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RESUMO 

Sob o olhar sociointeracionista e com o apoio da perspectiva da Rede de Significações, 

a criança é compreendida como ativa construtora de seu desenvolvimento, sendo instada 

a interpretar seu entorno, criando uma versão sobre objetos e acontecimentos sociais 

que lhe afetam. A família é um objeto social relevante para a criança uma vez que se 

constitui como seu primeiro e mais próximo contexto de desenvolvimento. Este objeto é 

constantemente transformado por mudanças socioculturais e por rupturas de desenlaces 

que implicam novas configurações familiares. Como qualquer outro membro familiar a 

criança elabora novos sentidos frente às diferentes realidades. A presente investigação 

objetivou perscrutar significações sobre família em crianças de 5 a 11 anos, entre estas, 

crianças cujos pais estão em litígio na justiça por disputa de guarda ou regulamentação 

de visitas, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). Participaram da pesquisa 41 

crianças, sendo 25 meninos e 16 meninas. Do total de participantes, oito foram crianças 

indicadas pelo Tribunal de Justiça, com a aquiescência da família, para constituírem as 

crianças focais deste estudo. As demais crianças foram convidadas a compor a situação 

coletiva de observação, usando-se o critério de pertencerem ao ciclo de amizade escolar 

das primeiras, a partir da indicação das professoras. Portanto, para cada criança focal 

existiram três, quatro ou cinco parceiros privilegiados, que compuseram as oito oficinas 

de brincadeiras para planejarem encenações teatrais sobre família. Em seguida, cada 

criança, individualmente, foi instada pela pesquisadora a conversar sobre família a partir 

de dois desenhos que lhe eram solicitados: o primeiro sobre “uma família”; e o segundo 

sobre “sua família”. Os resultados obtidos com as duas situações, a coletiva e a 

individual, mostram que as crianças consideram pertinentes à família diversos arranjos, 

como, por exemplo, famílias nucleares, monoparentais, recasadas ou extensas. 

Evidencia-se também que as relações familiares são predominantemente manifestações 

de cuidado, proteção e vinculação afetiva. Quanto à vivência de conflitos conjugais na 

família, das oito crianças focais quatro expressaram sentimentos de descontentamento 

ou revelaram indícios desse sentimento. Entretanto, ressalta-se que, mesmo diante das 

dificuldades decorrentes do conflito, no percurso cotidiano, essas crianças constroem 

novos sentidos de família, mas preservam seu papel primordial de cuidado, afeto e lugar 

de pertencimento. 

Palavras-chave: processos de significação. Família. Rompimento conjugal dos pais. 
Interação social. Brincadeira infantil. 



 

 

ABSTRACT 

Under the sociointeractionist perspective and with the support of the Network of 

Meanings perspective, the child is perceived as active constructor of their development, 

being asked to interpret their surroundings, creating a version of objects and social 

events affecting them. The family is an important social object to the child as it is their 

first and closest development context. This object is constantly transformed by 

sociocultural changes and disruptions of outcomes involving new family configurations. 

Like any other family member, the child develops new senses when facing different 

realities. This research aimed to scrutinize meanings of family in children 5-11 years. 

Among these are children whose parents are in court dispute for custody or regulation 

of visits, at the Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). The participants were 41 

children, 25 boys and 16 girls. Of all participants, eight were children indicated by the 

Court, with the family's consent, to constitute the focal children in this study. The other 

children were invited to compose the collective situation of observation, using the 

criteria of belonging to the same school of the focal children, from the indication of the 

teachers. Therefore, for each focal child there were three, four or five close partners, 

who composed the eight workshops of games to plan theatrical productions about 

family. Then each individual was asked by the researcher to talk about family from two 

designs that it demanded: the first about "a family"; and the second on "your family". 

The results obtained with the two situations, the collective and the individual, show that 

children consider several modalities relevant to the family, such as nuclear families, 

single-parent, remarried or extensive families. It also shows that family relationships are 

predominantly care demonstration, protection and affectionate bonds. As for the 

experience of marital conflict in the family, among the eight focal children, four 

expressed feelings of dissatisfaction or showed evidence of that feeling. However, it is 

important to state that even with the difficulties arising from the conflict in daily life, 

these children make new meanings about family that preserve the primary role of care, 

affection and place of belonging. 

Keywords: Meaning-making process. Family. Marital breakup. Social interaction. 
Child’s play. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da pesquisa científica, a infância é um campo multidisciplinar de 

investigação. Tradicionalmente, a Psicologia tem se debruçado sobre questões relativas à 

criança e à infância; mais recentemente, a Sociologia também passou a se interessar pela 

temática e tem desenvolvido uma vertente investigativa denominada de Sociologia da Infância 

(cf., por exemplo, CORSARO, 2011). Esses dois campos do saber vêm propiciando uma 

reflexão, antes, frequentemente negligenciada, qual seja, ouvir e refletir sobre o ponto de vista 

das crianças quanto a diferentes objetos ou situações sociais, principalmente aqueles que 

afetam as suas vidas. Não é comum a consideração efetiva de que elas são ativas, atores ou 

coautores de seu próprio desenvolvimento. 

 Um tema recorrente neste campo é o lugar que a criança tem ocupado ou como ela tem 

tomado posições na cultura científica. Clarificando o debate, Campos (2008) afirma que 

diferentemente dos movimentos de algumas minorias, como o feminismo, o movimento 

negro, indígena, entre outros que necessitaram pleitear posição e visibilidade, as crianças 

ingressaram na pesquisa científica através da reivindicação dos adultos, os quais podem 

afirmar “dar voz” às crianças, “captar” e compreender os sentidos dessa voz. 

Essa é uma colocação que faz sentido se fizermos um breve percurso histórico sobre o 

papel que a criança desempenhou na história, a partir de determinadas lentes teóricas. Ariès 

(1973/2006), por exemplo, um renomado historiador, trouxe grandes contribuições ao realizar 

um estudo sobre a construção social da infância e da família. Ao analisar quadros artísticos, 

ele elaborou uma tese para explicar como foi construído o lugar da criança ao longo do 

período, desde a idade medieval até os tempos modernos. 

O referido autor pontua que a ideia de infância, enquanto fase da vida, não existiu na 

idade medieval, uma vez que as crianças ao completarem a competência linguística eram 

retiradas da seara protetiva de suas mães ou amas para se misturar ao mundo adulto não se 

diferenciando deles, tendo nesse contexto a infância um lugar de não fala. 

É a partir do século XIV que a infância passa a ser retratada pela religião e literatura da 

alta sociedade a partir de um novo sentido, que Ariès (1973/2006) denomina de 

“paparicação”: a criança graciosa, ingênua, no lugar de desejo e divertimento para os adultos. 

O autor também pontua que houve um período de preocupação moral e psicológica sobre a 

infância, séculos XVI e XVII, com grandes investimentos dos colégios religiosos, os quais 

vieram a inspirar a educação moral do século XX. 
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Assim como na perspectiva de Ariès (1973/2006) no que tange ao conceito de infância, 

o sistema jurídico brasileiro foi submetido a importantes mudanças. Na realidade jurídica 

brasileira, encontram-se algumas semelhanças no que concerne ao papel e/ou ao lugar 

reservado à infância. Somente em 1927 houve uma consolidação das leis de assistência e 

proteção às crianças, através do Código de Menores (ARANTES, 2011). Anteriormente a esse 

Código, as crianças eram submetidas ao Direito de Família e assistidas por instituições 

filantrópicas. Com a ratificação deste novo documento jurídico, surge um modelo dual de 

atendimento à criança: além da família, o Estado passou a ser tutor da infância abandonada e 

exposta aos efeitos de ausência da família (SILVA, 2001). 

Em 1979, o Novo Código de Menores, em substituição à Doutrina do Direito do Menor, 

instituiu a Doutrina da Situação Irregular, a qual discriminou os tratamentos destinados aos 

“menores” infratores (SILVA, 2001). Com essa doutrina, as categorias de abandono, 

expostos, delinquentes, oriundas do Código de 1927 foram reunidas e caracterizadas como 

“situação irregular”. Vale ressaltar que nesse período foram criadas as FEBEMs, como lugar 

de correção, mas, sobretudo, segregação da nova classe “perigosa”. Relevante citar que estes 

dois Códigos adequaram-se à tradição brasileira de só intervir na infância a partir do momento 

em que a criança se distanciava da família dita estruturada. Além disso, nem no primeiro, nem 

no segundo código havia referência à necessidade de se ouvir crianças no sistema de justiça 

(SILVA, 2001). 

O Brasil então passou por um processo de mudança política, movimentos pela 

democratização, campanhas por uma nova constituição, luta pelos direitos humanos (SILVA, 

2001). Nesse contexto, a criança passou por um processo de transição, saindo do lugar de não 

falante para o lugar de sujeito de direitos. Toda essa transformação também foi influenciada 

pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que trouxe em sua ratificação 

discussões e controvérsias (THÉRY, 2007). 

Théry (2007) aponta duas leituras da Convenção, a primeira, de tradição protecionista, a 

qual entende a criança como detentora de direitos, no entanto incapaz de exercê-los; a 

segunda, defendida pelos ideólogos dos direitos da criança, que defendem a libertação da 

criança da dominação adulta. A ratificação da Convenção, no entanto, não propôs uma 

solução específica, mas garantiu à criança direitos civis, como por exemplo, o de se expressar, 

de opinar, de reunir-se e, simultaneamente manteve os princípios tradicionais de que a criança 

necessita de uma proteção especial, ou seja, a Convenção uniu duas tradições que se opunham 

e abriu margem para qualquer interpretação que convier. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL. Lei n. 8.069, 1990), mais conhecido 

como ECA, foi construído com base nessa convenção e nas ideologias das políticas vigentes 

em sua época. A exemplo do que foi exposto por Théry (2007), o ECA versa, em seu art. 16, 

que toda criança e adolescente tem o direito à liberdade de expressão e opinião. A Convenção, 

em seu artigo 12, já indicava que a criança, que formula seus próprios juízos, tinha o direito 

de ser ouvida em todo processo judicial (THÉRY, 2007). O ECA (art. 110, inciso V), no 

entanto, somente aos adolescentes (maiores de 12 anos e menores de 18 anos), concede o 

direito de ser ouvido pessoalmente por autoridade competente. 

No contexto jurídico, Thèry (2007) afirma que as crianças envolvidas nas disputas 

familiares têm sua fala valorizada, em detrimento dos menores infratores. Isso se dá uma vez 

que a criança pode ser chamada a dizer com qual genitor deseja ficar, como se ao juiz 

coubesse apenas ratificar o desejo da criança, por meio da decisão judicial. 

Importante ressaltar, como afirma Théry (2007), que saberes, sobretudo os “psi”, têm 

apontado para a importância de a criança ser ouvida nos espaços por onde transita, assim 

como afirma Menezes (2009) ao conversar com crianças envolvidas em processos marcados 

por conflitos familiares. Esta autora buscou compreender as narrativas sobre os sentidos de 

família construídos pelas crianças no contexto de litígio, tendo por conclusão que as crianças 

se mostram pessoas que intervém, medeiam, ponderam e constroem estratégias de cuidado e 

proteção frente às circunstâncias desveladas. 

Théry (2007) expõe um questionamento importante aos que defendem a criança 

enquanto sujeito de direitos: será que ao darmos à criança plena capacidade jurídica, não 

estamos retirando o seu direito à irresponsabilidade? Será que ao garantir o direito à livre 

expressão, não estaríamos levando em conta que esta criança poderá estar passando por um 

processo de alienação, estando a sua fala a serviço dos interesses de um adulto? Ou, então, 

será que a escuta da criança não seria uma transferência disfarçada do poder de decisão que 

cabe apenas à figura do juiz? Théry (2007) considera que os direitos concedidos às crianças 

são pseudodireitos, ou seja, mesmo tendo liberdade para se expressar, o juiz pode considerar 

ou não sua fala. 

A perspectiva adotada na presente investigação parte do princípio de um  

 
[...] reconhecimento das crianças como agentes sociais, de sua competência 
para a ação, para comunicação e troca social. Tal legitimação da ação social 
das crianças resulta também de um reconhecimento e de uma definição 
contemporânea de seus direitos fundamentais – de provisão, proteção e 
participação (ROCHA, 2008, p. 46). 
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Assim, é relevante ouvir e se ater ao que as crianças falam, saindo do lugar de uma 

“desejabilidade social”, na qual o sujeito da pesquisa responde à expectativa dominante do 

pesquisador. Ao contrário, cabe ao pesquisador construir estratégias comunicativas com a 

criança, de modo a propiciar uma relação horizontal (ou o mais próximo desta) na qual o 

compartilhamento de pontos de vista (convergentes ou não) possa transitar em um mesmo 

tempo e espaço (ROCHA, 2008). 

Com esta perspectiva Sólon, Costa e Rossetti-Ferreira (2008); e Souza e Castro (2008) 

afirmam que a criança não é um objeto a ser estudado, mas um sujeito que detém um saber a 

ser reconhecido e legitimado. Esta perspectiva é aqui tomada pela pesquisadora, na presente 

investigação, orientando-a a construir procedimentos metodológicos na busca de um maior 

alcance para compreender o ponto de vista da criança. Não há supremacia de saberes, mas o 

entendimento de que as crianças são produtoras de conhecimento tanto quanto os adultos, e os 

produzem na sua singularidade. 

A escolha do tema desta dissertação não se deu ao acaso. Ela é fruto da vivência 

profissional da pesquisadora dentro de uma instituição jurídica, trabalhando com a temática da 

família. Foram as discussões com os colegas do estágio, supervisores e entrevistando pessoas, 

dentre elas as crianças, que a pesquisadora pôde aguçar sua curiosidade no sentido de delinear 

a questão que norteia este trabalho: O que vem a ser família para uma criança que vivencia a 

ruptura familiar? 

Parte-se do pressuposto de que a família se configura como um contexto de 

desenvolvimento (CARVALHO 2005; CEZAR-FERREIRA, 2004) e que as constantes 

mudanças socioculturais trouxeram rupturas e novas configurações familiares (FÉRES-

CARNEIRO; MAGALHÃES, 2011), que direta ou indiretamente levam os indivíduos a 

elaborarem novos sentidos, frente às novas realidades.  

Segundo dados do IBGE (2012), comparando estatísticas de anos anteriores a 2012, em 

um período de 10 anos, o número de divórcio aumentou mais de 100%. Estes mesmos dados 

revelam o rompimento familiar por tipo de família: famílias sem filhos, famílias com filhos 

menores de idade, famílias com filhos maiores de idade e famílias com filhos menores e 

maiores de idade. Os resultados mostram que a maioria dos casos de divórcio se concentra nas 

famílias com filhos menores de idade, números que revelam a necessidade de se refletir sobre 

essa nova realidade. Nesse bojo de mudanças sociais, a presente pesquisa visa perscrutar 

significações sobre família em crianças que estão vivenciando o conflito familiar 

judicializado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Família é um agrupamento social caro à Psicologia e a outras Ciências Sociais; ela pode 

ser estudada por diferentes perspectivas, cabendo ao pesquisador decidir sobre sua afiliação 

teórica e, em consequência, quais interesses e preocupações fazem parte de seu percurso 

investigativo e quais procedimentos metodológicos serão seguidos visando alcançar aos seus 

objetivos de estudo. 

 

2.1 ESTUDOS SOBRE FAMÍLIAS: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA E DAS 

CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

A base teórica deste trabalho está fincada na RedSig, a qual entende o desenvolvimento 

humano enquanto um processo contínuo de dar e criar sentidos, imerso em uma matriz sócio-

histórica e circunscrito por limites e possibilidades de interações que direcionam o 

desenvolvimento humano (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2004). 

 Importância se dá ao conceito de contexto, haja vista que este é entendido para além 

de um ambiente físico. É um espaço interacional, lugar onde confluem regras, crenças e 

valores, rotinas, horários, entre outros. Os contextos são definidos por quem os constitui e 

concomitantemente constituem os que dele participam, coordenando papéis, posicionando 

pessoas e garantindo reais condições do estabelecimento de relações pessoais, profissionais e 

afetivas (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2004).  

 Ao realizar uma revisão teórica sobre o conceito de contexto na Psicologia Lordelo 

(2002) aponta que o contexto inclui os organismos em desenvolvimento, ou seja, as pessoas 

que interagem dinamicamente nos ambientes sociais. É possível, então, considerar a família 

um contexto de desenvolvimento, visto que nesse agrupamento as pessoas compartilham 

valores, crenças e afetividades no cotidiano. 

 Estudos em Psicologia têm se voltado às discussões sobre família na 

contemporaneidade; são inúmeras modificações decorrentes da modernização, guerras 

mundiais, revolução industrial, entre outras transformações. Na estrutura social a família foi 

afetada e tem se modificado, compondo novos arranjos. Féres-Carneiro e Magalhães (2011) 

afirmam que, ao contrário de pensar no termo “crise familiar”, referente ao abandono da 

estrutura nuclear ou do modelo familiar patriarcal, como historicamente foi demarcada, 



15 

 

preferem pensar em novas possibilidades de organização, podendo transitar entre as famílias 

casadas, separadas, recasadas, monoparentais e homoparentais.  

 

Temos preferido falar em complexidade da família com suas múltiplas 
possibilidades de organização. Os múltiplos arranjos familiares 
contemporâneos, contudo, não eliminariam a lógica tradicional, nem a lógica 
moderna. Deparamo-nos, atualmente, com a coexistência de diferentes 
modelos ou mesmo com a presença de modelos híbridos de família. Há uma 
permanente renegociação de posições e os valores são reformulados 
continuamente (FERES-CARNEIRO; MAGALHÃES, 2011, p. 118). 

 
 Dando seguimento, as autoras pontuam a importância dos estudos com enfoque no 

exercício da parentalidade nas famílias contemporâneas pelo simples fato de que os novos 

arranjos familiares muitas vezes fogem ao que é estabelecido no contexto social e nas 

legislações. Em consonância e dentro de uma perspectiva psicanalítica, Teperman (2011) 

aponta que dentre os estudos sobre família coabitam vertentes que desacreditam nas novas 

formações familiares, os que defendem novas experimentações e vivências familiares e 

aqueles que afirmam a resistência da família, independentemente das configurações 

existentes. A autora se posiciona a partir desta e ratifica sua crítica ao modelo nuclear como 

lugar de normalidade, por mais idealizado que pôde um dia ser considerado. Segundo 

Teperman (2011) não existe uma formação ideal que garanta condições de constituição dos 

sujeitos. 

 Por outra via epistemológica, Carvalho (2005), a partir da psicoetologia, provoca uma 

discussão sobre conceitos de família e redes sociais. Para isso a autora analisa 

comparativamente alguns exemplos de agrupamentos sociais dentro do reino animal e na 

espécie humana, a fim de compreender a natureza da vinculação interindividual. Alguns dos 

exemplos trazidos pela autora ilustram quão diversas são as formas de agrupamentos sociais e 

quais são os meios definidores dessas sociedades, que podem ser desde um reconhecimento 

bioquímico, em que o sentido de rede social se limita aos papéis e/ou funções desempenhadas 

no grupo (formigas do gênero saúva), ao alto grau de vinculação entre os coespecíficos, como 

os chipanzés, cujos vínculos perduram por toda a vida entre aqueles que formam o 

agrupamento familiar.  

 Na espécie humana, é possível pensar em uma “estrutura profunda” que perpassa as 

variadas configurações familiares, sejam elas monoparentais, nucleares ou homoparentais que 

é a possibilidade de se vincular e de se sentir pertencente a algum agrupamento social. A 

autora sugere que “[...] o vínculo interpessoal é uma condição que maximiza a possibilidade 

de compartilhamento de coisas socialmente construídas, uma vez que cria a possibilidade de 
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repetição e elaboração do que já é compartilhado [...] o compartilhamento cria vínculos, e 

vínculos criam coisas compartilhadas.” (CARVALHO 2005, p. 192).  

