todos os outros 
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direitos, de acordo com os autores supracitados. Pelos resultados analisados, torna-se 

evidente ainda que aquilo que as crianças sentem, pensam ou fazem sobre a sua vida e 

sobre a sua família tem sentido e depende das configurações estruturais e simbólicas do 

mundo dos adultos, mas, indo além da mera reprodução, elas também “produzem 

significações acerca de sua própria vida e das possibilidades de construção da sua 

existência” (Rocha, 2008, p. 46). Essa mesma autora destaca que auscultar as crianças 

implica o sentido de reconsideração de seu espaço social, isto é, ouvi-las interessa ao 

pesquisador como forma de conhecer e ampliar sua compreensão sobre as culturas 

infantis.  

Esta pesquisa permitiu uma maior aproximação do mundo das crianças pelo 

estabelecimento de condições propícias e que favoreceram a sua expressão. Essa 

expressão, em seus diferentes formatos, muitas vezes não reconhecida pelos 

profissionais ou pelas famílias e, podemos arriscar, pelo mundo adulto em geral. Nesses 

segmentos, prevalece a concepção dominante da criança como “aquele que não fala”, 

que “não tem querer”. No sentido inverso dessa concepção, o que obtive das crianças 

expressa sua realidade esquecida, a partir de sua própria ótica, que resulta de sua vida 

concreta no seio de sua família possível. O que disseram / expressaram fala, igualmente, 

desse mundo e dessa sociedade adulta onde suas vidas se fazem. 

Posso afirmar que, de modo geral, o DF-E é mobilizador de conteúdos internos, 

que raramente são reivindicados e/ou respeitados nos diferentes espaços por onde 

circulam as crianças. Através dos desenhos elas compartilharam, de forma ativa, 

cotidiano, sentimentos, desejos e necessidades. Atenção especial à sua capacidade para 

a criação e a imaginação de um mundo próprio, o que evidencia seu desenvolvimento 

do ponto de vista psicológico. Bronfenbrenner (1979/1996) revela que a perspectiva 

ecológica atribui a este mundo de fantasia uma estrutura e uma trajetória 

desenvolvimental, pois o reino da imaginação da criança também se expande ao longo 

de um contínuo do micro- para o meso-, exo- e inclusive macronível, o que vimos na 

produção dos meninos e das meninas estudados. Desta forma, o desenvolvimento do 

mundo da fantasia da criança sublinha o fato de que suas percepções e atividades 

emergentes têm um aspecto ativo e criativo. O autor denomina de “construção da 

realidade” o mundo fenomenológico desenvolvente da criança.  
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A partir do que foi observado neste estudo, sublinho a importância de 

proporcionar um espaço de escuta para a criança em que a expressão de suas 

experiências seja possível e bem acolhida. Esta conclusão destaca o valor da realização 

de pesquisa com crianças para conhecer como elas significam aspectos e elementos que 

integram o seu mundo e diferentes ambientes, e sobre os quais recai o interesse da 

psicologia. É fundamental e urgente reforçar a garantia dos direitos universais da 

infância; prover, a meninos e a meninas, condições nas quais se sintam protegidos e 

estimulados a prosseguir em seu desenvolvimento como sujeitos. Da mesma forma, 

considerando o significado psicológico do ambiente posto em relevo pela abordagem 

ecológica, intenciono contribuir, com o desenvolvimento deste estudo, para uma maior 

inserção da psicologia na pesquisa e na atuação junto às famílias, especialmente aquelas 

que se estruturam em torno de mulheres sozinhas e que resultam em um contexto 

peculiar de desenvolvimento social e psicológico característico de muitas crianças 

contemporâneas.  A psicologia alcança sua destinação política quando se disponibiliza 

para a escuta, acolhimento e orientação de populações vulneráveis e que, no cotidiano, 

recusam as condições de existência que lhes foi dado viver. Não fosse assim, não 

buscariam atendimento em uma instituição dessa natureza e tampouco disponibilizariam 

uma parcela de suas vidas para a pesquisa científica. O perfil da psicologia brasileira 

aponta para  

o conservadorismo da profissão, seu posicionamento apolítico e a quase total 

inoperância diante dos problemas sociais vividos pela população brasileira. O 

consultório particular, o atendimento individualizado, e a idéia de que o problema é 

centrado no individuo e não focado nos seus contextos imediatos e mediados de 

relações, ainda são a marca da profissão e da área do conhecimento (Guzzo, n.d., p.5 ). 