 Na mesa direção Cezar-Ferreira (2004, p. 31) afirma que a família é o locus no qual as 

pessoas iniciam a convivência e as relações sociais. A partir da família podem-se introduzir 

informações, limites, crenças e valores: 

 

Família é precisamente o lugar onde se inicia o treino da convivência e das 
inter-relações sociais. A família é a pré-escola desse exercício. É o lugar 
onde são dadas as primeiras informações, estabelecidas as primeiras regras e 
os primeiros limites. [...] É no grupo familiar que a pessoa vai receber a 
transmissão de valores, crenças e mitos, desenvolver uma visão de mundo e 
começar a adquirir seu conhecimento tácito. E esse conhecimento advindo 
da infância e mesclado mais tarde, a outros conhecimentos, adquiridos pelo 
indivíduo, terá peso significativo nas ações e relações da sua vida. 

 

 A família é um agrupamento social que se compõe de diferentes pessoas, de diferentes 

idades; torna-se, então, um espaço para o estabelecimento de vínculos, ao compartilhamento 

de significações sobre o mundo e à construção de identidades.  

Carter e McGoldrick (1995) apresentam a família na perspectiva do ciclo de vida, 

enquanto um sistema que se move através do tempo e, diferentemente de outras organizações, 

possui características específicas. É próprio do grupo familiar a adesão a novos membros, 

através do nascimento, da adoção, do casamento, assim como a saída do membro da família 

se dá mediante o falecimento. Em outros sistemas organizados por relações comerciais ou 

profissionais, por exemplo, é possível que seus membros possam se desvincular caso não 

compartilhem dos mesmos valores. O fato é que em sistemas não-familiares os papéis e 

funções são exercidos com um certo grau de instabilidade, sendo possível a substituição dos 

seus membros. 

 O principal valor no sistema familiar é o relacionamento entre seus componentes. Se 

por alguma razão um progenitor venha a falecer, a sua função, o seu papel poderá ser ocupado 

por outra pessoa, porém não se replicam as relações do mesmo jeito, principalmente quanto 

aos seus aspectos afetivos e emocionais. Nesta perspectiva, a família: 

     

[...] é mais do que a soma de suas partes. O ciclo de vida individual acontece 
dentro do ciclo de vida familiar, que é o contexto primário do 
desenvolvimento humano. Consideramos crucial esta perspectiva para o 
entendimento dos problemas emocionais que as pessoas desenvolvem na 
medida em que se movimentam juntas através da vida (CARTER; 
McGOLDRICK, 1995, p. 8).  
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 Um ponto importante na Teoria do Ciclo de Vida Familiar é o chamado “fluxo de 

ansiedade” que didaticamente é subdivido em dois eixos: o vertical e o horizontal. Como já 

citado, a família compartilha de inúmeras significações, cujos valores podem ser perpetuados 

entre as gerações, e também nas relações cotidianas. O que se chama de fluxo vertical são os 

padrões de funcionamento, relacionamento, tabus, rótulos, expectativas que são transmitidos 

entre as gerações e com os quais os indivíduos crescem e se desenvolvem. Já o fluxo 

horizontal inclui as ansiedades decorrentes das transformações ao longo do tempo, advindas 

de mudanças desenvolvimentais que podem ser previsíveis, como a saída dos filhos de casa 

ou o envelhecer dos pais, e as transformações decorrentes de eventos imprevisíveis, como 

uma morte precoce, uma enfermidade crônica, o nascimento de um filho não desejado. As 

transformações advindas de mudanças repentinas podem, inclusive, romper o ciclo de vida 

(CARTER; McGOLDRICK, 1995).  

 Adentrando na temática dos conflitos familiares, ainda na perspectiva do ciclo de vida, 

Peck e Manocherian (1995) apontam o divórcio como o maior rompimento no ciclo, visto que 

esse processo acarreta a necessidade de reorganizar todo o sistema familiar, e as tarefas, 

relativas aos filhos, que antes podiam ser compartilhadas, agora precisam ser negociadas 

pelos cônjuges. “O divórcio afeta os membros da família em todos os níveis geracionais, por 

toda a família nuclear e ampliada, provocando uma crise para a família como um todo, assim 

como para cada indivíduo dentro da família” (p. 291)”. Em colaboração, Carter e McGoldrick 

(1995) afirmam que o divórcio é uma interrupção ou um deslocamento no sistema familiar 

tradicional que envolverá mudanças, perdas e ganhos para todos aqueles envolvidos, tanto do 

grupo familiar principal, quanto dos familiares extensos que afetivamente também estão 

envolvidos.  

 Na mesma direção Cezar-Ferreira (2004) aponta que no período de crise conjugal a 

estrutura familiar fica abalada, levando a uma fragilização não só naqueles que romperam, 

mas em todos os envolvidos direta (filhos) ou indiretamente (parentes extensos). O equilíbrio 

emocional é afetado uma vez que a família sofre mudanças em sua dinâmica e na qualidade 

dos relacionamentos. A autora complementa afirmando que a convivência íntima, no período 

do casamento, entre o casal e seus filhos cria padrões de comportamentos, normas explícitas 

ou não, valores próprios do grupo familiar, compromissos afetivos, além das obrigações 

financeiras. Todas essas consequências levam a um padrão de lealdade entre aqueles que 

compõem a família, de modo que quando o rompimento se estabelece vem com ele a 

instabilidade e fragilização emocional, podendo levar os participantes a regredirem e 

exacerbarem seus impulsos.  
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 A depender do contexto sociocultural, o rompimento conjugal pode nem vir a ser 

pensado como possibilidade de decisão marital. Como afirmam Peck e Manocherian (1995), 

grupos étnicos e religiosos que compartilham valores mais ortodoxos percebem com mais 

dificuldade o divórcio. Em consonância, Ciscon-Evangelista e Menandro (2011) 

entrevistaram casais, participantes de uma igreja evangélica neopentecostal, sobre o 

envolvimento com a religião, relacionamento conjugal e relacionamento com os filhos. Os 

resultados da pesquisa mostram que os casais participantes percebem o casamento como uma 

instituição eterna e o divórcio como uma impossibilidade, estando todos os discursos 

embasados nas doutrinas bíblicas e na intervenção religiosa. Nas entrevistas realizadas foram 

comuns discursos que traziam a importância da igreja no debate de temas relacionados ao 

matrimônio, ao comportamento conjugal e à educação dos filhos. Os próprios participantes 

consideraram fundamental a intervenção da religião na manutenção do matrimônio e no 

relacionamento conjugal satisfatório.  

Em contrapartida, Cezar-Ferreira (2004, p. 45) afirma “O fato de a família 

desestruturar-se momentaneamente, não significa sua destruição ou prejuízo. A separação 

também pode representar desafio e oportunidade para crescimento pessoal de seus 

elementos”. Mesmo que o divórcio seja avaliado como um grande agente interruptivo no 

sistema familiar, Peck e Manocherian (1995) não o consideram sob uma perspectiva 

patologizante, concepção bastante difundida em estudos tradicionais. Ao contrário, as autoras 

apontam o divórcio enquanto uma crise transicional que irá compelir os cônjuges a 

reorganizarem suas rotinas e negociarem as responsabilidades, caso tenham gerado filhos. O 

período de reorganização do sistema familiar demandará em torno de três anos, segundo a 

perspectiva das autoras supracitadas. Quanto maior for a ausência de uma rede de apoio, 

maiores serão as dificuldades frente à nova reorganização familiar.  

 As redes de apoio, durante todo o processo de separação, podem ser um fator 

colaborador. Araújo e Dias (2002) entrevistaram avós que experienciaram a separação dos 

seus filhos, com o objetivo de compreender como se deu a participação deles nesse processo, 

quanto ao apoio dado aos netos. Os resultados dessa pesquisa mostram a importância dos avós 

no amparo emocional (dar carinho, visitar, aconselhar, dar informações sobre a família) e no 

amparo instrumental (ajuda financeira, ajuda nos cuidados médicos, apoio nas questões 

escolares), desde o período que antecede o divórcio ao pós-divórcio. Entretanto essa nova 

configuração das relações é condicionada pelos fatores relacionados: idade, distância 

geográfica, estado civil, situação empregatícia, custódia parental, entre outros. Quando a 

custódia dos filhos está sob a responsabilidade dos ex-gênros/noras, há uma redução no 
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número de visitas aos netos. Um dos fatores que repercute nesse decréscimo está no conflito, 

este que não mais se restringe aos pais, mas irradia para os familiares extensos.   

Nessa direção, Sarti (2010) aponta que a separação conjugal leva a uma divisão de 

papéis entre homens e mulheres fora do núcleo conjugal; são os tios, avós, tias que entram no 

enredo familiar garantindo auxílio e sustentação. Nos casos de famílias desfeitas e refeitas, 

quando as mulheres precisam ingressar no mercado de trabalho, o papel, que antes era 

exercido no âmbito doméstico, passa a ser compartilhado com os parentes da rede mais 

ampla, sobretudo dentro da família consanguínea da mulher.   

O processo de dissolução conjugal parte do desejo do casal; entretanto cabe dar atenção 

à vivência da criança que pode passar pelas mudanças sem ter sido gravemente afetada, caso 

os pais saibam diferenciar os conflitos conjugais da relação parental, ou pode ser 

completamente atingida, sendo inclusive objeto de negociação entre os pais. Nesse sentido 

estudos têm mostrado a perspectiva de crianças e adolescentes sobre família e os rumos que a 

família percorre após a separação dos pais. 

 

2.1.1 A família sob a perspectiva das crianças 

  

Perscrutar significações sobre família na perspectiva da criança exige uma postura e um 

olhar diferenciados. É preciso, antes de tudo, considerar as singularidades que perpassam o 

cotidiano, as rotinas infantis e as pessoas que delas participam direcionando e contribuindo no 

constante processo de compartilhar significações. Corsaro (2011) apresenta dois conceitos-

chave, “reprodução interpretativa” e “cultura de pares”, para compreensão dos processos com 

os quais as crianças se envolvem e colaboram para a produção cultural.  Primeiramente, elas 

reproduzem e interpretam a cultura, a partir de suas vivências na dinâmica com seus primeiros 

pares, em geral, os familiares, com os quais compartilham o ambiente doméstico nos 

primeiros anos de vida. 

No entanto, na medida em que as crianças desenvolvem a capacidade de se distanciar do 

adulto e se aproximar das realidades vivenciadas por seus pares de idade, passam a ter acesso 

a diferentes modos de ser, viver e estar no mundo. Corsaro (2011, p. 128) sugere o conceito 

de cultura de pares infantis, “[...] um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, 

valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham em interação com as 

demais”. Produzindo e participando de atividades coletivas, as crianças se apropriam tanto das 

culturas de pares, enquanto membros, quanto se situam no universo adulto.  
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Tanto a relação com os adultos, quanto as relações estabelecidas entre os pares são 

subsídios suficientes para concordar que há um movimento recíproco de influências, não 

sendo possível fazer juízo de valor se as crianças conseguem aprender mais na sua relação 

com o adulto ou com seu coetâneo, ambos são meios de apropriação e produção cultural. 

Assim também concordam Sólon, Costa e Rossetti-Ferreira (2008); Souza e Castro (2008) ao 

afirmarem a não supremacia de saberes; a criança tanto aprende, quanto ensina. 

Muitos estudos atuais sobre infância não estão necessariamente alinhados aos 

pressupostos e conceitos de Corsaro (2011), entretanto, têm considerado a importância de 

compreender a perspectiva infantil, o que já demonstra mudança de perspectiva na maneira de 

pesquisar com crianças. Portanto, serão apresentados alguns estudos que têm priorizado os 

olhares, a fala, as significações e representações sociais a partir da perspectiva infantil, no que 

concerne ao objeto foco do presente estudo: a família. 

Em um estudo realizado com crianças de três a cinco anos, num Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI), em Recife, por Pereira, Lira e Pedrosa (2011), foi possível 

capturar fragmentos de significações sobre família a partir de conversas que aconteciam 

enquanto brincavam de família com seus pares, ou em conversas individuais com um dos 

pesquisadores, após a brincadeira coletiva. Quanto à frequência de membros familiares nas 

brincadeiras, o pai ocupou o primeiro lugar, seguido da mãe, filho e filha. Os papéis de mãe e 

pai, os mais disputados, podem estar relacionados com o poder que cada um deles representa 

na dinâmica familiar. Papéis como o de padrasto, avó e tia, que também surgiram, dão pistas 

de arranjos familiares para além da composição nuclear. Quanto à função e as significações 

sobre família, que perpassaram os grupos de crianças nos momentos brincados, foram comuns 

os conceitos de cuidado, diversão, lazer, demonstrações de afeto e autoridade (PEREIRA; 

LIRA; PEDROSA, 2011). 

Sob o enfoque da Teoria das Representações Sociais, Ribeiro e Cruz (2013) 

pesquisaram as concepções de crianças sobre família, em crianças de nove e 10 anos, 

estudantes de escola pública e privada da cidade do Recife. Os resultados apresentados 

mostram que o núcleo central das representações sociais sobre o tema se ancorara em 

significações ligadas à família nucelar, amor, carinho e união. As significações periféricas 

retrataram a existência de múltiplas configurações familiares, sendo que para as crianças da 

rede pública de ensino as representações se relacionaram ao afeto e às figuras de parentesco. 

Já as representações sociais de crianças, estudantes de escola particular, estiveram ligadas à 

ideia de paz, harmonia e aos afetos que se estendiam tanto aos amigos, quanto aos animais de 

estimação, algumas vezes considerados parte da família. 
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Em comparação ao alto número de evocações para os termos pai e mãe, os elementos 

irmãos, tio, avós e primos não tiveram menções expressivas. Entretanto, o ideal de família 

feliz e unida se expressa pela alta evocação dos termos amizade, alegria, paz, felicidade. 

Assim como no estudo de Pereira, Lira e Pedrosa (2011), este estudo encontrou significações 

atreladas ao lúdico, à diversão e à brincadeira (RIBEIRO; CRUZ, 2013). 

No estado da Bahia, 60 crianças, entre seis e 12 anos foram entrevistadas sobre suas 

significações de família. Os resultados mostram que mesmo residindo com uma família de 

arranjo nuclear, os participantes mantêm relações com os familiares extensos. As concepções 

sobre a função familiar se relacionam com os valores de cuidado, educação, afeto. Aos avós 

coube o lugar da diversão, assim como aos irmãos; estes também foram relacionados a 

conflitos, porém ressaltaram que são pessoas com quem se pode contar a qualquer momento 

(MOREIRA; RABINOVICH; SILVA 2009).  

Crianças paulistas, na faixa etária entre seis e 10 anos, de classes sociais diferentes, 

também falaram sobre suas significações de família. Rabinovich e Moreira (2008), assim 

como na maioria dos estudos apresentados acima, encontraram resultados semelhantes. A 

família, para estas crianças, está perpassada pelos sentidos de cuidado. Contudo, o que se 

sobressaiu aos dados é a importância dada à figura do irmão. O relacionamento fraterno foi 

alçado, pelos participantes, por sua importância no grau de proximidade, complementariedade 

e familiaridade. Nas camadas economicamente desfavorecidas, o irmão é elencado como 

figura de cuidado; pessoa com a qual as tarefas do lar são compartilhadas, além de 

partilharem afetos e laços mais consistentes. 

Até o presente momento, os estudos apontam resultados convergentes sobre as 

concepções de famílias em crianças. O nível de comparação, em alguns dos estudos 

apresentados, se restringiu às diferenças socioeconômicas. Contudo, há uma diversidade de 

contextos de desenvolvimento que se impõem à realidade brasileira, um deles é a 

institucionalização, crianças que por motivos diversos são afetadas pela destituição do poder 

familiar e se encontram provisoriamente amparadas em instituições de acolhimento. Nesse 

sentido, caberia se perguntar se crianças que vivenciam contextos de institucionalização 

pensam diferentemente a família? 

Lira (2012) investigou processos de significação sobre família em crianças, na faixa 

etária entre três e seis anos, acolhidas institucionalmente na cidade do Recife. Os resultados 

encontrados nesta pesquisa demonstram semelhanças aos dados já apresentados. Sobre os 

elementos que compõem uma família, as crianças elencaram com mais frequência a figura do 

pai, mãe e filhos, o que vem demonstrar uma composição de base nuclear. Entretanto, não se 
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pode afirmar que a forte presença desses personagens limitou outras formas de concepção 

familiar durante as brincadeiras. Os dados também revelaram arranjos familiares 

monoparentais, além da presença dos parentes extensos, como o tio, avó, avô, entre outros. 

O brincar das crianças acolhidas institucionalmente foi semelhante ao brincar das 

crianças do CEMEI, no estudo de Pereira, Lira e Pedrosa (2011). A obediência aos pais como 

papel dos filhos, o pai na condição de provedor, a mãe como cuidadora foram achados em 

ambos os estudos. Assim também, as significações sobre família estiveram atreladas aos 

sentidos de cuidado e demonstração de afetos.  

Nos contextos de dissolução familiar é comum pensar sobre os abalos emocionais, aos 

quais as crianças são submetidas. Estudos têm revelado posicionamentos diversos. Souza 

(2000) realizou entrevistas semiestruturadas com adolescentes que vivenciaram a separação 

dos pais quando tinham entre quatro e 11 anos. Os resultados mostraram que o real sofrimento 

da criança esteve calcado na saída do familiar de casa, pai ou mãe, o que acarretou mudanças 

imprevisíveis na dinâmica cotidiana (SOUZA, 2000). Além disso, os adolescentes relataram 

vivências de solidão, isolamento e falta de apoio. Nesse mesmo estudo, os dados mostraram 

que todos os adolescentes descreveram sentimento de perda, ou reação negativa à decisão dos 

pais. Entretanto, aqueles que foram informados por ambos os pais sobre a separação 

apresentaram posturas positivas frente à nova situação, aceitando a decisão e não alimentando 

o desejo de reuni-los.  

Nessa direção Dolto (1998) recomenda que os pais devem informar seus filhos sobre a 

decisão de se separarem, assumindo a responsabilidade e as dificuldades decorrentes. É 

comum, em contextos de divórcio, que os pais entrem em desentendimento na frente dos 

filhos ou não queiram confessar para eles as dificuldades de relacionamento que enfrentam. 

Essa recusa é um equívoco, uma vez que se os filhos estiverem conscientes dos processos de 

mudança, não alimentarão o desejo de manter os pais unidos. Souza (2000, p. 207) afirma 

 

[...] é possível entender que uma informação clara, dada por ambos os pais, 
favorece compreender que de fato houve ou haverá uma separação, ajudando 
a criança a se diferenciar do conflito conjugal, a falta de explicações sobre o 
que ocorrerá com sua vida dali para frente parece ser um dos temas de 
grande dificuldade e sofrimento infantil.  

 

Ramires (2004) em estudo com crianças e pré-adolescentes concluiu que a vivência do 

conflito sofre modificações com o aumento da idade. Crianças de cinco e seis anos alimentam 

o desejo de reunir a família e vivenciam conflitos entre aliar-se a um dos pais. Crianças com 

idade entre oito e nove anos passam por conflitos no processo de identificação e sentimentos 
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de dor, perda e abandono. Já as crianças com idades entre 10 e 13 anos demonstram aceitação 

de novos relacionamentos dos pais, mesmo vivenciando sentimentos de tristeza, culpa ou 

raiva. A autora aponta, entretanto, que não se deve adotar uma postura de vitimização da 

criança, uma vez que os pais podem vir a se sentir culpados. Salienta-se, também, a 

importância do fortalecimento dos vínculos entre as pessoas que vivenciam as transições 

familiares.  

Quanto à manutenção dos vínculos pós separação, Brito (2007) entrevistou jovens entre 

21 e 29 anos, filhos de pais separados. Os dados revelaram que os participantes que 

apresentavam menos queixas relativas à separação, também afirmaram sentimentos de 

acolhimento integral durante o processo de divórcio, tendo acesso a ambos os pais. Dessa 

forma, o apoio no momento da separação é um fator salutar para que os vínculos não se 

dissolvam.  

A relação entre irmãos foi elencada por Juras e Costa (2011) como um fator positivo em 

crianças que vivenciaram o divórcio destrutivo. Este estudo, como os já citados, concluiu que 

as crianças são alvo dos conflitos entre os pais e expressam insatisfação com a situação 

vivenciada. Entretanto, desenvolvem recursos de enfrentamento, como ter o apoio fraterno. 

As crianças que mantiveram preservados os laços entre irmãos, os expressaram graficamente 

e afirmaram que diante das dificuldades contam com a presença deles. Em contrapartida, as 

crianças filhas únicas não puderam contar com esse apoio.  

Em rodas de conversas com crianças cujos pais disputavam a guarda na justiça, 

Menezes (2009) encontrou dados interessantes quanto à postura das crianças frente aos 

conflitos vivenciados em família. As crianças participantes da referida pesquisa relataram 

sentimentos e vivências atreladas ao medo, angústia, intensa preocupação, desejo de morte, 

assim como alguns dos estudos anteriores. Contudo, paralelamente a essas vivências, as falas 

das crianças demonstraram que mesmo em meio às brigas, desentendimentos e até situações 

de violência, elas foram capazes de reagir com atitudes de fuga, tapando os ouvidos a fim de 

se blindar dos ataques entre os pais, pedir socorro e até se interpor aos pais em momentos de 

agressões físicas.  

Os dados levantados nos estudos de Menezes (2009) apontam que as crianças elencam a 

separação dos pais como a melhor possibilidade de minimizar os danos resultantes das 

violências sofridas em família. Esses resultados entram em desacordo com o modelo 

idealizado de manter uma família nuclear cuja significação perpassa o valor de união, mas 

abre margem para novas possibilidades de conceber o agrupamento familiar.  
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Na mesma direção os resultados de pesquisa apresentados por Souza (2000) apontam 

que apesar dos adolescentes relatarem sentimentos de solidão, isolamento, incapacidade de 

encontrar apoio, todos os participantes afirmaram que a separação foi uma boa opção para a 

família. Dessa forma, como sugere Cézar-Ferreira (2004), a ruptura familiar pode vir a calhar 

em novos desafios e oportunidades de crescimento para os que a compõe. 

 

2.1.2 Famílias na perspectiva jurídica 

 

Todo fenômeno multifacetado abre possibilidades de definição, compreensão e 

intervenção. A base de sustentação dessa tríade está na forma como a sociedade se organiza e 

cria mecanismos para direcionar o comportamento dos indivíduos. A família é um exemplo de 

objeto multifacetado que não somente a Psicologia tem se debruçado, mas com tamanha 

importância o Direito busca criar leis que tentam acompanhar as mudanças paradigmáticas, 

transformações comportamentais e os avanços tecnológicos que têm interferido direta ou 

indiretamente na composição familiar. Como o Direito fez evoluir suas Leis, a partir das 

novas configurações familiares?  

São os fatos que antecedem a criação das leis, uma sequência que muitas vezes se torna 

anacrônica, visto que a realidade é contingente e as leis não conseguem acompanhar a 

dinâmica social. Segundo Dias (2013) a organização da sociedade se dá em torno da estrutura 

familiar; foi o próprio Estado que instituiu o casamento como uma convenção a fim de 

organizar os vínculos interpessoais, tornando dessa forma a família tanto uma instituição 

pública, quanto privada. Enquanto instituição pública, o direito de família regulamenta desde 

a concepção até o desfecho familiar, seja pela morte, ou pelo divórcio.  

Em um percurso histórico, Gangliano e Filho (2011) apresentam o Código Civil de 

1916. No contexto de sua fundação o país vivia uma época marcadamente definida pelas 

questões agrárias, cuja ideologia se pautava mais no ter do que no ser. Como resultante a 

família só seria reconhecida a partir do casamento, este em caráter indissolúvel, dada a 

importância dos bens materiais e das propriedades de terra. Os relacionamentos 

extraconjugais não eram reconhecidos e por fim os filhos havidos fora do casamento eram 

considerados ilegítimos.  

A família, nesse contexto, ocupava um “locus” sagrado e paternalista: o homem no 

papel de chefe da família e, à mulher, cabia o papel de relativa incapacidade, além, é claro, da 

procriação. Dias (2013) discorre sobre o “pátrio poder”, nomenclatura que designava toda a 
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responsabilidade e autoridade familiar ao marido. Na ausência deste, poderia a mulher 

assumir o exercício de poder.  

Todavia, “a sociedade evolui, transforma-se, rompe com tradições e amarras, o que gera 

a necessidade de oxigenação das leis.” (DIAS, 2013, p. 29). Foi essa oxigenação que levou à 

criação da Lei n° 4.121/62, o Estatuto da mulher casada, qual seja: “equiparar” o direito dos 

cônjuges e elevar a mulher ao papel de colaboradora junto ao marido. Entretanto, Fáveri 

(2007) aponta a contradição da referida lei, visto que mantinha a ideologia do “chefe de 

família”.  

Dando continuidade, criou-se a Lei n° 6.515/77, conhecida como Lei do Divórcio 

(GANGLIANO; FILHO 2011) e, em seguida, a Constituição Brasileira, cujos direitos e 

garantias versam sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, proteção à família 

constituída tanto pela via do casamento quanto por união estável e igualdade entre os filhos 

havidos ou não do casamento ou por adoção com garantia dos direitos. 

Assim afirma Dias (2013): 

 

O surgimento de novos paradigmas – quer pela emancipação da mulher, quer 
pela descoberta dos métodos contraceptivos e pela evolução da engenharia 
genética – dissociou os conceitos de casamento, sexo e reprodução. O 
moderno enfoque dado à família pelo direito volta-se muito mais à 
identificação do vínculo afetivo que enlaça seus integrantes. (DIAS, 2013, p. 
31) 

 

Hoje é possível perceber o salto qualitativo prescrito nas leis referentes ao tema família. 

Por exemplo, a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, define a 

família enquanto uma “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade, ou por vontade expressa” (BRASIL, 

2006, art. 5, inciso II). O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também discorre 

semelhantemente ao definir a família natural, família extensa e a família substituta, uma 

alteração resultante da Lei 12.010/09 que dispõe sobre a garantia de direitos da criança e do 

adolescente à convivência familiar, a conhecida Lei da Adoção (BRASIL, 2009). O estatuto 

supracitado define a família natural como uma comunidade formada pelos pais e seus 

descendentes, a família extensa composta pelos parentes próximos que mantém vínculos com 

a criança ou o adolescente e, por fim, a família substituta, àquela pleiteada no processo de 

adoção (BRASIL, 1990).  

No que concerne às mudanças paradigmáticas, o ECA soube acompanhar as 

transformações nas relações familiares quando elegeu a criança ao estatuto de sujeito de 
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direitos, abandonando o caráter dominador/tutelar e adotando o conceito de proteção. Aos 

pais foram designados deveres e obrigações na garantia dos direitos das crianças. O pátrio 

poder que evoluiu para o termo poder familiar, agora toma o sentindo de função ou dever 

familiar. Há também de se considerar movimentos que buscam a apropriação de termo 

responsabilidade parental como alternativa (DIAS, 2013). 

 

2.1.3 A família em Dissolução 

 

A família contemporânea assume uma fluidez mais significativa; a dissolução do 

casamento é um reflexo desse movimento. Em meio a uma sociedade fortemente influenciada 

pelos preceitos católicos, o movimento frente às mudanças legislativas foi bem cauteloso. O 

Código Civil de 1916, como já mencionado, mantinha o casamento enquanto uma instituição 

indissolúvel, havendo apenas uma única possibilidade de rompimento conjugal, o desquite ou 

mais popularmente conhecido concubinato, com o qual se dissolvia o compromisso de 

fidelidade, mas não o matrimônio. Em resumo, havia possibilidade de novos arranjos 

familiares, mas não a oficialização, visto que ainda se mantinha o vínculo anterior, em 

consequência o não reconhecimento social (DIAS, 2013). Além da ausência de 

reconhecimento, vale ressaltar o preconceito sofrido não só pela família, mas para a mulher 

desquitada, alvo de constante vigilância social (FÁVERI, 2007).   

Em 1977, apesar de toda resistência, os caminhos foram abertos para a Emenda 

Constitucional 9/77 que em seguida deu lugar à Lei do Divórcio (Lei 6.515/77) a qual alterou 

a terminologia de desquite para separação e regulamentou tanto a separação judicial quanto a 

dissolução do casamento. Todavia, para que o divórcio se efetivasse eram necessárias três 

exigências: as partes terem se separado de fato há cinco anos; esse prazo ter sido efetivado 

anteriormente à alteração constitucional; e por fim ter sido comprovada a causa da separação. 

Vê-se nesse contexto tamanha dificuldade de impetrar ações referentes à dissolução conjugal. 

Já em 1988, a Constituição sanciona o divórcio direto, reduzindo o prazo de separação para 

dois anos e não mais exigindo um motivo (DIAS, 2013). 

O que a legislação dispõe para os dias de hoje é a Emenda Constitucional n° 66 de 

2010, um salto qualitativo no que diz respeito ao término dos vínculos afetivo-conjugais. A 

partir dessa emenda, a entrada no processo de divórcio se dá sem a necessidade de prazos ou 

identificação de causas, o que diminuiu consideravelmente a participação do Estado no que 

tange às decisões do âmbito privado (BRASIL, 2010). Segundo dados da pesquisa Estatística 

do Registro Civil, foram contabilizados, em 2012 no Brasil, 341.600 divórcios julgados na 
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primeira instância, número que representou um declínio de 1,4% em relação ao ano de 2011, 

mas que ainda se manteve acima, quando comparado às estatísticas observadas após a emenda 

referida (IBGE, 2012). A figura abaixo ilustra essa dinâmica em um intervalo de dez anos. 

Figura 1: Taxas gerais de divórcios – Brasil – 2002 – 2012, segundo a Estatística do Registro Civil 

(IBGE, 2012).  

 

Contudo, é comum que nos processos de separação conjugal fiquem alguns 

ressentimentos da relação desfeita. É uma configuração diferente daquela em que o casal, 

consensualmente, decide se separar; neste contexto cabe um divórcio por mútuo 

consentimento, no qual são discutidos os bens materiais que foram adquiridos, a depender do 

regime de bens, e nos casos de famílias com filhos, a decisão sobre a modalidade de guarda, 

alimentos, visitação (DIAS, 2013). 

Dados do IBGE (2012) mostram as taxas de divórcio por tipo de família. O gráfico que 

se segue expõe a importância da evolução legislativa frente às modalidades de guarda que o 

Brasil dispõe para os dias atuais. 
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Figura 2: Proporção de divórcios, segundo o tipo de família – 2002/2012, segundo a Estatística do Registro Civil 

(IBGE, 2012).  

 

Quanto aos tipos de guarda, a legislação brasileira dispõe de quatro possibilidades: a 

alternada, aninhamento, unilateral e a compartilhada. Em linhas gerais, na possibilidade de 

guarda alternada o filho passa dias pré-definidos equitativamente tanto com o pai, quanto com 

a mãe. Essa é uma modalidade bastante criticada entre os profissionais que lidam com as 

questões litigiosas. Há também a possibilidade em que o filho reside em uma casa e são os 

pais que alternam de residência, o chamado aninhamento, modalidade incomum no Brasil. Em 

seguida têm-se a guarda unilateral, quando um dos genitores detém a custódia sobre o filho e 

ao outro cabe o dever de fiscalizar e visitar. E por fim, a atual tendência da justiça brasileira, a 

guarda compartilhada, com a qual os pais compartilham todas as decisões referentes aos filhos 

(DIAS, 2013). Até 2002, as modalidades não contemplavam os pais conjuntamente, dando 

somente a um deles o poder sobre a criança e ao outro a responsabilidade de fiscalizar e 

visitá-la. Com o Projeto de Lei n° 6350/02, elaborado pelo deputado federal Tilden Santiago o 

conceito de guarda foi aprimorado para o compartilhamento igualitário de todas as 

responsabilidades, deveres e cuidados quanto à vida dos filhos (MAGALHÃES, 2009).  

Hoje, o Brasil dispõe da Lei 11.698/08, a qual rege sobre a guarda unilateral, opção em 

que um dos genitores ou substituto/a detém a guarda da criança; e a guarda compartilhada, 

responsabilização conjunta dos genitores (BRASIL, 2008). De modo mais complexo, Silva 

(2011, p. 1) define a guarda compartilhada como “a maneira mais evoluída e equilibrada de 

manter os vínculos parentais com os filhos após o rompimento conjugal”. Esta modalidade de 

guarda permite aos pais, mesmo separados, manterem as responsabilidades e cuidados 
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necessários com os filhos, ou seja, ambos os pais conduzirão a vida do filho. Não há 

possibilidade de que um dos genitores se exima da responsabilidade, muito menos que um 

deles seja excluído da vida do filho. A autora aponta a corresponsabilização dos genitores no 

que diz respeito a todas as decisões frente à vida do filho: 

 

[...] os pais conhecem, discutem, decidem e participam em igualdade de 
condições exatamente da mesma maneira como faziam quando estavam 
unidos conjugalmente, de forma que nenhum deles ficará relegado a um 
papel secundário, como mero provedor de pensão ou limitado a visitas de 
fim de semana. (SILVA, 2011, p. 2) 

 

Todavia, não são todos os casos de divórcio em que os ex-cônjuges conseguem separar 

a relação afetiva desfeita da relação parental. Mesmo nos casos em que os conflitos reinam e 

se sobrepõem à relação com os filhos, a guarda compartilhada pode ser aplicada. Mas parece 

ilógico pensar que haveria um compartilhamento de ações, frente à formação dos filhos, por 

parte de pais que não conseguem se entender. Nestes casos a lei se vale do argumento de que 

o mais indicado seria preservar o direito da criança conviver com ambos os pais (SILVA, 

2011).  

Outro aspecto importante no tocante à guarda compartilhada é a proximidade física. 

Nesta modalidade, segundo Silva (2011), o primordial é que haja uma proximidade afetiva e o 

compromisso nas decisões que cercam a vida dos filhos. Desse modo, pode o pai ou a mãe 

morar longe dos filhos, o que, todavia, não os impossibilitam de se relacionar e estar presente 

na vida dos mesmos. 

Dias (2013, p. 454) afirma o seguinte: 

 

A participação no processo de desenvolvimento integral leva à pluralização 
das responsabilidades, estabelecendo verdadeira democratização de 
sentimentos. A proposta é manter os laços de afetividade, minorando os 
efeitos que a separação sempre acarreta nos filhos e conferindo aos pais o 
exercício da função parental de forma igualitária (Grifos da autora). 

  

Sabe-se que a Lei 11.698/08 dispõe sobre as duas modalidades de guarda, mas a 

preferência sempre se dará ao compartilhamento (BRASIL, 2008). A aplicação da guarda 

compartilhada exige do casal o desarme das frustrações, desavenças e mágoas advindas da 

relação marital. Dias (2013) aponta que o compartilhamento das responsabilidades e decisões 

sobre a vida dos filhos ainda é uma opção que gera menos malefícios do que a modalidade 



30 

 

unilateral, em que haverá necessidade de regulamentar visitas, processo pelo qual são 

predeterminados dias e horários para o genitor que não deteve a guarda do filho. 

 Alexandre e Vieira (2009) realizaram uma pesquisa com homens e mulheres que 

vivenciaram o divórcio. O objetivo do estudo foi investigar se o tipo de guarda (unilateral ou 

compartilhada) influenciaria na relação entre pai/mãe e filhos, após o divórcio. Ao término do 

estudo, para a surpresa daqueles que defendem a modalidade de guarda compartilhada como a 

“salvação” dos conflitos conjugais no que tange à educação dos filhos, os autores concluíram 

que não houve diferenças significativas entre os dois grupos de pais/mães. Esse resultado 

sugere que não é a modalidade de guarda em si que irá determinar a qualidade da relação 

entre pais e filhos, mas a disposição à cooperação e harmonia entre os ex-cônjuges para o 

exercício da parentalidade. 

 Nessa mesma direção, Lago e Bandeira (2009) afirmam que um dos fatores 

primordiais para a aplicação da guarda compartilhada está no relacionamento amigável entre 

os pais da criança: quanto maior a maturidade do casal, maior a flexibilidade na tomada de 

decisões, fatores que não podem ser controlados por lei prescrita.  

  

2.1.4 Alienação Parental 

 

Nesse contexto de longas disputas familiares, é comum encontrar casos em que crianças 

reproduzem discursos de repulsa para com um dos genitores, um fenômeno recorrente no 

âmbito das disputas de guarda e bastante desafiador para o sistema judiciário. Gardner (1999; 

2002) define essa atitude com o termo Alienação Parental, para a qual já existe uma lei 

específica no Brasil e que será tratada logo mais.  

Alienação parental, segundo Gardner (1999; 2002), vem a ser um comportamento 

reproduzido por um dos genitores de desmoralizar a imagem do/a ex-companheiro/a ante os 

filhos. A criança pode ficar chateada com o genitor que deu início ao divórcio, acreditando 

que este foi o único responsável pelo término do relacionamento entre seus pais. Esta 

campanha pode ser realizada por um dos pais, ou por qualquer ente familiar que seja próximo 

e exerça influência sobre a criança.  

Nesta direção, Silva (2011) afirma que, na maioria dos casos, a alienação é promovida 

pela mãe da criança e que por isso não é fácil a detecção, visto que a mãe ocupa um lugar de 

proteção, zelo, sacrifício pelo filho, intentando suprir a ausência do pai. Contudo, pode 

também ser realizada pelo genitor não guardião que visa lutar pela guarda do filho e nos 

momentos de visita promove influências e discursos pedindo que a criança more com ele. 
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Além desses, a criança pode ser vítima de alienação por um terceiro que tenha interesses na 

destituição familiar, podendo ser um avô, tia, ou até pessoas que não são da família, por 

exemplo, profissionais sem postura ética, como advogados de algum dos genitores. 

Quanto maior for o investimento do alienador, maiores serão as sequelas deixadas na 

criança, podendo desenvolver o que Gardner (2002) denominou de Síndrome da Alienação 

Parental (SAP), as sequelas emocionais e os comportamentos resultantes da exposição ao 

processo constante de alienação. 

Por se tratar de uma síndrome, a detecção só é possível a partir do desencadeamento de 

alguns sintomas, como por exemplo, a campanha prejudicial contra o/a ente alienado/a por 

iniciativa da própria criança, adesão irrefletida ao genitor alienador, encenações por 

encomenda do alienador, ausência de culpa sobre as denúncias feitas ao genitor vítima da 

ação (GARDNER, 2002; 1999). 

Silva (2011) afirma que mesmo sendo um fenômeno recente, a SAP é frequente nos 

casos de separação familiar, processos de guarda, regulações de visitas, pensão alimentícia, 

guarda dos filhos. Nesses contextos, um dos pais utiliza argumentos com a finalidade de 

suspender ou até impedir visitas, acusar o adimplemento de pensão, destituir o outro genitor 

do poder familiar, chegando ao absurdo das acusações de agressões físicas ou abusos sexuais.  

A autora ainda pontua que o alienador, o responsável pelas falsas calúnias, pode ser 

portador de um distúrbio comportamental grave, por não apresentar sentimentos para com o/a 

ex-cônjuge, muito menos à criança, dando importância apenas aos seus próprios interesses. 

Ao manipular emocionalmente o filho, com acusações infundadas, torna-se ele o real agressor 

da criança, pois não atina à importância dos vínculos parentais para o desenvolvimento 

saudável e o equilíbrio psíquico do filho. Nesse sentido, a relação entre o alienador e a criança 

é de uma extrema simbiose, dependência e opressão sobre a criança (SILVA, 2011). 