 

No trabalho com as famílias, nos deparamos com o desafio de lutar pela criação 

de novas políticas sociais e econômicas, espaços públicos de atendimento para 

populações pobres e para o trabalho de desenvolver abordagens clínicas inovadoras para 

intervir junto a realidades e a problemáticas familiares pouco conhecidas. O trabalho 

clínico com famílias implica compartilhar e co-construir práticas e, sobretudo, 

sistematizá-las e apresentá-las para avaliação crítica. Neste sentido, e atendendo ao 

pedido inicial de ajuda das famílias em estudo, após a sua participação nesta pesquisa, 

as crianças e suas mães foram encaminhadas para os profissionais que atendem no 
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COFAM. O objetivo foi ajudar a mulher-mãe a criar novas maneiras de satisfazer as 

necessidades emocionais e financeiras de seus filhos, buscando reorganizar as 

expectativas, os relacionamentos e as responsabilidades e construir novas compreensões 

que geram novos recursos, ações e perspectivas para a vida dessas famílias. Importante 

registrar que apenas duas das famílias que pesquisei usufruíram do atendimento 

oferecido. A família de Leila deixou o atendimento um pouco antes do término do 

processo terapêutico, o que não se sabe ao certo se foi um abandono ou a efetivação da 

mudança de cidade anunciada por Madalena, após ter alcançado diversas melhorias em 

seu relacionamento com as filhas. Alice e sua mãe estão em processo de finalização da 

Terapia Familiar que frequentam regularmente, e apresentam progressos na convivência 

cotidiana, principalmente no que se refere à aceitação da realidade de ser uma família 

composta por mãe e filha. A família de Débora desistiu antes mesmo de iniciar o 

atendimento. A mãe de Silvio abandonou a terapia após duas sessões de atendimento 

familiar. Augusta, a mãe de Júlio, alegava dificuldades no local de trabalho para 

comparecer ao atendimento com o filho, e também abandonou o tratamento após 

algumas sessões.  

As crianças foram aqui apresentadas na ordem em que chegaram ao COFAM. 

Estar com cada uma delas foi, para mim, uma experiência singular, mas a primeira e a 

última criança se destacaram. Júlio, um menino franzino e calado, que “ainda não 

aprendeu a ler” e que responde às perguntas da entrevista com monossílabos mostra, 

logo de início, sua criatividade e uma riqueza de informações sobre seus saberes e 

desejos infantis. A última criança, Alice, por sua vez, se destaca ao participar deste 

momento de investigação com empenho e comprometimento, embora sua mãe tenha 

feito uma advertência quando deixa a filha a sós comigo: “Ela não vai falar nada”. 

Discordando de sua mãe, utilizo aqui as palavras finais de Alice, para concluir esta 

dissertação: 

 

“Gostei muito de participar deste trabalho porque me desabafei; porque nunca pude 

falar do que eu sinto. Aqui eu pude falar disso.” 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

Termo de Consentimento Informado 

Eu, _________________________________________________, RG:_____________, 

responsável pela Coordenação Geral do COFAM (Centro de Orientação Familiar), estou 

ciente e de acordo com a realização da pesquisa de título “A experiência de ser filho 

numa família matrifocal: a perspectiva das crianças”. Essa pesquisa, cujo principal 

objetivo é conhecer  e caracterizar a vivência e significados de família das crianças de 

lares matrifocais, identificando suas expectativas de família, realizará seus 

procedimentos de coleta de dados na própria instituição, usando o momento de 

atendimento de triagem como oportunidade para selecionar as crianças de famílias  

aptas a participarem da pesquisa, buscando adequar-se à rotina da instituição e à 

disponibilidade das participantes. Qualquer dúvida sobre o andamento da pesquisa 

poderá ser esclarecida com a pesquisadora responsável, Jacira da Silva Barbosa, que 

está à disposição da instituição para prestar qualquer informação ao longo da 

investigação. É do meu conhecimento que todas as informações obtidas na pesquisa são 

sigilosas, de modo a preservar a identidade das participantes envolvidas nessa pesquisa.    

Salvador, ____ de _______________ de 2011 

 

Assinatura da Responsável pela Instituição  

 

Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Pelo presente documento, declaro ter conhecimento dos objetivos e dos métodos deste 

estudo, que me foram apresentados pela pesquisadora abaixo informada e conduzido 

pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. O 

estudo visa investigar, através de entrevistas e de desenhos, a forma como a criança de 

família que só tem a mãe vivencia sua realidade familiar. 

Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 

adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou 

mesmo me recusar a continuar participando da investigação. 

Meu consentimento, fundamentado na garantia de que as informações apresentadas 

serão respeitadas, assenta-se nas seguintes restrições: 

a) Não serei obrigada a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta 

disposta a capaz; 

b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer 

prejuízo; 

c) O meu nome e dos participantes da pesquisa não serão divulgados; 

d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

e) A pesquisadora está obrigada a me fornecer, quando solicitadas, as informações 

coletadas; 

f) Posso, a qualquer momento, solicitar â pesquisadora que os meus dados sejam 

destruídos da pesquisa. 

Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins 

que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas na pesquisa 

cientifica, desde que sejam respeitadas as restrições acima. 

Pesquisadora: Jacira da Silva Barbosa 

Salvador, .......... de ..................................... de .................. 

Nome ............................................................................................. 