  

2.1.5 A Psicologia como alternativa de intervenção no judiciário 

  

Em linhas gerais, a Psicologia, atrelada às práticas jurídicas no Brasil, tem seu 

surgimento recente, data da década de 80, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Um grupo de 

psicólogos voluntários acompanhavam pessoas encaminhadas pelo próprio Tribunal, a fim de 

dar suporte quanto às questões relacionadas aos conflitos familiares, objetivando 

principalmente a permanência da criança no seu lar. A consolidação da profissão se deu em 

1985, quando foi apresentado um projeto à Assembleia Legislativa, criando o cargo de 

Psicólogo Jurídico (CESCA, 2004). 
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Não cabe nesse espaço dar atenção ao surgimento da Psicologia no âmbito jurídico, mas 

considerar sua importância e contribuições nas demandas de conflitos familiares que chegam 

à justiça. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reconhece a importância da 

equipe interprofissional composta por profissionais de Psicologia, Serviço social e Pedagogia, 

cabendo ao poder judiciário elaborar uma proposta que garanta recursos para manutenção do 

assessoramento da equipe (BRASIL, 1990).  

Em Pernambuco constatou que há concordância entre a posição tomada no parecer 

psicológico e a decisão judicial, em torno de 70% dos processos que envolveram violência 

sexual intrafamiliar. Cabe salientar também que, na maioria dos relatórios analisados, além de 

concordar com o parecer técnico, as autoridades (juízes, advogados, promotores) se utilizaram 

dos argumentos contidos nos relatórios para embasar o posicionamento adotado (SANTANA, 

2009).  

A partir destes dados é possível dimensionar a importância dos conhecimentos “psis” 

dentro do universo da justiça. Sobre essa atuação, Costa, Pesno, Legani e Sudbrack. (2009) 

afirmam que a performance do psicólogo jurídico foi delineada em torno da perícia e do 

assessoramento judicial. Hoje, tem-se um trabalho voltado ao estudo psicossocial, o que 

indica um afrouxamento das fronteiras entre o psíquico e o social. Em uma perspectiva mais 

complacente, o diálogo entre a Psicologia e o Serviço Social possibilitou às instâncias 

decisórias ampliação compreensiva nas questões de cunho criminal e demais conflitos.  

Miranda-Júnior (1998), em uma perspectiva psicanalítica, afirma que é preciso 

ultrapassar o reducionismo da prática pericial. Ao conceder o espaço de escuta, o psicólogo 

abre possibilidade para que o sujeito elabore novos significados na sua relação com a lei 

simbólica e com a lei jurídica.  

O que vem a ser, então, o ofício do profissional de Psicologia dentro das Varas de 

Família e Varas de Infância e Juventude? Segundo Silva (2003, p. 39) o objetivo do Psicólogo 

Jurídico é 

[...] destacar e analisar os aspectos psicológicos, das pessoas envolvidas, que 
digam respeito a questões afetivo-comportamentais da dinâmica familiar, 
ocultas por trás das relações processuais, e que garantam os direitos e o bem-
estar da criança e/ou adolescente, a fim de auxiliar o juiz na tomada de uma 
decisão que melhor atenda às necessidades dessas pessoas. 

  

Miranda-Júnior (1998) afirma que os processos de litígio familiar são recorrentes no 

cotidiano do Psicólogo Judiciário. Questões mal resolvidas entre o ex-casal, em geral 

relacionadas a uma separação malsucedida, se revertem no relacionamento com os filhos e se 

materializam nas ações de guarda, acusações reciprocas em que os filhos, em segundo plano, 
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passam a ser objeto de negociação. Nesses contextos, o psicólogo deve realizar intervenções 

que desconstruam o litígio, abrindo espaço de escuta para ambas as partes. Sem que haja uma 

intervenção clínica, o litígio poderá perdurar mascarado em diversas ações judiciais 

intermináveis.  

Há ocorrências em que os pais não se permitem dialogar, nesses casos a melhor 

intervenção é focar na criança, posto que elas podem se contrapor ao conflito dos pais na 

tentativa se se isentar dos danos subsequentes. Infelizmente são casos raros, visto que na 

maioria das vezes os filhos entram em uma dinâmica de se aliar a um dos pais (MIRANDA-

JÚNIOR, 1998). 

Costa et al. (2009, p. 238) afirmam que um dos maiores desafios no trabalho com 

famílias em conflito é promover transformações e atitudes no casal, em vista do melhor 

interesse da criança.  

 

O limite entre compreender os sentimentos e necessidades de cada um e a 
solicitação de que esses aspectos sejam colocados de forma clara nos 
pareceres sobre a guarda ou a regulamentação de visitas, entre outras 
questões, tem sido relatado pelos técnicos como gerador de muito 
sofrimento. 

  

É nesse sentido que as intervenções psicossociais devem ultrapassar as barreiras 

judiciais e adentrar em seu papel terapêutico, com vistas a gerar possibilidades para que os 

pais encontrem a melhor maneira de retomar suas funções parentais. Segundo Costa et al. 

(2009) o papel terapêutico baseia-se em uma mudança de paradigmas, na qual o conceito de 

culpabilização da família transforma-se em responsabilidade conjunta perante os filhos. No 

que concerne aos processos de disputa de guarda, não há ganhadores nem perdedores, mas 

pessoas que precisam consolidar a responsabilização conjunta sobre o bem-estar dos filhos.  

A atenção do profissional de Psicologia deve estar centrada nas relações que a família 

estabelece com os parentes extensos, nas narrativas criadas frente ao contexto e a 

potencialidade de criar novos caminhos ante os desafios da nova rotina familiar, uma vez que 

a discussão está na reorganização do sistema familiar (COSTA et al., 2009). 

Portanto, nos encontros e desencontros entre a Psicologia e o Direito, o grande desafio é 

encontrar um caminho no qual as duas disciplinas possam trabalhar conjuntamente na 

constante busca de melhor atender ao bem-estar da população. Para tal, há de haver mudanças 

nas formações tanto dos profissionais psis, quanto nos operadores da lei. Estas terão que 

abarcar uma concepção de justiça que englobe o cuidado e a cidadania (COSTA et al., 2009). 
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2.2 O DESENVOLVIMENTO EM PAUTA: CONFLUÊNCIAS ENTRE A PSICOLOGIA 
E A SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

 

A infância não é um tema exclusivo da Psicologia, por mais que esta ciência tenha se 

debruçado em conhecê-la. A própria história da Psicologia mostra-nos todo o investimento 

direcionado à criança no sentido de construir teorias que pudessem abarcar seu 

desenvolvimento. Como exemplo, temos o emblemático debate entre inato e adquirido, uma 

discussão que até os dias atuais ainda nos aguça a curiosidade. 

No presente trabalho, entretanto, assume-se uma postura integrativa entre inato e 

adquirido. Assim como afirmam Otta, Ribeiro e Bussab (2003) esse é um debate necessário, 

uma vez que abandonar qualquer uma das vertentes não tem se revelado uma boa opção. Em 

conformidade com os autores, o desenvolvimento será aqui abordado a partir da concepção 

interacionista, que segundo Oliveira, Mello, Vitória e Ferreira (1992) contrapõe-se a qualquer 

tipo de determinismo, seja ele biológico ou social. O interacionismo considera que tanto o 

biológico quanto o cultural não podem ser pensados separadamente, mas enquanto aspectos 

que atuam em mútua sintonia: 

 

As características biológicas preparam a criança para agir sobre o social e 
modificá-lo, mas esta ação termina por influenciar na construção das 
próprias características biológicas da criança. Além disso, o interacionismo 
defende a reciprocidade de influências também entre o indivíduo e o meio. A 
experiência da criança em um determinado ambiente é ativa e ao mesmo 
tempo em que ela modifica este meio, ela é modificada por ele, em especial 
pela interação com os outros indivíduos (OLIVEIRA et al., 1992, p. 29). 

 
 

A partir da perspectiva sociointeracionista, o desenvolvimento é um processo que 

perdura por toda a vida e é um empreendimento individual/social. Como exemplo tem-se a 

relação de dependência do bebê ao meio. Ao nascer o bebê tem um aparato biológico que 

garante condições de desenvolvimento, entretanto este aparato não está maduro o suficiente 

para as necessidades imediatas, tendo o outro um papel fundamental para propiciar condições 

de desenvolvimento, garantindo proteção, alimento e meios de aprendizagem (OLIVEIRA et 

al., 1992). 

Bruner (1997) afirma que a espécie humana tem uma aptidão pré-linguística, que é 

desenvolvida a partir da estimulação do meio, dos contextos sociais e dos seres humanos. 

Nesse sentido as pessoas nascem com “um conjunto de predisposição para interpretar o 

mundo social de uma forma particular e para agir sobre as nossas interpretações” (BRUNER, 
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1997, p. 69). Em suma, a Psicologia com enfoque interacionista propõe compreender a 

criança enquanto “agente ativo de transmissão, elaboração e recriação de cultura desde os 

primeiros anos de vida” (CARVALHO; PONTES 2003, p. 17). 

A infância a partir da perspectiva interacionista encontra confluências com a Sociologia 

da Infância. Corsaro (2011) aponta críticas ao modelo de pensar a criança por meio de 

parâmetros individualistas, nos quais o desenvolvimento infantil é concebido como um 

processo de aprendizagem, ou melhor, como internalização de conhecimentos provenientes 

dos adultos. 

Corsaro (2011), ao contrário, compreende que a socialização é um processo que 

ultrapassa a aquisição de conhecimentos; a criança os reproduz, mas também se apropria, e 

reinventa. Para este autor é fundamental a compreensão de que a socialização é um processo 

coletivo, no qual a criança pode negociar e compartilhar cultura entre si e entre os adultos. 

A fim de superar a conotação individualizante que o termo “socialização” carrega, o 

referido autor propõe um novo conceito que ele chamou de reprodução interpretativa. Este 

conceito abarca dois importantes aspectos: o interpretativo com o qual a criança pode inovar e 

criar sua própria participação na sociedade; e o aspecto reprodutivo, este leva a criança ao 

cenário ativo, no qual elas podem contribuir para a produção e mudanças culturais. Este 

conceito também indica que as crianças, ao participarem da rede social, estão submetidas à 

estrutura e reprodução sociais existentes (CORSARO, 2011). 

Para compreender o conceito de reprodução interpretativa é preciso levar em 

consideração dois importantes elementos: a linguagem e as rotinas culturais. Corsaro (2011) 

considera a linguagem tanto como um meio simbólico quanto um instrumento para 

estabelecer, criar ou manter realidades sociais ou psicológicas. Nesse sentido a linguagem é 

fundamental para que as crianças participem das rotinas culturais, que, como o próprio nome 

sugere, são os hábitos, o cotidiano. Essas rotinas fornecem às crianças a compreensão de que 

participam de um grupo social. Segundo Corsaro (2011), as rotinas servem como âncoras para 

assegurar aos atores sociais conviver confortavelmente no cotidiano diante das ambiguidades, 

problemáticas ou do inesperado. 

 

Assim ao participarem da rotina, as crianças aprendem um conjunto de 
regras previsíveis que oferecem segurança e aprendem também que 
variações nas regras são possíveis e até desejáveis. Dessa forma, as crianças 
desenvolvem ideias do caráter gerativo ou produtivo da participação cultural 
em uma rotina de jogo, da qual elas extraem grande prazer (CORSARO, 
2011, p. 33). 
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Com essa citação o referido autor introduz o jogo e as práticas lúdicas como rotinas 

culturais. Na mesma linha de raciocínio Carvalho e Pontes (2003, p. 15) concebem a 

“brincadeira enquanto prática cultural”. Nesta perspectiva o ritual da brincadeira proporciona 

caminho para a formação de grupos de brinquedo, ou seja, uma micro sociedade na qual os 

seus integrantes podem, nas relações, atribuir papéis, conhecer regras e procedimentos, tudo 

isso participando da dinâmica que a brincadeira oferece. 

Na mesma direção, Oliveira et al. (1992) afirmam que a partir da brincadeira infantil as 

crianças podem exercitar variados papéis do cotidiano. Esse exercício não se limita à imitação 

e reprodução de significados, mas permite a elas a possibilidade de, ao desempenharem esses 

papéis, formularem seus próprios sentidos. 

Um ponto importante elencado por Carvalho e Pontes (2003) é o lugar protegido que a 

brincadeira proporciona à criança. Como forma de exploração social, a brincadeira pode 

despertar elementos latentes, entretanto a própria situação lúdica não permite de fato que haja 

confronto ou tensões, sendo assim, na brincadeira, é possível obter informações a respeito das 

habilidades e debilidades dos brincantes, mas com riscos minimizados. 

Com base nessas contribuições, será apresentado o aporte teórico e principais conceitos 

sobre desenvolvimento humano que servirão de guia para os objetivos e análise da pesquisa 

em tela.   

2.2.1 Interação, sociabilidade e RedSig como perspectiva para compreender o 
desenvolvimento humano 

 

A presente investigação parte da concepção interacionista e, dessa forma, alguns 

conceitos são de fundamental importância e serão aqui explicitados. O conceito de interação 

foi discutido por Carvalho, Império-Hamburguer e Pedrosa (1996) a partir da observação de 

crianças, entre dois e três anos, em situação de brincadeira livre.  

As autoras conceberam a brincadeira como um campo social de interações, 

analogamente ao campo gravitacional, no qual há interação entre partículas que têm massa e 

são constitutivas desse campo, e ao campo eletromagnético em que há interação de cargas 

elétricas. A brincadeira pode ser considerada um campo interacional social uma vez que por 

meio da interação os indivíduos se constituem e, ao mesmo tempo, constituem o campo. Isso 

é possível porque a sociabilidade é constitutiva da natureza humana, ou seja, os indivíduos 

regulam e são regulados pelos coespecíficos.  
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Ocorre interação quando a movimentação ou o comportamento de um ou mais 

componentes do campo leva em conta o comportamento dos demais componentes. Dessa 

forma uma criança que brinca individualmente pode estar regulando outra criança orientada 

para ela (orientação da atenção), sem que se dê conta disto. Portanto, a ação individual não se 

opõe à interação, uma vez que faz parte do campo interacional social e, potencialmente, 

regula o comportamento de outro/s. Existem também: a co-regulação ou regulação recíproca; 

e a correlação. A primeira diz respeito à possibilidade de um indivíduo regular o outro e ser 

regulado por ele. Informações são transformadas em significações; atribuição de significados 

é uma capacidade inerente ao ser humano; emergem significados, alçados da interação social. 

No segundo caso, na correlação, há uma persistência de significado, que regula e constitui o 

grupo, geralmente, algo que é tomado compartilhadamente (uma significação condensada), 

eliminando-se ruídos ou duplicações, e permitindo sua retomada em outro momento. 

Significado construído, que faz parte da história do grupo. Por exemplo, uma criança pode 

levantar os braços e a partir dessa ação outras crianças, ao seu redor, se ajustam à mesma ação 

de levantar simultaneamente os braços, dando um sentido, criando, por exemplo, uma 

brincadeira, mesmo que este sentido seja apenas, “estamos fazendo algo juntas”, ou “estamos 

imitando uma à outra”. 

A correlação é uma condensação de ações, de forma que o significado da brincadeira 

persiste em outros momentos. No exemplo, caso as crianças, em outro momento, levantem 

novamente as mãos e voltem a vivenciar a brincadeira, pode-se caracterizar o ato de levantar 

as mãos um atrator, ou seja, uma ação condensada capaz de reinstaurar a brincadeira como 

um todo (CARVALHO et al. 1996).  

Esses conceitos só podem ser inferidos na dinâmica cotidiana, porque a espécie humana 

é social. Carvalho (1994) defende que o social é um espaço de significação criado pelos seres 

humanos, que possuem sociabilidade, ou seja, uma característica de sua espécie, que 

possibilita regular e ser regulada pelo outro.  

Sobre o conceito de sociabilidade, Carvalho et al. (1996) apontam três princípios: (i) 

orientação da atenção; (ii) atribuição de significado; (iii) persistência de significado, conforme 

já mencionado anteriormente. A atenção é uma função que direciona o indivíduo a recortar a 

realidade de acordo com as necessidades da sua própria natureza, direcionando a percepção, 

motivação e a ação. A orientação da atenção, enquanto princípio da sociabilidade, refere- se à 

regulação para e pelo parceiro da mesma espécie. Sob esse pressuposto Carvalho et al. (op. 

cit.), ao analisarem episódios de crianças brincando, sugerem que a reunião de crianças em 

um determinado lugar da sala não se deu pela existência de brinquedos ou pelas 
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características físicas do ambiente, mas sim pela presença de outras crianças (coespecíficas). 

A presença das crianças se tornou um organizador ou um foco privilegiado da atenção. 

Dando continuidade aos princípios da sociabilidade, a espécie humana também dispõe 

da capacidade de atribuir significados ao outro e às situações. Nesse sentido, as inúmeras 

informações que existem no campo social podem ser transformadas: interpretadas ou 

ressignificadas pelo parceiro. Quanto mais a vida social for complexa, mais informações serão 

transformadas em significados e mais sentidos serão compartilhados (op. cit., 1996).  

Para compreender o princípio da persistência de significado será preciso retomar a ideia 

de correlação, anteriormente explicada, com a qual um sentido pode ser compartilhado através 

de um atrator (uma palavra, um gesto). Caso esse sentido seja retomado, durante a 

brincadeira ou em outro momento, pode-se afirmar que as crianças além de compartilharem o 

mesmo sentido, resgataram-no em outro momento, ou seja, o significado persiste. O que 

caracteriza o princípio aqui citado não é o tempo de duração, mas o fato de ele permanecer em 

compartilhamento. É por meio da persistência de significado que brincadeiras sobrevivem ao 

tempo, como por exemplo, as amarelinhas, os peões, pega-pega, entre outras brincadeiras. 

Em consonância com esses conceitos, tem-se a perspectiva teórico-metodológica da 

Rede de Significações (RedSig) para a compreensão do desenvolvimento humano que será 

aqui sumariamente apresentada. Essa é uma ferramenta proposta por Rossetti-Ferreira, 

Amorim e Silva (2004) que concebem o desenvolvimento humano durante todo o ciclo vital, 

sendo este um processo que se dá nas relações de pessoas em contextos socioculturais 

situados, sendo o conceito de interação social importante para esta perspectiva.  

As referidas autoras assim consideram: “[...] a perspectiva da Rede de Significações 

propõe que o desenvolvimento se dá dentro de processos complexos, imerso que está em uma 

malha de elementos de natureza semiótica” (ROSSETTI-FERREIRA et al. 2004, p. 23). É 

primordial compreender que o processo de desenvolvimento tem um caráter de constituição 

mútua; desta forma, as pessoas tanto estão imersas e constituídas quanto submetidas à malha 

de sentidos. 

Rossetti-Ferreira, Serrano e Costa (2011) afirmam que o desenvolvimento é um 

processo de dar e criar sentidos e isso só é possível com o ingresso do homem no contexto 

simbólico, situado sócio e historicamente. Garantida esta condição, a pessoa terá 

possibilidade, nas relações que estabelece, de construir sentidos para si própria e para as 

pessoas que a cercam, tendo sempre a oportunidade de ressignificar os próprios sentidos 

criados. 



39 

 

Importa ressaltar que ao contrário da perspectiva funcionalista do desenvolvimento, a 

qual pensa o ser humano enquanto um sistema em busca de uma harmonização, a RedSig 

propõe o confronto e o conflito enquanto processos centrais na constituição do indivíduo. 

Nesse sentido a pessoa, nas interações vivenciadas, tem sempre oportunidade de se identificar, 

através do processo de fusão, ou se contrapor a algo, a partir do processo de diferenciação. É 

nesse contínuo que o ser humano pode criar, negociar ou ressignificar sentidos (ROSSETTI-

FERREIRA et al., 2011). 

Alguns elementos são fundamentais para a compreensão da teoria aqui apresentada. A 

interação social, como já trabalhado, é um desses conceitos-chave da Rede de Significações. 

Os campos interativos e dialógicos têm seu lugar de destaque e se tornam fundamentais desde 

os primeiros anos de vida, uma vez que a sobrevivência de um bebê, por exemplo, fica 

condicionada ao outro social, um ser capaz de decodificar as primeiras necessidades da 

criança que ainda não domina a linguagem. Toda e qualquer ação no campo interacional é 

capaz de promover mudanças tanto na pessoa que agiu, quanto na pessoa fruto da ação. É 

nesse constante movimento, interligado às experiências, às necessidades e ao contexto social 

que as pessoas se desenvolvem (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2004). 

O conceito de contexto, nessa perspectiva, tem seu valor reconhecido, visto que 

ultrapassa a noção de ambiente físico. A RedSig propõe a noção de contexto, levando em 

consideração os aspectos físicos, sociais, a sua funcionalidade, as regras, os horários, sistemas 

de crenças, toda uma estrutura organizacional que circunscreve e é circunscrita pelos 

indivíduos. Uma contribuição importante da teoria é considerar as pessoas enquanto contexto, 

isso se dá porque a presença de cada indivíduo dentro da malha social delimita papéis e 

posicionamentos que definem lugares, relações de poder e modos de interação. Enfim, dentro 

de quaisquer circunstâncias, as pessoas se submetem a elas e simultaneamente agem sobre 

elas. Na perspectiva da RedSig, não se pode considerar o contexto separadamente das pessoas 

que os compõe (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2004). 

Outro construto que compõe a Rede de Significações sem o qual não seria possível 

conceber a teoria, é a matriz sócio-histórica. Todo o processo de atribuição, negociação e 

elaboração de sentidos ocorre dentro de um contexto. Para a RedSig não se permite apreender 

o humano, nas suas significações, descontextualizado do seu tempo histórico, das condições 

sociais, econômicas, políticas e das práticas discursivas que o cercam, o faz pensar e se 

posicionar diante da realidade. Amorim e Rossetti-Ferreira (2004, p. 95) nomeiam esse 

conjunto de fatores por matriz sócio-histórica, assim as autoras definem: 
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Dessa forma, afirmamos que a matriz sócio-histórica é composta por 
elementos sociais, econômicos, políticos e culturais, todos historicamente 
construídos e em contínua construção. Ela apresenta uma natureza 
fundamentalmente semiótica e tem concretude no aqui e agora das situações. 
Ainda, afirma-se que a matriz sócio-histórica pode ser didaticamente 
concebida como composta por duas partes íntima e dialeticamente inter-
relacionadas: condições socioeconômicas, políticas e práticas discursivas 
(Grifos das autoras). 

  

São os fatores sociais, econômicos e políticos que representarão as condições e formas 

de viver em uma comunidade, na qual o ser humano nasce e se desenvolve. As práticas 

discursivas são concebidas como o conjunto de representações, influências religiosas, os 

discursos científicos, ente outros, todos com caráter semiótico em uma arena de valores, 

sentidos e costumes em constantemente negociação. Na concretude das relações, as condições 

de vida e as práticas discursivas estão sempre interligadas, em uma dinâmica de contradição, 

sustentação e transformação (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004). 

A matriz sócio-histórica não existe como uma entidade própria e independente. Na 

verdade, ela se realiza com o indivíduo e por intermédio dele. São nas relações cotidianas que 

pessoas encontram espaço para personalizar o seu próprio curso de vida. É nesse sentido que 

o processo de desenvolvimento não se restringe ao âmbito psicológico, imerso em fases 

delimitadas, como a velhice, juventude ou a infância. Na perspectiva da RedSig, desenvolver é 

um processo biopsicosocial, cultural e histórico do indivíduo em uma constante caminhada 

dentro do universo de sentidos (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004). 

Portanto, diante dos pré-supostos apresentados, nos quais a criança é considerada agente 

e produtora de sentidos, a presente pesquisa tem o interesse de perscrutar significações sobre 

família em crianças que têm vivenciado conflito familiar judicializado. 
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3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

GERAL 

• Perscrutar significações sobre família em crianças de 5 a 11 anos, entre estas, crianças 

cujos pais estão em litígio na justiça por disputa de guarda ou regulamentação de visitas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Capturar, a partir de brincadeiras coletivas, em que as crianças planejam uma 

encenação teatral, fragmentos de significações sobre família. 

• Explorar, na construção das brincadeiras, significações sobre de família que possam 

ser consideradas indícios da perspectiva da criança sobre o conflito judicial vivenciado por 

seus pais. 

• Identificar a versão das crianças sobre o rompimento conjugal de seus pais, quando 

instadas, em situação individual, a conversarem sobre família e sobre sua família. 
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4 MÉTODO 

 

A opção metodológica seguida nesta investigação foi a da pesquisa qualitativa, com 

ênfase na análise de dados microgenética (MEIRA, 1994; PEDROSA; CARVALHO, 2005). 

Flick (2009) aponta que na pesquisa qualitativa não pode haver um reducionismo dos 

objetivos em variáveis, mas sim uma tentativa de maximizá-los dentro do seu contexto. É 

nesse seguimento que o autor afirma: “[...] os campos de estudo não são situações artificiais 

criadas em laboratório, mas sim práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana” (FICK, 

2009, p. 24) 

A descrição metodológica é um passo importante da dissertação, visto que torna pública 

toda a caminhada da pesquisadora ao adentrar no campo, as dificuldades encontradas, as 

parcerias, os entraves institucionais, entre outros pontos que podem servir para os futuros 

pesquisadores que, por ventura, venham a optar por um caminho semelhante.  

   

4.1 A APROXIMAÇÃO COM O CAMPO E OS LOCAIS DA PESQUISA 

 

Antes de conhecer as instituições que serviriam como locais da pesquisa, foi preciso 

percorrer um longo caminho. Por se tratar de um tema restrito ao contexto judiciário, o litígio 

familiar, foi necessária a autorização do juiz responsável por uma das Comarcas de 

Pernambuco. Portanto, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao juiz e este, após a leitura do 

texto, marcou um encontro com a pesquisadora, a fim de esclarecer algumas dúvidas. Nesse 

encontro, além da autorização dada ao trabalho, ficou acordado que a pesquisadora não teria 

acesso aos processos de litígio familiar, os quais correm em segredo de justiça, e as 

informações necessárias para se chegar aos possíveis participantes da pesquisa seriam 

fornecidas pelos membros da Equipe Psicossocial. Esta equipe também faria uma consulta aos 

pais em litígio, sobre o interesse em contribuir com a pesquisa. Portanto, somente com a 

aquiescência destes é que a informação para o contato seria liberada. 

Após a anuência do Tribunal, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), tendo recebido autorização para iniciar a coleta 

(ANEXO A). 

Com a carta de anuência do juiz e a autorização do Comitê de Ética, a pesquisadora 

entrou em contato com a equipe responsável pelo setor Psicossocial das Varas de Família do 



43 

 

Tribunal de Justiça da Comarca que anuiu o trabalho. O projeto de pesquisa foi apresentado à 

equipe e, em seguida, obteve os contatos dos responsáveis das crianças para início da coleta. 

O contato com cada responsável se deu por telefone, quando a pesquisadora se 

apresentava e de forma breve explicava seu interesse em desenvolver a pesquisa. Após esse 

primeiro contato, um encontro era marcado. Foi em cada encontro que a pesquisadora pôde 

apresentar a importância da pesquisa e da participação da criança, esclarecendo os objetivos, o 

método e os cuidados éticos inerentes, bem como obtendo dele a autorização formal com a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A). Em 

seguida, a pesquisadora entrou em contato com cada escola na qual a criança autorizada 

estudava. 

É interessante ressaltar que cada encontro entre a pesquisadora e ou o pai, ou a mãe, ou 

a avó responsável pela criança foi crucial, visto que alguns deles, por desconhecerem os 

procedimentos de pesquisa acadêmica, achavam estranho uma “pessoa desconhecida” com 

interesse em realizar uma pesquisa sobre esse tema. Três casos foram bastante desafiantes: o 

primeiro de um pai, atual guardião, que marcou o encontro no consultório da psicóloga da 

criança, tentando promover uma conversa juntamente com a profissional. A pesquisadora 

então explicou tanto ao pai, quanto à psicóloga os objetivos, método e cuidados éticos da 

pesquisa.  Somente com a intermediação da profissional, o pai assinou o TCLE. O segundo 

caso se deu com a avó de outro participante. Com esta o contato por telefone foi bastante 

delicado, pois sua postura foi contida, principalmente ao falar do neto. Ao encontrar-se 

pessoalmente com a pesquisadora e após analisar toda a documentação, a avó pediu que a 

pesquisadora mostrasse sua carteira de identidade. Um pedido que demostrou desconfiança, 

mas uma atitude esperada, visto que o contexto em si, de litígio, já é naturalmente conflituoso. 

O terceiro e último caso, foi bastante interessante. A guardiã da criança, ao encontrar-se com 

a pesquisadora, pensava que haveria possibilidade de um tratamento psicológico, visto que a 

criança estava apresentando intensos comportamentos de rebeldia. A pesquisadora então 

explicou que era psicóloga, mas naquele momento não estava clinicando, e sim 

desenvolvendo uma pesquisa científica. A guardiã assinou o TCLE, entretanto, após uma 

análise posterior ficou decidido que essa criança não participaria, visto que o seu caso se 

configurava mais como um abandono dos pais do que necessariamente uma disputa de guarda 

decorrente de um conflito familiar. Quanto aos outros seis responsáveis o contato foi 

tranquilo, inclusive de incentivo à realização do projeto. 

O contato com as escolas, em algumas situações, foi intermediado pelos próprios 

responsáveis das crianças, quando estes apresentavam a pesquisadora aos professores ou 
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diretores, o que facilitou bastante o encontro com as instituições. No entanto, ainda houve 

resistência em duas escolas: na primeira, a diretora se negou a aceitar, visto que a criança 

tinha ligações de parentesco com um dos diretores da instituição; o segundo caso esteve 

ligado ao método, mesmo sendo informada que a pesquisa já tinha sido autorizada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE e que os dados gerados só seriam utilizados para fins 

de pesquisa, a diretora preferiu não autorizar porque os encontros com as crianças (a situação 

de coleta em que as crianças planejariam a encenação) seriam filmados. Vale frisar que entre 

as instituições cedentes existia uma que era pública municipal e as outras cinco eram 

particulares: Educandários, Academias e Hotelzinho, todas escolas de pequeno ou médio 

porte, fato este que facilitou a entrada da pesquisadora ao campo, visto que o acesso à 

diretoria era menos burocrático.  

A primeira instituição contatada, aqui denominada A, é uma instituição de ensino 

particular. No turno da manhã acontecem as aulas, e no turno vespertino a escola disponibiliza 

serviços de hotelzinho e reforço escolar. A instituição atende até o ensino fundamental I, além 

de ter uma classe para alunos com deficiência.  

A segunda instituição, escola particular, está localizada na periferia da cidade, e atende 

desde hotelzinho até o Ensino Fundamental II, nos turnos manhã e tarde. Nesta instituição 

estudavam duas das crianças indicadas pelo Tribunal de Justiça. 

A terceira instituição, referida pela letra C, também particular, está localizada em um 

bairro na periferia do município, e oferta o Ensino Fundamental I e II. Também, neste local, 

estudavam duas das crianças indicadas pelo Tribunal de Justiça. 

A quarta instituição, aqui referida como D, fica também localizada em um bairro da 

periferia da cidade, uma escola particular de pequeno porte que atende desde o Infantil até o 

fundamental I, nos turnos matutino e vespertino. 

A quinta instituição, a chamada de instituição E, também localizada em um bairro 

próximo ao da instituição D. Trata-se de um educandário, particular, que atende da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental I, nos turnos da manhã e da tarde. 

Por fim, a sexta instituição, aqui denominada pela letra F, é uma escola pública da rede 

municipal, localizada em um bairro da periferia, também próximo à instituição E. Esta escola 

dispõe do programa Educação de Jovens e Adultos, o Ensino Fundamental Supletivo, e por 

fim, o Ensino Fundamental do primeiro ao quinto ano. 

Todas as seis escolas que cederam o espaço para a realização da coleta de dados, 

assinaram um Termo de Anuência Institucional, documento exigido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFPE, autorizando a pesquisadora a desenvolver as atividades no local.  
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4.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram da pesquisa 41 crianças, sendo 25 meninos e 16 meninas, com idades 

variando entre 5 anos e 3 meses e 11 anos e 8 meses. O quadro que será apresentado, mostra a 

quantidade de crianças, por instituição, sexo e idade. (Vide tabela nº 1).  

Das 41 crianças participantes, oito foram crianças focais, aquelas indicadas pelo 

Tribunal de Justiça e que constituíram o foco de análise desta dissertação. As 33 outras foram 

crianças convidadas, a partir do ciclo de amizade, vivenciado nas escolas, das crianças focais. 

Para cada criança focal, foram convidadas de quatro a cinco parcerias privilegiadas, indicadas 

pela professora, mas, em um dos casos, foi possível realizar a coleta com apenas três parceiros 

pela dificuldade de reunir todos os indicados nos dias em que se foi coletar. Carvalho e 

Rubiano (2004), a partir de observações videogravadas de crianças engajadas na mesma 

atividade e orientadas mutuamente, chegaram à conclusão de que tanto a observação por elas 

adotada, quanto o relato de educadores a respeito de parcerias privilegiadas entre as crianças 

são bons indicadores para evidenciar essas redes sociais. Os nomes de todas as crianças são 

apelidos criados pela pesquisadora. A idade das crianças é indicada em anos e meses. 

Usando o mesmo critério de Carvalho e Rubiano (2004), frequência de engajamentos na 

mesma atividade e orientação mútua, a pesquisadora solicitou à professora, responsável pela 

turma, que elegesse as crianças participantes da sessão de brincadeira com a criança focal, 

tendo o cuidado para mesclar o grupo com meninos e meninas. À medida que a professora 

selecionava as crianças componentes da oficina (os parceiros privilegiados da criança focal), a 

pesquisadora entrava em contato com seus pais ou responsável a fim de obter o consentimento 

de participação na pesquisa e, ainda, solicitava-lhes a assinatura do TCLE. Com os grupos 

formados e todos os TCLEs em mãos, a pesquisadora combinava o horário e local de 

realização da oficina com cada instituição de ensino. 

Conforme já explicitado foram formados oito grupos de crianças, de quatro e seis 

participantes. Entre as oito crianças focais, dois eram irmãos, Caim (M/10;5) e Ana (F/8;9), 

que estudavam na mesma escola, aqui denominada instituição C. Outras duas crianças, Davi 

(M/11;6) e Nina (F/10;9) coincidentemente também estudavam na mesma escola, instituição 

B, fato que facilitou bastante a coleta. 
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Tabela 1: Distribuição de crianças por instituição, sexo e idade. 

 

 

 

                                                           
1 As crianças focais estão sinalizadas com um asterisco. 

Instituição A Instituição B (B1) Instituição B (B2) Instituição C (C1) Instituição C (C2) Instituição D 

Criança Idade/Sexo Criança Idade/Sexo Criança Idade/Sexo Criança Idade/Sexo Criança Idade/Sexo Criança Idade/Sexo 

Eros1* M/5;3 Davi* M/11;6 Nina* F/10;9 Caim* M/10;5 Ana* F/8;9 Biel* M/10;1 

Dani F/6;7 Italo M/9;6 Iago M/11;8 Mario M/10;10 Rute F/7;11 Leda F/10;4 

Ilma F/6 Cleo M/10;11 Eva F/10;3 Hugo M/10;1 Celo M/8;2 Isis F/10;11 

Milton M/7;6 Ada F/10 Aline F/11 Denis M/11;1 Caio M/7;11 Rui M/9;2 

Tuta M/6;3 Keli F/9;4  Joel M/11;2 Mile F/10;5 Jair M/8;2 Mara F/10;5 

  Berg M/10;5 Elmo M/11;3       

Instituição E Instituição F 

Criança Idade/Sexo Criança Idade/Sexo 

Zeus* M/8;10 Tito* M/7;1 

Hera F/8;8 Abel M/7 

Atena F/7;7 Cefas M/6;8 

Apolo M/7;12 Lia F/6;11 

Dino M/8;2   
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4.3 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Foi necessário dispor de materiais para montagem de um cenário confortável, no 

qual os participantes puderam sentar-se e, simultaneamente, compreender que ali havia 

uma delimitação espacial. Pensando nessas condições, a pesquisadora utilizou dois 

tapetes e almofadas coloridas, papéis, lápis e borrachas, delimitando um setting para 

realização da oficina (Apêndice B) 

Para registro da coleta foram utilizadas uma câmera filmadora com tripé, cartão de 

memória e um dispositivo de Mp3. Após término da coleta foram utilizadas, também, 

mídias de CD e DVD para gravação e backup do banco de dados.  

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu em duas sessões, uma coletiva e uma individual. A fim 

de se familiarizar com as crianças, em todos os momentos presentes na escola, a 

pesquisadora procurou se apresentar aos participantes, aproveitando o momento de 

recreação para se aproximar, ou nos momentos em que conversava com os responsáveis 

para obtenção do TCLE, tentando tornar cada momento uma possibilidade de encontro e 

familiarização. Vale ressaltar que não houve uniformidade na maneira pela qual a 

pesquisadora se aproximou das crianças. Cada momento trazia uma novidade, algumas 

crianças questionaram se a pesquisadora era uma professora novata ou uma agente de 

saúde que estava prevista para ir à escola realizar exames de filariose. Portanto, cada 

momento exigiu da pesquisadora estratégias diferentes de aproximação.   

Para dar início às oficinas, a pesquisadora combinou com as professoras e 

diretoras de cada instituição um horário e um local onde poderia realizar as atividades. 

No dia combinado, a pesquisadora organizava o local com os materiais já mencionados, 

enquadrava a câmera para melhor captar as imagens e em seguida chamava as crianças 

para dar início à sessão. Das oito sessões coletivas, duas foram realizadas com a ajuda 

de uma auxiliar de pesquisa que ajudou a pesquisadora na organização prévia do local, 

no manejo da câmera e na organização posterior da sala.  

Sobre a composição das oficinas não houve uma padronização do número de seus 

integrantes, devido a imprevistos que surgiram por ocasião da coleta. Inicialmente 

foram planejadas oito oficinas, compostas por cinco crianças, uma vez que existiam oito 
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crianças focais (uma oficina para cada uma delas). Por precaução, a pesquisadora 

solicitou à professora que indicasse mais de quatro parceiros privilegiados pois, em caso 

de não consentimento dos pais ou ausência de alguma delas, haveria possibilidade de 

chamar outra criança. Entretanto, com autorização em mãos e grande motivação das 

crianças para permanecerem juntas em suas brincadeiras, fez-se exceção, admitindo-se, 

em dois casos, a participação de seis crianças, evitando-se constrangimentos de 

exclusão de alguma delas.  

A sessão coletiva consistiu em uma brincadeira na qual as crianças deveriam 

planejar uma encenação teatral sobre família (uma história de família para um teatro, 

traduzindo na linguagem delas para maior compreensão da tarefa a ser realizada). Essas 

oficinas foram videogravadas e duraram de 17 a 45 minutos, esse tempo dependeu da 

disponibilidade das crianças em prologar ou não a brincadeira. 

Como seria a história? Quem seriam os personagens? Foram perguntas frequentes 

no decorrer da oficina no sentido de instigar a criatividade e engajamento das crianças 

na atividade. Para este momento a pesquisadora disponibilizou também papel, lápis e 

borracha, materiais de apoio que ficaram disponíveis às crianças caso julgassem 

necessário utilizar. Das oito oficinas realizadas, somente três utilizaram esse material de 

apoio.  

Após o término das oficinas a pesquisadora assistiu a cada sessão a fim de 

capturar duas imagens significativas, em que estivessem todas as crianças reunidas e 

engajadas. Essas imagens foram impressas e utilizadas na fase posterior de conversas 

individuais. Assim como no estudo de Pereira, Lira e Pedrosa (2011), essas fotografias 

serviram de material de apoio para o momento seguinte, momento em que cada criança, 

individualmente, conversou com a pesquisadora sobre a experiência vivenciada na 

oficina e sobre os sentidos que elas atribuíram à família (a segunda sessão de cada 

criança). 