Assinatura: ......................................................................................... 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA FAMILIAR 

DATA DE INSCRIÇÃO:____________DATA DE TRIAGEM 

1. DADOS PESSOAIS: 

NOME DA MÃE : _____________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

Tels.: Residencial ___________________ Comercial e/ou Celular 

Data de Nascimento: _____/_____/___ Idade: ______anos                               

Naturalidade: _________________ Escolaridade: _____ 

Profissão / Ocupação: _______________Renda: ______________ 

Local de Trabalho ______________________________________________________ 

Estado civil:    :     (  ) 1. Solteiro   

2. (  ) Casado (a)     3.   (   ) Relação Consensual        4.(  ) Separado(a)      5.  (    ) 

Divorciado (a)         6(  ) Viúvo (a)   

Tempo (de 4 a 6: quanto tempo durou o relacionamento e há quanto tempo está nesta 

condição?) _______________________________________________________ 

Nº irmãos: ____Nº filhos:________ Religião: ______Cor _________ 

Nome da criança:_________________________________________ __  

Data de Nascimento: _____/_____/______ Idade: ______anos                 Sexo: (  )  F     

(    )   M 

Naturalidade: ______________ Escolaridade: ________________ 

Ocupação: ____________________ Nº irmãos: ___________ 

Local de  estudo   ______________________________________________ 

Demandante ou acompanhante possui algum problema de saúde 

(citar)?_________________________________________________ 

Faz uso de alguma medicação (qual (is), finalidade e tempo de uso)? 

_______________________________________________________ 
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2. O QUE LHE TROUXE AO  COFAM? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Fonte encaminhadora ou quem indicou o COFAM (anexar encaminhamento quando 

for o caso): _______________________________________________________ 

4.  Já passou por alguma experiência de trabalho psicoterápico ou psicodiagnóstico? 

5. Em caso afirmativo: quem, onde, quando, tempo que durou e por que deixou o 

trabalho?________________________________________________ 

 

5. ESTRUTURA FAMILIAR - Listar quem mora na casa.  

 

No  caso da criança ou adolescente morar somente com um dos genitores ou com outra 

pessoa que não os pais, indagar e registrar se já morou com estes, por quanto tempo, e 

se tem contato freqüente com o (s) genitor (es) ausente (s). 

_______________________________________________________ 

 

7. COMO É O RELACIONAMENTO ENTRE OS MEMBROS DA  FAMÍLIA?  

 

08. SONDAR NA FAMÍLIA: 

 Sim  Não  Parentesco  

Doenças: Qual (is) 

(mental, cardiopatia, 

câncer,  hipertensão, 

etc)?  

 

 

 

  

Alcoolismo  

 

   

Drogas ilícitas 

 

   

Agressão verbal  

 

 

  

Agressão física  

 

 

  

 

Obs.: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



145 
 

 
 

 

APÊNDICE D 

ENTREVISTA MÃE 

MÃE...........................................    CRIANÇA .................................................. 

Inicio:                                                  Término:  

Profissão/ocupação. Há quanto tempo? 

Salário e/ou outras rendas  (pensão, ajudas, benefícios governamentais) 

Planejamento dos filhos (sim ou não) 

Residentes na casa 

Idade, Sexo e escolaridade dos filhos residentes na casa 

Recurso (s) utilizado para lidar com comportamento do(s) para lidar com  

comportamento do (s) filho (s)  

Lazer das crianças 

Como é a convivência familiar hoje? 

Há pessoas da família que colaboram na educação e cuidado da criança? 

A família vivencia alguma dificuldade hoje? 

Condições de moradia e subsistência 

Como é a relação mãe-criança (s) no que se refere a tempo, afeto, dentre outros?  

Motivos e decisão da separação conjugal 

Como era a convivência familiar enquanto os pais estavam juntos?  

Como era a convivência do genitor com a criança? 

Como era o comportamento da criança quando os pais estavam juntos? 

Como os  filhos reagiram à separação? 

A criança tem contato com o genitor ausente? (  ) Sim.   

Periodicidade................................................................................................................ 

Onde?        Como? 

(  ) Não 

O pai participa da vida afetiva, emocional e objetiva da criança? 
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Pais têm algum acordo no que se refere à educação dos filhos? 

Como é ser mãe sozinha? 
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APÊNDICE E 

ENTREVISTA CRIANÇA 

 

Inicio                                 término  : 

Nome: 

Idade:         ( DN                       )  Série  

Até que idade morou com o genitor? 

Tem contato com ele atualmente? 

Como era a família quando o pai estava em casa? 

E como está agora? 

O que você mais gostava na família quando seu pai estava em casa? 

O que você menos gostava na família quando seu pai estava em casa? 

O que você mais gosta na família agora só com sua mãe? 

O que você menos gosta na família agora só com sua mãe? 

 

Como você é com seus irmãos? 

Como você é com sua mãe? 

Como você é com seu pai, caso tenha contato? 

 

  

 

OBS.: 
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APÊNDICE F 

DESENHO LIVRE DAS CRIANÇAS 

 

Figura 22: Desenho livre de Júlio 
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Figura 23: Desenho livre de Silvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

 

 

Figura 24: Desenho livre de Débora 
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Figura 25: Desenho livre de Leila 
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Figura 26: Desenho livre de Alice  
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