O momento da entrevista individual foi dividido em três partes. Primeiramente a 

pesquisadora perguntava como tinha sido a oficina, se a criança tinha gostado ou se 

sugeriria algo diferente com relação à história criada. Em seguida, apresentava as 

fotografias com a intenção de fomentar a conversa, quanto às lembranças da atividade. 

Após esse primeiro momento a pesquisadora entregava lápis, papel e borracha, 

solicitando à criança que fizesse um desenho, com a seguinte instrução: “Agora eu 

quero que você faça um desenho de uma família”. Após o término do primeiro, a 
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pesquisadora disponibilizava um novo material para a criança com a seguinte 

orientação: “Agora você vai desenhar a sua família”. Após o término dos desenhos, a 

pesquisadora sugeria que a criança comentasse cada desenho realizado. Além dos 

desenhos, a pesquisadora utilizou um pequeno roteiro de perguntas (APÊNDICE C), a 

fim de conhecer melhor o contexto familiar da criança.  

Enquanto recurso metodológico, o desenho ganha notoriedade no universo de 

pesquisa com o público infantil, na Psicologia a técnica é bastante difundida. Segundo 

Dias (2011), a partir da década de 50, houve um aumento significativo no uso dos 

desenhos, principalmente nas investigações cuja temática era a família. Em especial, a 

autora supracitada menciona Borelli-Vicent, que solicitava à criança dois desenhos, o 

primeiro de uma família e o segundo da sua própria família. Estudos recentes tem se 

dedicado a investigar significações de família por crianças, como exemplo, tem-se a 

pesquisa de Ribeiro (2011) que ao investigar as representações sociais de família por 

crianças, utilizou um arcabouço de ferramentas metodológicas, incluindo a solicitação 

de um desenho de “família” e de “sua família”, com ganhos significativos para sua 

investigação. Por esta razão, esta solicitação também foi incluída na presente pesquisa, 

não enquanto um teste psicológico, mas com a suposição de que com este procedimento 

haveria mais chance de acesso aos conflitos familiares. 

A situação coletiva é uma negociação de diferentes perspectivas de seus 

integrantes em torno de uma temática. Nestas, é possível acessar a perspectiva da 

criança, mas se compreende que ela é revelada por meio de uma construção coletiva de 

influências múltiplas, além de, algumas vezes, ser filtrada por inibição de tratar a 

questão de modo mais particularizado. Entretanto, assim como há perdas, ela também 

propicia ganhos, pois a situação coletiva pode oferecer possibilidade de algo vir à tona 

de modo mais disfarçado e negociado, com um balizamento coletivo e não individual.  

Todas as crianças foram entrevistadas, passando por esse momento 

individualizado de coleta. Entretanto, para a fase de análise desta dissertação, somente 

foram consideradas as entrevistas com as crianças focais, aquelas que estão vivenciando 

o conflito familiar judicializado. A decisão por fazer a entrevista com todos os 

participantes teve a finalidade de evitar constrangimentos, ou sentimentos de 

desigualdade possíveis de serem gerados com um tratamento diferente para algumas 

crianças participantes. Além disso, em continuidade a este trabalho, os dados dos 

participantes não focais poderão ser analisados e discutidos. 
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4.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise, como já anunciada anteriormente, seguiu o enfoque qualitativo e 

microgenético. Optar por essa abordagem, necessariamente posiciona o pesquisador em 

um enquadre ativo, de modo a afirmar a impossibilidade de um dado avulso de quem o 

observa, o que não significa um subjetivismo descomprometido, muito pelo contrário, 

garante critérios na manutenção do rigor científico da análise (PEDROSA; 

CARVALHO, 2005).  

Segundo Meira (1994) a análise microgenética é guiada por dois princípios 

básicos: primeiramente esse caminho analítico proporciona uma compreensão do 

processo para além da descrição do produto. O segundo princípio rege que a análise 

deverá inspecionar com detalhes a ação, sem perder de vista o significado da atividade 

em que essa ação se realiza. 

A videogravação entra nesse contexto como um instrumento capaz de possibilitar 

a realização de uma análise microgenética, uma vez que o vídeo proporciona ao 

pesquisador ter contato contínuo ao registro, de maneira a poder revê-lo inúmeras vezes 

quantas possíveis. Nessa perspectiva Meira (1994) afirma que “A videografia, ou 

registro em vídeo de atividades humanas, apresenta-se como uma ferramenta ímpar para 

investigação microgenética de processos psicológicos complexos, ao resgatar a 

densidade de ações comunicativas e gestuais” (p. 61). Em consonância, Carvalho et al., 

(1996) afirmam que a videogravação possibilita a repetição da observação, dando ao 

pesquisador maior precisão sobre o fenômeno. 

Meira (1994) aponta alguns importantes passos para a realização da análise de 

videogravação que aqui serão apresentados, em resumo: (1) inicialmente assistir ao 

vídeo por completo, tantas vezes quantas forem possíveis, concomitantemente realizar 

anotações prévias sobre o problema de pesquisa em análise; (2) construir um índice de 

eventos, este índice possibilita ao pesquisador o acesso a pontos específicos do vídeo; 

(3) iniciar um trabalho interpretativo mais rigoroso, identificando os eventos/episódios 

relacionados ao problema de pesquisa; (4) transcrever minuciosamente o vídeo, com o 

máximo de detalhes, contemplando entonações e gestos; (5) dar prioridade aos 

episódios selecionados e assisti-los persistentemente; (6) divulgar os resultados com 

recortes prototípicos e transcrições retirados do vídeo, dando a possibilidade para o 

leitor compreender e interpretar observações alternativas sobre a questão apresentada. 
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Após assistir aos vídeos, optou-se pela transcrição do vídeo por completo, antes 

mesmo de escolher os episódios, para que a pesquisadora pudesse desenvolver uma 

visão global da oficina e selecionar os pontos que foram fundamentais à análise. 

Segundo Pedrosa e Carvalho (2005) um episódio pode ser delimitado, a partir da 

identificação de um fato que venha a desencadear uma sequência interativa.  

Salienta-se também que o recorte de cada episódio é fruto de um alinhamento com 

os objetivos da pesquisa, assim como afirmam Meira (1994), Pedrosa e Carvalho 

(2005), é a constante exposição ao conteúdo das oficinas, o olhar curioso, juntamente ao 

posicionamento teórico adotado que direciona a seleção e análise dos episódios. 

No que concerne à análise dos desenhos elaborados foram observadas as 

significações apresentadas por cada criança focal, considerando comentários verbais das 

crianças, “visto que os significados e os sentidos das figurações são explicitados pelas 

palavras” (FERREIRA, 1998, p. 16). 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

“Um dado que se toma para análise é um 
dado de (quase) infinitas faces.” 
(CARVALHO; IMPÉRIO-HAMBURGER, 
PEDROSA, 1999) 

 

A análise realizada considerou as duas situações de coleta: as oficinas de 

brincadeira sobre um planejamento de teatro, cuja temática foi família – um contexto 

interacional; e entrevistas tendo como mote os desenhos produzidos pelas crianças sobre 

“uma família” e “minha família” – um contexto individual. Tendo em vista a 

complexidade e a vasta quantidade de dados gerados, os resultados das duas situações 

serão apresentados separadamente, mas tentar-se-á discutir os resultados da entrevista 

em articulação com os das oficinas. Mesmo nas oficinas, situação coletiva, a análise 

dará especial atenção à criança foco do presente estudo, aquela cujos pais vivenciam 

uma situação de conflito, disputando judicialmente a sua guarda ou a regulamentação de 

visitas. 

Visando a uma melhor compreensão dos dados, será apresentada, inicialmente, 

uma sinopse de cada oficina quanto à composição do grupo e a história criada. 

 

5.1 SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS E AS HISTÓRIAS CRIADAS: UMA 
BREVE DESCRIÇÃO 

 

Oficina A 
Criança Focal: Eros (M/5;3) 

Parcerias privilegiadas: Tuta (M/6;3), Milton (M/7;6),  
Dani (F/6;7), Ilma (F/6) 

Duração da oficina: 33’ 31’’ 
Local: Instituição A 

 

O grupo demonstrou receptividade à proposta da pesquisadora e logo acolheu a 

atividade. Não houve organização das ideias para que o coletivo formasse uma história 

estruturada, sendo sugeridas várias possibilidades diferentes. Ao final, o grupo não 

chegou a um consenso, sobre qual das histórias sugeridas seria escolhida para ser a 

história do grupo. As crianças, com frequência, olhavam para a câmera fazendo 
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gesticulações; contudo, a presença do equipamento parece não ter interferido ao ponto 

de intimidar o grupo no desenvolvimento da atividade. 

Durante a oficina, uma das crianças se sobressaiu: Milton. Foi frequente sua 

participação, sugerindo possibilidades de enredo. As outras crianças participaram 

acompanhando Milton, apoiando ou refutando as ideias propostas por ele. Eros, a 

criança foco desta oficina, demonstrou ser engajado, participativo e criativo. Em 

diversos momentos se posicionou sugerindo ou contrariando o que os amigos 

elaboravam. Uma característica marcante na participação de Eros foi o seu 

posicionamento frente às histórias criadas pelos amigos que aludiam aos contos de 

fadas. Nesses momentos, Eros se mostrava insatisfeito, visto que para ele conto de fadas 

não era história sobre família. Esses detalhes serão mais bem trabalhados na análise. 

O grupo de crianças não conseguiu ao final da oficina elaborar uma história. 

Inicialmente a tentativa era de construir um conto de fadas. A primeira sugestão foi de 

uma princesa que passeava pela floresta, quando foi atacada por um lobo mal e 

posteriormente salva por um príncipe. Sendo em seguida feliz para sempre. Mas as 

crianças conjuntamente concluem que essa não representaria uma história sobre família. 

A segunda sugestão foi sobre uma princesa que morava em um castelo com o pai e a 

rainha. Enquanto a princesa dormia, chegou um monstro no castelo e matou os pais. A 

terceira sugestão: havia um príncipe e uma princesa, casados e morando em um castelo, 

quando chega um lobo mal ao castelo que logo é eliminado pelo príncipe. A princesa 

passa mal. O príncipe decide levá-la ao médico e vivem felizes para sempre. A quarta 

tentativa se passa entre uma mãe, um pai, tio, a filhinha e um cachorro. O pai, a filhinha 

e o cachorro vão passear. A filhinha volta, come, dorme e depois vai para a piscina dela. 

Em seguida há sugestão de pôr uma princesa “Aurora”. A quinta tentativa é a história de 

uma menina que vai para a piscina brincar com seu peixinho. Sugerem-se dois 

personagens irmãos: João e Lucas. Por fim negociam o tema da história: A família 

alegre para sempre. 

 

Oficina B1 
Criança focal: Davi (M/11;6) 

Parcerias privilegiadas: Italo (M/9;6), Cleo (M/10;11),  
Ada (F/10), Keli (F/9;4), Berg (M/ 10;6) 

Duração da oficina: 45’ 16’’ 
Local: Instituição B 
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O grupo demonstrou abertura e receptividade à ideia lançada pela pesquisadora; 

somente uma criança, Ada, demonstrou desconfiança, perguntando sobre a autorização 

dos pais e se a atividade geraria algum custo. A pesquisadora explicou sobre a 

permissão dos pais e o não custo para os participantes.  

Destacaram-se duas delas: Ada e Italo. A primeira constantemente manifestava 

sua opinião, mas foi Italo quem guiou a atividade, inclusive sugeriu que cada 

componente do grupo falasse um pouco sobre sua família e seu cotidiano, proposta 

aceita por todos, inclusive pela criança focal: apesar de uma participação bem discreta 

Davi ao apresentar a sua própria família falou sobre o conflito vivenciado pelos pais, 

inclusive sobre maus tratos que sofreu de sua mãe. No decorrer da oficina ele não 

participou ativamente. 

Antes de negociarem a história, Italo sugere uma família formada por pai e filho, 

que se divertiam e viajavam. A história criada pelo grupo trata de uma família, 

composta por um casal que não podia ter filhos. Até que encontram crianças moradoras 

de rua, pedindo dinheiro em um semáforo, e decidem adotá-las. Vão ao juiz e aguardam 

uma decisão. Em seguida, o casal pergunta se as crianças gostariam de ser adotadas e 

dão um tempo para que pensem a respeito. O casal reencontra as crianças e promete que 

vão cuidar delas, levá-las à escola e somente discipliná-las quando fizerem algo errado. 

As crianças aceitam a adoção e todos vão ao cartório. Após três anos de convivência, 

todos fazem uma viagem para o Rio de Janeiro, conhecem as praias e retornam para 

casa. No final da história, todos estão felizes, reunidos na grama e em torno de uma 

piscina. O resultado da negociação do grupo quanto ao título foi “O casal que adota os 

moradores de rua”. 

Oficina B2 
Criança focal: Nina (F/10;9) 

Parcerias privilegiadas: Iago (M/11;8), Eva (F/10;3), 
Aline (F/11), Joel (M/11;2), Elmo (M/11;3) 

Duração da oficina: 35’ 56’’  
Local: Instituição B 

 

Inicialmente o grupo demonstrou timidez, principalmente pela presença da 

filmadora; contudo a pesquisadora utilizou a experiência de Aline que já havia 

participado de um vídeo comercial, para estabelecer o rapport e assim informar as 

instruções. Este foi um grupo participativo, todas as crianças aceitaram a proposta da 
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pesquisadora, negociaram a elaboração da história com bastante engajamento, ao ponto 

de a pesquisadora precisar intervir, uma vez que as falas se misturavam, impedindo a 

compreensão do enredo. Por ser um grupo formado por três meninos e três meninas, 

cada um representou um personagem na história criada. 

A criança focal, Nina participou com bastante entusiasmo, refutou a ideia de 

representar uma criança adotada na família e sem demonstrar vergonha ou embaraço 

relatou brevemente sobre o conflito conjugal entre seus pais. 

A primeira tentativa de construir um enredo partiu de Elmo: “três garotos da 

fazenda que foram adotados pelos pais da cidade”. O grupo não acolhe a ideia e passa a 

negociar os personagens que compuseram a história, entre eles, pai, mãe, avô, avó, tio, 

irmão e uma criança (menina de rua) adotada.  

A história trata de duas famílias. Dois casais (Eva/Elmo e Aline/Iago), cada um 

com um filho (Nina e Joel). Eva e Elmo são vizinhos, iniciam um namoro, noivam, se 

casam e em seguida adotam Nina. Este casal apresenta Aline a Iago, que também se 

casam e desse relacionamento nasce Joel. No decorrer da história são sugeridos alguns 

desdobramentos: (1) Nina e Joel brigam por conta de um carro; (2) Nina e Joel fazem 

um intercâmbio em um programa governamental e ao retornar são recebidos pelos pais 

no aeroporto; (3) A separação conjugal entre os dois casais – sugestão apresentada por 

Iago e completamente refutada pelo coletivo, em especial por Elmo e Joel. 

O cotidiano dessa família foi negociado pelo grupo de modo que todos os finais 

de semana eles se reuniam para almoçar juntos. Num final de semana o almoço ficaria 

por conta de Elmo e Eva; no outro, ficaria por conta de Iago e Aline. Ao final, todos se 

reuniram para um jantar de ano novo. O título da história foi “Família em atividade.” 

 

Oficina C1 
Criança Focal: Caim (M/10;5) 

Parcerias privilegiadas: Mário (M/10;10), Hugo (M/10;1) 
Denis (M/11;1), Mile (F/10;5) 

Duração da oficina: 42’ 45’’ 
Local: Instituição C 

 

Essa oficina teve uma característica importante: as crianças interagiram com 

bastante facilidade e, por estarem muito eufóricas, atropelaram a fala umas das outras, 

dificultando a compreensão da pesquisadora no momento da oficina e posteriormente 

durante a transcrição.  
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O grupo foi composto por quatro meninos e uma menina, fato que não intimidou 

a participação feminina. Mile, pelo contrário, se colocou, negociou, refutou e sugeriu no 

grupo tendo, diversas vezes, de aumentar o tom de voz para ser compreendida. Em um 

momento, Mile afirmou que os meninos levavam tudo na brincadeira, e que seria 

melhor se o grupo fosse composto somente por meninas. 

A criança focal, Caim, mostrou-se bastante participativa e comunicativa, dando 

sugestões, negociando sentidos e, nestes, expressando suas significações sobre família 

que serão apresentadas nos pontos de análise. Como era clima de Copa do Mundo, este 

tema foi bastante recorrente na história criada pelo grupo. 

Quanto à história criada, Denis sugeriu que o enredo versasse sobre futebol, e 

Mário propõe o tema “A família unida”. Ao serem questionados sobre quem comporia a 

história de família, os personagens negociados foram: filha, irmão da filha, pai, primo 

do pai, tio, avô. Mário chega a cogitar a possibilidade de inserir a mãe, mas os colegas 

não dão atenção.  

Os papeis foram assim distribuídos: Denis representaria o avô; Caim e Mário, 

filhos de Dênis; Caim seria o pai de Mile; e Mário o pai de Hugo. A história se passa 

em vários lugares (países e cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Espanha), 

durante a Copa do Mundo. Um dos netos, representado por Hugo, viaja pelo mundo. A 

família está em conflito, pois o avô apresentava uma postura autoritária, rígida e 

violenta direcionada aos filhos e neto (Hugo), fato que, ao final da história, foi superado 

após o avô pedir perdão aos familiares. A escolha do tema se deu a partir de uma 

votação, o resultado foi “Em família”.  

Oficina C2 
Criança Focal: Ana (F/8;9) 

Parcerias privilegiadas: Rute (F/7;11), Celo (M/8;2) 
Caio (M/7;11), Jair (M/8;2) 

Duração da oficina: 17’ 20’’ 
Local: Instituição C 

 
O grupo foi composto por cinco crianças, sendo três meninos e duas meninas. 

Houve dificuldade no manejo da atividade, visto que as crianças inicialmente não 

aderiram à proposta da pesquisadora, perguntando sobre a autorização dos pais e 

chegando a afirmar que não entendiam porque estavam naquele local. A partir das 

intervenções da pesquisadora, houve, aos poucos, engajamento das crianças na atividade 

e, ao final, elas construíram uma história sobre família. Em alguns momentos as 
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crianças se dispersavam, estando a pesquisadora atenta para intervir e solicitar ao grupo 

mais atenção. 

Ana, a criança focal, demonstrou ser bastante tímida e contribuiu pouco para a 

elaboração da história em grupo. Foi preciso a pesquisadora dar exclusividade à sua 

fala, uma vez que sua voz não se sobressaia, comprometendo a compreensão do grupo. 

As crianças criaram uma história sobre duas famílias, uma pobre e uma rica. A 

pobre morava na rua, tinha perdido tudo, inclusive a casa, em uma tragédia; a família 

rica se negava a ajudar a pobre. Ao final, a família pobre enriquece e a família rica se 

torna pobre. Mas a que se tornou rica também se negou a ajudar a nova família pobre. 

Quando questionados sobre a composição familiar as sugestões foram: um homem, uma 

mulher, filho, menina, irmã, irmão, tio, tia, avó, avô, bisavô, tataravó, tataravô. “Família 

pobre que virou rica” foi eleito o título da história. 

 
Oficina D 

Criança focal: Biel (M/10;1) 
Parcerias privilegiadas: Leda (F/10;4); Isis (F/10;11); 

 Rui (M/9;2); Mara (F/10;5) 
Duração da oficina: 24´17’’ 

Local: Instituição D 
 

No dia da coleta as professoras estavam realizando atividades, com os alunos, 

relativas à festividade da Copa do Mundo de 2014. Em alguns momentos da oficina o 

barulho externo atrapalhou a gravação, foi preciso aumentar o tom de voz para que a 

câmera captasse as falas dos participantes. 

Participaram da oficina cinco crianças, sendo dois meninos e três meninas. O 

grupo demonstrou receptividade à proposta da pesquisadora e logo acolheu a atividade. 

As crianças se mostraram bastante entrosadas ao criarem a história sobre família, o que 

facilitou o manejo da oficina. Um comportamento presente nesse grupo foi o respeito à 

fala uns dos outros; desta forma, a história foi sendo criada aos poucos e sem muitas 

rupturas. Se uma criança tomasse iniciativa, em seguida outra dava continuidade à 

história. 

Leda e Isis sentaram uma ao lado da outra e durante a oficina as duas teciam 

comentários entre si, demonstrando serem bastante amigas. Leda, em alguns momentos, 

expressou impaciência. A criança focal, Biel, foi o real protagonista do grupo, liderando 

a oficina. Suas sugestões, em geral, eram aceitas por todos, o que facilitou observar as 
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suas próprias significações. Para construir a história, Biel recorreu diversas vezes aos 

contos de fadas e histórias de filmes, como por exemplo, “O monstro do lago Ness”, 

“Alvin e os esquilos”, entre outros. 

A história criada se passa em uma ilha. Uma família, composta por pai, mãe e 

filhos (um menino e uma menina) estão viajando de férias em um barco. De repente 

surge uma tempestade que os direciona para uma ilha. Ao chegarem na ilha eles 

constroem uma casa de palha. No dia seguinte o pai sai para caçar e é picado por uma 

cascavel. Os filhos acham o pai e o levam para casa. Lá amarram um pano na perna do 

pai e acontece um milagre e o pai se recupera da picada. Pai e filhos saem para passear e 

encontram uma cachoeira; ao se aproximarem, percebem algo brilhando e descobrem 

que ali existia ouro, quando chegam alguns piratas e os prendem. Ao anoitecer a mãe, 

que estava na cabana, sente a falta do pai e dos filhos e vai procurá-los. Ao 

encontrarem, ela desamarra as cordas que os prendiam e juntos amarram os piratas. A 

família, então volta para a praia e avista um navio passando. Imediatamente sinalizam e 

são resgatados pela polícia que estava no mar. A mesma polícia prende os piratas e leva 

a família para casa. O título da história foi “Aventura em família.” 

 

Oficina E 
Criança Focal: Zeus (M/8;10) 

Parcerias privilegiadas: Hera (F/8;8), Atena (F7;7) 
Apolo (M/7;12), Dino (M/8;2) 

Duração da oficina: 27’23’’ 
Local: Instituição E 

 

O grupo aderiu à oficina com facilidade. Todos participaram entusiasmados, 

exceto Apolo, que falou apenas seu próprio nome e, próximo ao fim da oficina, 

complementou a fala de uma colega do grupo. Atena e Hera demonstraram ser muito 

próximas e frequentemente cochichavam. 

Zeus demonstrou ser uma criança participativa, colaborando com a construção da 

história. Recorreu diversas vezes às lendas culturais, como, por exemplo, a mula sem 

cabeça e a Maria Florzinha. Além disso, demonstrou interesse por histórias de terror e 

aludiu ao filme Chuck: O boneco assassino. A iniciativa de recorrer aos contos de fadas 

surge a partir de Zeus e, durante a realização da oficina, a criança focal permanece com 

inspirações nas lendas culturais. 
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Antes de iniciar a história, houve sugestões que não foram aceitas por todos. 

Foram criadas duas histórias, sendo a última considerada a oficial. O primeiro enredo 

contou a história de uma família que recebeu uma carta e se mudou para uma nova casa, 

onde começaram a escutar barulhos estranhos. A casa era mal-assombrada e estava sem 

energia. A mãe se dirigiu ao porão com a intenção de achar uma lanterna; ela desmaiou 

e foi encontrada pelo pai, este escutou um barulho de pisadas no chão e percebeu que ali 

havia monstros. Todos que estavam na casa começaram a correr, o tio correu para fora 

da casa todo ensanguentado, havia se machucado.  

As crianças iniciam um novo enredo. Nesse havia uma família composta por pai, 

mãe, filho, avó e tia, todos dentro de uma casa assombrada. De repente, chega a Maria 

Florzinha e sequestra as crianças. O pai sente falta das crianças e decide pegar um táxi 

para procurá-las. Ele também é pego pela Maria Florzinha; em seguida acontece o 

mesmo com a mãe. A avó resgata todos os familiares e mata a Maria Florzinha a 

facadas. O grupo não negociou um título para a história. 

 

Oficina F 
Criança Focal: Tito (M/7;1) 

Parcerias privilegiadas: Cefas (M/6;8), Lia (F/6;11), Abel (M/7)  
Data de realização: 16/09/2014 

Duração da oficina: 29’ 38’’ 
Local: Instituição F 

 

O grupo foi formado por quatro crianças, três meninos e uma menina. Apesar de 

majoritariamente masculino, Lia contribuiu negociando sentidos, sugerindo 

possibilidades de enredo e refutando as ideias com as quais não concordava. 

O grupo aderiu à atividade, mas não conseguiu negociar o enredo da história 

criada. Duas crianças (Lia e Cefas) sugeriram, cada uma, uma história diferente e ao 

final a história de Cefas foi eleita como a elaboração do grupo. Foi uma oficina que 

exigiu paciência e uma postura mais interventiva, no sentido de pedir atenção e respeito 

à fala dos coleguinhas. As crianças estavam bastante inquietas, atropelavam as falas 

umas das outras e entre eles havia um comportamento de boicote. Cefas e Lia lideraram 

a oficina, inclusive disputaram maior visibilidade. Enquanto Tito e Abel contribuíram 

com sugestões ou refutações. Em especial, vale ressaltar que esta dupla tentou boicotar 

a história de Cefas, como por exemplo, avaliou o enredo com a nota zero, ou 

constantemente repetiu as falas de Cefas com a intenção de irritá-lo.  
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Tito contribuiu com a história e expressou suas significações sobre família. 

Demonstrou ser uma criança extrovertida, participativa, porém um pouco dispersa, 

característica que não atrapalhou a sua participação. Como já mencionado, Tito não 

guiou a oficina, visto que havia no grupo duas crianças que competiram por este lugar; 

contudo interviu ao ponto de expressar suas significações. 

O grupo criou duas histórias sendo uma eleita ao final da oficina. Contudo, antes 

de chegar a um consenso, diversas possibilidades foram pensadas. Lia sugeriu o filme 

“Minha mãe é uma peça”. Em seguida Cefas comentou: “Meu pai é uma comédia”, daí 

propôs que fosse a história de uma família composta por um pai gordo com duas filhas, 

uma magra e uma gorda. Tito sugeriu diferente, pensou em uma composição com pai, 

mãe e filha. A partir da fala de Tito, o grupo passou a sugerir personagens, dentre eles 

estiveram um bebê, tio, tia, um vovô gordo, uma vó gorda em uma mansão com um 

jardim e um cachorro. Cefas dá continuidade, propondo um novo enredo com um garoto 

que não tinha casa, quando um homem o convida para morar com ele. 

Dando seguimento, Lia propõe a história de uma família à procura de um homem, 

porém chegam tarde demais e o encontram morto, todo ensanguentado em uma escola. 

A família ligou para a polícia. Passa-se o tempo, a mãe engravida e se relaciona com 

outro homem. Casam-se. Cefas então toma a palavra e elabora um novo enredo. A 

história versa sobre um homem que tinha 20 famílias. Ele decidiu sair de casa, pois 

estava tudo muito apertado. Contudo, a família o acompanha, mesmo contra a sua 

vontade. Todos morrem, restando apenas o homem que em seguida encontra animais e 

com estes formam uma família. Ao final da história todos morrem. O título eleito para a 

história foi “A família feliz”. 

 

5.2 SOBRE AS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES PENSADAS A PARTIR DAS 

NEGOCIAÇÕES EM GRUPO E O POSICIONAMENTO DA CRIANÇA 

FOCAL 

 

Como primeiro ponto de análise, foi eleito o arranjo familiar que cada grupo 

negociou a fim de elaborar a história sobre família. A perspectiva teórica, alicerce deste 

trabalho, parte do pressuposto de que o desenvolvimento ocorre em meio a uma rede de 

significados, os quais são negociados durante todo o processo de crescimento do 

indivíduo e nesse processo há uma infinidade de possibilidades e limitações que 
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determinam e simultaneamente indeterminam o desenvolvimento (ROSSETTI-

FERREIRA, AMORIM e SILVA, 2004). Portanto, antes de adentrar nos dados, vale 

ressaltar que durante o processo de criação das histórias existiram elementos 

circunscritores, os quais possibilitaram a criação e simultaneamente a limitaram. 

A presença da pesquisadora, enquanto suporte de mediação, pode ser considerada 

um fator circunscritor à situação interacional. Ao se apresentar nas escolas, expectativas 

foram geradas entre os professores, diretores e estudantes, dentre estes as crianças 

participantes da pesquisa. Além das expectativas, outros aspectos circunscreveram a 

criação das histórias: (i) organização do ambiente para acomodar os participantes, 

dispondo de tapetes e almofadas; (ii) delimitação de um tema de discussão, no caso, o 

tema família; e (iii) intervenção nos momentos da construção coletiva, perguntando 

sobre a composição familiar ou indicando que a história deveria ter início, meio e fim. 

Assim,  

 

Tanto a pessoa quanto o meio, que nessa perspectiva são 
compreendidos como rede (no seu sentido de contexto – contexére do 
latim; entrelaçar, reunir, tecendo), são ao mesmo tempo ativos e 
passivos no processo desenvolvimental. Constituem e são 
constituídos, constroem e são construídos. Circunscrevem e são 
circunscritos. (SILVA, ROSSETTI-FERREIRA e CARVALHO, 
2004, p. 83) (Grifo das autoras) 
 

Tem-se a expectativa de que ao se explorar a configuração familiar nas 

encenações planejadas pelas crianças seja possível evidenciar alguma pista da 

perspectiva dessas crianças sobre os conflitos intrafamiliares que estejam ocorrendo. 

Independentemente desse aspecto, as configurações familiares que são trazidas nos 

enredos planejados fazem parte da compreensão que a criança tem sobre família, seus 

personagens e posições que ocupam e uma dinâmica que se revela na integração desses 

membros. 

A composição familiar adquire contornos diversos ao longo da criação do grupo. 

Como poderá ser observado nos diferentes recortes de momentos do grupo, as crianças 

propõem personagens para uma encenação de família, mas ampliam ou diminuem seu 

escopo a partir de sugestões advindas do colega ou para compor um roteiro de história 

que foi sendo construído pelo coletivo das crianças. Assim é possível encontrar família 

em que apenas existia, de início, o núcleo familiar composto pelo pai, mãe e filhos e 

depois serem acrescidos outros personagens, como também ocorrer o inverso. 
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Outro ponto também importante e que interferiu nos momentos de criação foi a 

quantidade de crianças participantes na oficina. Em determinados grupos, os arranjos 

familiares se limitavam à quantidade de crianças, fato que foi reforçado, pela ideia de 

que eles estariam criando uma peça de teatro. Mesmo sendo apenas a criação do enredo, 

em momentos específicos, o grupo ensaiava uma possível encenação. Nas oficinas B1; 

B2 e C1, (os grupos de Davi, Nina e Caim) esse ponto ficou bem caracterizado, visto 

que cada componente do grupo representou um personagem da história. É importante 

levar em consideração esses pontos, visto que não cabe nesta pesquisa isentar as 

influências geradas no processo de construção dos dados.  

Outro ponto a ser destacado na negociação das histórias foi a utilização de contos 

de fadas, lendas culturais e alusão a filmes, como suporte para elaboração. Personagens, 

como a princesa Aurora, o Homem-Aranha, a mula sem cabeça, e filmes como a Lagoa 

Azul, Chuck: o boneco assassino, foram personagens e enredos presentes em algumas 

oficinas, como por exemplo, nas oficinas A, D, E e F, representadas pelas crianças Eros, 

Biel, Zeus e Tito respectivamente.  

Corsaro (2011) afirma que as crianças têm o potencial de produzir culturas locais 

que podem ser integradas às culturas globais, mais amplas, das quais os adultos e outras 

crianças fazem parte e são por elas atingidos. Isso é possível por meio das culturas de 

pares, conjunto de atividades, rotinas e valores, que as crianças produzem ou 

compartilham, na interação com outras crianças. Ao adentrarem à cultura simbólica, as 

crianças frequentemente utilizam os mitos e lendas culturais. Figuras como o Papai 

Noel, o Coelhinho da Páscoa, estão no âmbito mais global. Contudo, nas culturas 

regionais, principalmente no Nordeste, diversas lendas compõem o imaginário popular, 

como por exemplo, a Comadre Florzinha e a Mula sem cabeça. Estas duas lendas 

compuseram grande parte da oficina E, representada por Zeus.  

Os personagens míticos, em geral, são apresentados às crianças pelos pais ou 

familiares próximos. Em algumas culturas analisadas por Corsaro (2011), a presença de 

figuras míticas adentra nos discursos adultos com a finalidade de lapidar o 

comportamento de crianças desobedientes. Conforme o amadurecimento psicológico, as 

crianças passam a compreender que a figura, antes utilizada em tom de represália, nada 

tem de verdadeira. Mesmo desmitificada, a figura lendária permanece nos discursos 

infantis, principalmente nas brincadeiras e aprendizagens de novas rotinas. 
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Além das figuras lendárias, os contos de fadas e os recursos midiáticos podem ser 

referência no processo de apropriação e reprodução cultural das crianças (CORSARO, 

2011). Na oficina A, representada pela criança focal Eros, as crianças recorreram 

constantemente aos contos de fadas, o príncipe, a princesa, a rainha, foram personagens 

frequentes. Já na oficina D, representada pela criança focal Biel, além dos contos de 

fadas, as crianças recorriam a filmes, como o Monstro do Lago Ness, A Lagoa Azul e 

Alvin e os Esquilos. 

Considerando os aspectos acima, apresentam-se as oficinas, dando o devido 

destaque às significações das crianças focais. A tabela abaixo ilustra a frequência de 

personagens mencionadas nas oficinas.  

 

Tabela 2: Frequência de personagens no conjunto geral de oficinas 

PERSONAGENS FREQUÊNCIA2 
Pai 8 

Mãe/rainha 8 
Filho/menino 8 

Filha/menina/princesa 8 
Irmão 5 
Irmã 4 

Primo 4 
Prima 2 

Tio 6 
Tia 4 
Avô 5 
Avó 6 

Bisavô 1 
Bisavó 1 

Tataravô 3 
Tataravó 2 

Sogra 1 
Bebê 1 

Sobrinho 1 
Amigo 1 

Namorado 1 
Cachorro 3 
Peixinho 1 

 

                                                           
2 Cada personagem foi computado apenas uma vez por oficina. Mesmo que as crianças 
repetissem os personagens em um novo enredo, eles só foram computados uma única vez. 
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Conforme ilustrado na tabela, a maior frequência de personagens esteve entre o 

pai, a mãe e os filhos. O que pode ser considerado, em primeira análise, a 

predominância dos elementos que compõem uma família nuclear. Em todas as oficinas, 

as crianças citavam os componentes da família, contudo nem todos os personagens 

mencionados eram elencados para compor a história. Exceto na oficina B1 e D, 

representada por Davi e Biel respectivamente, todas as outras oficinas consideraram o 

agrupamento, que representaria a família brincada, composto por parentes extensos, o 

que demonstra uma certa plasticidade das concepções de família apresentadas pelas 

crianças, mesmo diante da alta frequência dos personagens pai, mãe e filhos. Segundo 

Sarti (2010), as famílias em condições desfavorecidas não se constituem como um 

núcleo, pelo contrário, as ramificações parentais são fundamentais para a sua existência 

e sustentação. Tanto o papel masculino, quanto o papel feminino são passiveis de 

substituição, quando impossibilitados de serem exercidos pelos pais. Diversos motivos, 

dentre eles a separação conjugal, faz ampliar a convivência familiar para parentes como 

avós, tias, entre outros. Os dados que serão agora apresentados ilustram a diversidade de 

arranjos familiares vivenciados pelas crianças.  

Na oficina D, a história elaborada versou sobre uma família composta por pai, 

mãe e filhos (um menino e uma menina), típico arranjo nuclear. Antes de chegarem a tal 

acordo, uma das participantes mencionou a possibilidade de haver na história a avó e a 

sogra. Entretanto, o grupo chega à conclusão de que seria melhor somente o casal com 

os filhos, perdidos em uma ilha. O recorte abaixo ilustra essa negociação. 

 

Recorte #1 
P: E quem é que ia tá nesse barco? 

Mara: Bota Biel.  
Biel: Já sei, bota os pais e dois filhos, um menino e uma menina. 
Isis: E a vovó. 
Isis: A sogra (risos) 
P: A sogra também é?  
C3: (risos) 
[...] 

Biel: Vamos tirar a casa de doce e a bruxa. 
Rui: Vamos tirar a parte da casa de doce? 

Mara: E a idosa.  
Isis: E tira a vovó também.  

                                                           
3 A legenda “C” foi utilizada sempre que as crianças expressaram algo em conjunto. 
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P: Por quê?  
C: (risos) 
Isis: Porque a vó não tá combinando.  
Biel: É melhor tirar. 
P: Porque não está combinando? 

Isis: Porque os pais [...] 

Biel: É melhor ser os pais e os dois filhos.  
[...] 

P: Então tá, eu entendi a história de vocês. Eu percebi que vai ter o pai, a 
mãe e os filhos. Inicialmente tinha a sogra e a avó, mas vocês tiraram né? 
Por quê? 
C: (acenam positivamente e comentam simultaneamente) 
Biel: Porque ia ficar muita gente e a viagem era em família. Só a família 
que ia ser, o pai e a mãe (inaudível). 
P: Haa, porque ia ficar muita gente e era só a família com o pai, a mãe e os 
filhos. 
Biel: (acena positivamente) 
Mara: E a família ia viajar.  
Leda: É (inaudível) não podia levar a sogra [...] 
 

A primeira tentativa de compor uma família parte de Biel e ele traz uma 

configuração nuclear: “[...] os pais e dois filhos, um menino e uma menina”. Isis insere 

a avó e a sogra. A indicação de “avó e sogra” implica a consideração de perspectivas de 

pelo menos duas pessoas: para a criança, a mãe do pai ou mãe da mãe é sua avó; mas na 

perspectiva do pai ou da mãe, essa avó é a sogra. Não fica claro, portanto, se essa 

inserção é uma ou são duas pessoas. Entretanto, a intervenção de Isis abre a 

possibilidade de negociação dos personagens da história e surge um novo arranjo 

familiar, agora incluindo mais um ou dois personagens além do núcleo pais e filhos. No 

caminhar da história, vemos que há uma continuidade em manter a avó (idosa), 

principalmente através das contribuições de Isis. Contudo, as crianças repensam a 

presença da avó (idosa) na história e decidem retirá-la com a justificativa de que a avó 

não combinaria no enredo. Biel sugere que se tire a avó (idosa) e chega a propor 

somente a formação nuclear composta pelos pais e filhos. O próximo recorte abrirá uma 

nova discussão. 

 

Recorte #2 
Biel: Podia ser uma lua de mel. 
Leda: Podia, mas e os dois filhos?  

Biel: Uma lua de mel, só os pais. 
Isis: Só os pais. 
Biel: Mas é melhor não ser a lua de mel, porque os pais e os filhos, têm 
mais gente pra contar a história. 
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[...] 

Biel: Os pais e os filhos; foi uma viagem em família. Aí começou a 
tempestade e eles foram parar numa ilha. Construíram uma cabana, uma 
casa.  
Isis: E no outro dia as crianças foram procurar comida.  
Biel: O pai, melhor o pai.  
Isis: Encontrou uma cascavel.  
C: Uma cascavel. 
Mara: Só que o menino não tinha visto e ela picou [...] 
Biel e Isis: Era o pai, o pai.  
Mara: (se corrige) é o pai. 
Isis e Mara: E foi picado. 
P: Eita, e aí? 
Isis: (sorrindo) Ali mesmo ele ficou. 
 [...] 

Biel: Eles viram alguma coisa brilhando atrás da água e foram ver o que 
era. 
Mara: Era [...] 
Biel: Era ouro.  
Rui: Ouro, diamante. 
P: Ouro?! (Demonstrando surpresa) E quem foi que encontrou mesmo? 
Biel: O pai e o filho. 
Mara e Rui: Foi o pai, a mãe e os filhos. 
P: Tava todo mundo reunido foi? 
Biel: Só o pai e o filho.  
Isis: Mas quem viu primeiro foi o filho.  
Biel, Rui e Mara: (concordam) 
Isis: Aí ele foi chamar os pais. 
Rui: O pai! (olhando para Isis) 
Isis: Os pais, porque tava pai e mãe. 
Biel: Primeiro eles foram chamar a mãe e a filha pra ver. 

 

Cabe atenção especial, quando Biel propõe que seja apenas uma viagem dos pais, 

em lua de mel. Em sendo uma proposta de Biel, criança focal, é possível especular que 

ela reflita seu desejo de ter os pais juntos, vivendo um relacionamento conjugal. 

Observa-se ainda que, durante a elaboração da história, Biel dá maior visibilidade ao 

papel do pai. Vê-se neste recorte que ele elege a figura paterna como o provedor, o que 

vai procurar o alimento, e que em seguida é picado por uma cobra. O recorte ilustra o 

interesse de Biel na relação do pai-filho.  

É possível interpretar que Biel dá relativo valor ao relacionamento entre o pai e o 

filho. Poderia ser entre o pai e os filhos, já que no início ele propõe que seja um menino 

e uma menina, mas ele claramente afirma querer na história que o pai e o filho estejam 
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juntos. É tanto que ao final do recorte #2, Biel corrige Isis afirmando que o “pai e o 

filho” foram chamar a mãe e a filha. 

Dando seguimento à análise, a história que representou a oficina B1 versa sobre 

um casal que não podia ter filhos, encontra algumas crianças pedindo dinheiro no 

semáforo e decidem adotá-las. Ao aceitarem morar com o casal sem filhos quando as 

crianças responderam positivamente ao convite da adoção, Italo comenta: “Aí se tornou 

uma família”. Infere-se que sua concepção de família implica a presença de filhos; antes 

existiam dois casais que não podiam ter filhos – é possível que Italo esteja confundindo 

o conceito de casal e se referindo a duas pessoas como sendo dois casais. Além disso, 

esse excerto da oficina evidencia a relação de cuidado, proteção e exercício de direitos 

que a família desempenha frente aos filhos, como por exemplo, pôr os filhos na escola, 

não os maltratar e somente intervir a partir do momento em que houver atitudes que 

mereçam uma correção.  

 

Recorte #3 
Italo: A gente era morador de rua. Aí tinha dois casais que não podia ter 
filho. Aí a gente tava lá, no meio da rua, sem ter o que comer, aí lá vinha os 
dois casais e queria né, adotar a gente, aí falou com o juiz, aquela 
prorrogação todinha. Aí, depois disso tudo, sem os meninos saber 
(inaudível) ... os moradores de rua. Aí a gente era morador de rua, sem a 
gente saber. Aí eles vêm e fala: “ Tu quer morar com a gente?” Aí ficou em 
dúvida, aí disse assim: “Eu vou dar um dia pra vocês, pra vocês pensarem e 
depois vocês dizer”. Aí disse: “Tá bom!” Aí quando foi no outro dia, aí ele 
disse assim, ele disse assim: “Eu dou comida a vocês, não maltrato vocês, 
só falo com vocês quando vocês fizerem coisa errada, coloco vocês na 
escola, aquilo e aquilo outro.” Aí ele disse: “Eu aceito morar com vocês”. 
Aí se tornou a família. (inaudível) foram fazer a viagem, aí a gente ia pra 
escola todo dia, a gente ia passear, jantava fora, brincava, se divertia.  
[...] 

Ada: Aí a gente pegava (interrompida por Italo) peraí deixa eu falar, deixa 
eu falar. Aí a gente pegava, comprava uma comida, assim um cachorro 
quente pra vocês quatro e dizia: “Vocês querem ser meus filhos?” Assim, 
deu um dia pra vocês pensarem. 

 

A oficina B2, representada pela criança focal Nina, também trouxe significações 

semelhantes às das crianças da oficina anterior. A temática da adoção, assim como na 

oficina B1, foi uma proposta do grupo para elaboração da história. Antes de decidir 

sobre a composição que representaria o coletivo, algumas sugestões foram dadas pelos 

integrantes. Elmo sugere o seguinte: “Três garotos da fazenda que foram adotados 
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pelos pais da cidade”. No decorrer da oficina, as crianças negociam a presença de 

diversos personagens entre eles, o pai, a mãe, o filho, o avô, a irmã. A negociação sobre 

a permanência ou não dos avós na história se dá a partir da intervenção de Nina, quando 

julga ser melhor representar tios do que avós. A partir de então, o grupo passa a 

negociar que outros personagens poderiam compor a história sobre família, levando em 

conta que eles se consideram os atores da peça, o que, de certa forma, limitou a inclusão 

de outros elementos. Contudo, mesmo com apenas seis componentes, a ideia de família 

extensa permanece. 

 

Recorte #4 
Nina: Esse negócio de avô não, vai. É melhor, tu ser o pai (aponta para 
Iago), Aline ser a mãe. Tu vai ser o [...]. 
Joel: (encostado nos ombros de Iago) Nina vai ser adotada (risos). 
Nina: E é, é? (em tom de discordância) 
Joel: Aí o povo da casa adota ela.  
Aline: Ele pai (aponta para Iago), ela mãe (aponta para Eva). 
Nina: É melhor ser tia, do que ser vó. 
Joel: Não, Nina vai ser a mulher da rua (inaudível) pra representar a 
família.  
Elmo: Ó, (aponta para Iago) o pai, (aponta para si e para Joel) os filhos, 
(aponta para Aline) a mãe, é [...] (aponta para Eva) a tia, e a menina da 
rua (aponta para Nina) que é adotada.  
Joel: (sorri) 
Aline: (pega as mãos de Eva e Elmo) O tio e a tia! 
Elmo: Não, minha filha, eu sou irmão dele.  
Aline: Não. 
Joel: Elmo é o tio. 
Elmo: O irmão. 
Aline e Joel: Tio! 
Eva: Tu é irmão dele (aponta para Joel e Elmo), eu sou irmão dela (aponta 
para Aline). 
Joel: E Nina é a mulher da rua que vai ser adotada. 
Nina: (sorrindo) Eu sou o pior! 
Joel e Elmo: (sorriem). 
Aline: (aponta para Joel) Para ele ser irmão dele, eu tenho que ser mãe 
dele (aponta para Elmo). 
Iago: (orientado para Elmo) Não, tu é sobrinho [...] não, tu é meu irmão. 
Aline: Sobrinho.  

 

Dois pontos são importantes no recorte acima. Primeiramente, a inclusão de novos 

personagens na história: o tio, a tia, o irmão e um sobrinho, os quais redesenham a 

família extensa, inicialmente proposta pela presença dos avós. Ressalta-se a participação 

da criança focal nas negociações apresentadas, a forma como ela se posiciona e sugere 
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outros elementos à história, indicando fragmentos de sua significação sobre família, que 

abarcam os familiares extensos. O segundo ponto é a inserção de um novo componente 

familiar, a partir da adoção. Assim como afirma Carter e McGoldrick (1995), a família é 

um sistema aberto a novos membros, seja pelo nascimento, casamento ou pela adoção. 

Os dois grupos da instituição B apresentaram formas diferenças de conceber a adoção: 

Na primeira B1, as crianças expuseram a adoção como forma de expressar zelo, 

proteção, cuidado e de fato como caminho até a formação familiar. Já no segundo grupo 

B2, a adoção não foi um pré-requisito para a formação familiar, mas o personagem 

‘criança adotiva’ pareceu ser um papel desprestigiado, pelo menos foi assim sentido por 

Nina, criança focal, que demonstrou incômodo ao lhe atribuírem esse papel, 

comentando “Eu sou o pior!” Os próximos excertos ilustram esse aspecto. Ao ser 

questionada pela pesquisadora sobre a conotação negativa dada à adoção, Nina alude ao 

filme de terror “A órfã”, que segundo ela “É, é uma menina que é adotada e ela é o 

terror.”. Como alternativa, Nina sugere “Porque a gente não faz assim, faz de conta 

que tu (aponta para Eva) (inaudível) só que quando eu largo da escola, eu pedi pra ir 

sozinha, só que eu me perdi. Aí vários anos depois eu cresci, aí fiquei.”. Aludir a 

recursos midiáticos faz parte do processo de construção simbólica nas culturas infantis. 

Segundo Corsaro (2011) há três fontes primárias na cultura simbólica infantil, a saber: 

(i) a mídia direcionada às crianças, como por exemplo, desenhos, filmes; (ii) a literatura 

infantil, com os contos de fadas; (iii) e os valores míticos materializado nas lendas. 

O grupo decidiu o enredo final compondo a história de dois casais da mesma 

família, cada um com um filho: Elmo e Eva com a filha representada por Nina e Iago 

casado com Aline e o filho Joel. Parece ainda prevalecer a ideia de família nuclear, 

quando o grupo decide que serão dois casais cada um com um filho. Contudo, o 

questionamento da pesquisadora sobre se os casais fariam parte da mesma família leva 

os participantes a ratificarem o posicionamento de considerar a família extensa.  

Na oficina F, representada por Tito, diversas possibilidades de arranjos familiares 

foram negociadas: família nuclear, extensa, monoparental e recasada. O primeiro 

arranjo, apresentado no recorte a seguir, foi sugerido por Cefas, uma configuração 

monoparental, formada por apenas um genitor e filhos, “É um pai gordo e a menina 

magra. [...] A filha é magra![...] E ele tem duas filhas!”. Em seguida, o grupo vai 

alterando a configuração inicial e Tito propõe a família composta por pai, mãe e filhos, 

sugestões que revelam as significações da criança focal. Em continuidade, os amigos 
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propõem outros elementos que vão fazer parte do enredo, incluindo-se tios, tias, avós e 

um bebê.  

Cefas inicia um novo enredo envolvendo um homem que convida crianças para 

morarem com ele, e cita a presença de um cachorro. A pesquisadora questiona se a 

história criada por Cefas seria de família. A resposta de Tito é clara em afirmar 

negativamente. Sua justificativa recai na ausência do pai, mãe e filhos, dando 

novamente pistas sobre suas significações estarem calcadas na ideia de família nuclear. 

 
Recorte #5 
P: Quem seriam os personagens da nossa história sobre família?  

Tito: É [...] a mãe, o pai e a filha. 
Abel: O bebê. 
Tito: O filho. 
Cefas: E o tio gordo. 
Abel: A avó. O vovô. 
Cefas: A vovó gorda e o vovô gordo.  
Tito: A tia, a tia. 
Abel: O tio. 
Cefas: O nenê pequeno.  
P: Todos esses personagens vão fazer parte da nossa história sobre 
família? 

C: Aham. 
[...] 
P: Certo! Tem tudo isso, mas tá faltando a história.  
Tito: Já sei! Vai ser o pai, a mãe. (inaudível) 
[...] 
Cefas e Lia: Era uma vez [...] 
Cefas: Um menino que não tinha casa.  
Lia: Não! 
P: Eita, olha aí o que Cefas falou! 
Cefas: Aí, um homem disse: “Bora pra minha casa morar comigo.” 
[...] 
Cefas: Aí o menino disse: “Não quero”.[...]Aí chegou outra pessoa que 
disse: “Quer morar comigo? E ele disse: “Sim”. [...] Cefas: Porque ele só 
queria morar com as pessoas que ele gostava. Aí ele viu um homem que ele 
não queria morar e um [...] e outro homem que ele queria morar. [...] Tem 
um cachorrinho na chuva.  
P: Hum? 

Abel: (comenta baixinho ao lado de Cefas) 
Cefas: Aí ele desceu, assim, ele abriu a janela e foi bem escondido 
(inaudível) ele pulou e segurou na árvore e desceu, pegou o cachorro, subiu 
de novo na árvore e foi na janela e entrou no quarto. 
P: Essa história que o Cefas está contando é sobre família? 

Tito: Não.  
P: Por que não é? 

Tito: Porque só tem o menino e o cachorro. 
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P: Haaa, então estaria faltando o quê? 

Tito: O pai, a mãe, a irmã. 
  

Outra possibilidade de arranjo familiar foi pensada por Lia, a modalidade de 

família recasada. No enredo apresentado, a criança elabora a história de uma família à 

procura de um homem que foi encontrado morto em uma escola. Não fica claro o papel 

deste homem na família, se pai, esposo. Entretanto, Lia propõe que com o passar dos 

anos, a mulher que o procurava teve um filho e se casou novamente. Tito, demonstra 

discordância, proferindo uma frase em tom pejorativo, discordando: “Arranjou outro 

[...]”. Em seguida Lia justifica a atitude da mulher em ter arranjado outro companheiro, 

afirmou a seguinte frase: “Porque Jesus (inaudível) ela pediu que não queria que ela 

ficasse só (inaudível). Só queria se ela ficava, arrumasse um homem. E aí, um dia, ela 

arrumou um homem. Ela [...]”. Tito, ao ouvir a justificativa acena negativamente, estas 

pistas permitem interpretar que Tito preserva a ideia de que família é formada por pai, 

mãe e filhos em uma relação indissolúvel. A história eleita pelo grupo foi elaborada por 

Cefas, não por considerarem melhor que a elaborada por Lia, mas pelo fato de estarem 

já cansados de discutirem entre si. Foi comum nesse grupo comportamentos de boicote 

às ideias apresentadas por Cefas, comportamentos que dificultaram o manejo da oficina. 

O novo enredo versou sobre um homem que abandona a família e decide morar com 

animais. 

As oficinas A e E serão apresentadas conjuntamente, ambas têm uma 

característica em comum, a utilização de contos de fadas e lendas culturais, como 

principal meio de elaboração da história. Ao contrário da oficina D, em que os contos de 

fadas e os filmes inspiram os participantes, as oficinas, cuja criança focal são Eros e 

Zeus, respectivamente, se apropriaram dos personagens, incluindo-os no próprio enredo.  

O grupo que formou a oficina A, compôs-se por crianças com idades variando 

entre cinco e seis anos, esta pode ser uma possibilidade que justifique a marcante 

presença dos contos de fadas, uma vez que assistir filmes, desenhos com essa temática é 

frequente ao público infantil. Enquanto composição em conjunto, os personagens 

pensados inicialmente foram: a princesa, o príncipe, a rainha, o cavaleiro e o pai. 

Ressalta-se a importância da figura masculina, como instância de cuidado e proteção: 

 
Recorte #6 

Ilma: (levanta o dedo) Eu sei! É porque a princesa mora no castelo. E tem 
o pai e a rainha.  
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P: O pai e a rainha. 
Ilma: E aí depois quando ela dorme, ele, o pai, quando chega o monstro, e 
ele, a mãe morre.  
P: Aí a mãe morre. 
(As crianças começam a ficar inquietas; Eros, Tuta e Milton deitam com a 
almofada por baixo da cabeça) 
[...] 
Milton: (ainda deitado, levanta o dedo) Eu sei uma. Era uma vez um 
príncipe e uma princesa que se casaram e tavam [estavam] num castelo. Aí 
o lobo mau chegou, aí o príncipe matou o lobo mau, [inaudível], o príncipe 
matou o lobo mau [...] aí a princesa tava [estava] se sentindo mal.  
(Eros, Dani e Ilma permanecem deitados em silêncio, Tuta fica de joelhos 
demonstrando inquietação) 
P: A princesa tava se sentindo mal? 
Milton: (Milton se orienta para a câmera) Aí o príncipe levou ela no 
médico e ela tava melhor e viveram felizes para sempre. 

 

Percebe-se, a partir desses excertos, que a preferência inicial de constituir uma 

família, se dá com os componentes nucleares: um casal (o príncipe e a princesa), a mãe 

(rainha) e o pai; contudo essas significações não são aceitas por completo. O grupo foi 

questionado pela pesquisadora sobre se a sugestão dada por Milton seria uma história de 

família. Após a intervenção, as crianças demonstram indecisão, Dani responde: “Essa é 

de conto de fadas.”, ou seja, história de família não poderia ser de contos de fadas. 

Eros, a criança focal, também expressou insatisfação com os enredos criados pelos 

amigos. O que demonstra uma característica interessante da criança focal, o seu apego 

ao dado de realidade. Ao final do recorte abaixo, Eros reafirma seu posicionamento de 

trazer a concretude como possibilidade de criação. Ao ser sugerida a ideia de a história 

acontecer na casa de João e Maria, Eros poderia propor que a casa fosse de chocolate, 

assim como descrito na história original; entretanto ele a descreve como sendo feita de 

tijolos, sendo forte para se proteger de intempéries naturais: chuva, relâmpago, trovão. 

Em nenhum momento, Eros, resgata o conto de fadas de João e Maria, no qual a casa 

seria feita de doces e chocolates. 

 

Recorte #7 
Milton: Eu sei, a bela e a fera... 
Eros: (interrompe contestando) Mas isso é conto de fadas! 
P: Oi? 
Eros: (Com as mãos na cabeça, demonstrando insatisfação) Isso é conto de 
fadas. 
P: (se volta para Eros) E então, como seria Eros? 
(Milton interrompe propondo um novo enredo) 
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[...] 
P: Essa história vai acontecer onde? 
Milton: Aqui! 
P: Mas na nossa história de família? Ela acontece onde?  
Milton: Eu soltei outro pum! 
Eros: (com a mão no queixo) Na casa! 
P: Na casa é? Na casa de quem?  
Milton: De João e Maria.  
P: João e Maria? 
Ilma: (se levanta e começa a andar pelo local) 
Eros: (Ergue-se e com as mãos) Era uma casa que era de tijolos [...] e 
protege de tudo.  
P: Protege de que então; se protege de tudo? 
(Tuta se senta enquanto Milton, Dani e Ilma permanecem deitados) 
Milton: Da família! 
Ilma: Da família. 
Eros: Protege da família, protege da chuva, pra não cair chuva. Protege 
quando tiver trovão, protege quando tiver vento forte (contando nos dedos) 
[...], relâmpago. 

 
 

A criança focal, participou de forma discreta, se comparada a Milton, que liderou 

a criação da história. Porém Eros, com poucas palavras deu pistas das suas significações 

sobre família. A sugestão de Eros contemplou os parentes extensos, o que gerou no 

grupo um novo direcionamento de negociação, conforme mostra o recorte #8. Após a 

sugestão de Eros em incluir o cachorro, o grupo inicia uma discussão se o animal 

entraria ou não no arranjo familiar. Percebe-se que há possibilidade de inserir o 

cachorro na história, caso este fosse “de verdade”. No decorrer da oficina passa a 

compor um novo enredo, contemplando novos componentes, dentre eles o cachorro. 

Dados semelhantes foram encontrados na oficina B1, representada por Davi. Ao final da 

história, quando o processo de adoção já foi concluído, o grupo insere o cachorro em 

uma dinâmica de interação e lazer, com a família. Não caberia discutir, a partir das 

significações apresentadas, se o cachorro faz ou não parte da família, vale a importância 

lúdica que o animal apresenta no contexto familiar, o recorte #9 ilustra esse dado. 

 

Recorte #8 
P: (expressando dúvida) Mas então, quem seriam os personagens da nossa 
peça de teatro sobre família? 
(Eros levanta a mão) 
Milton: (começa a falar, mas é interrompido pela pesquisadora) 
P: Peraí, Eros levantou a mão primeiro. Vamos lá, Eros! 
Eros: É...tem que ter a mãe, o pai, o filho, a tia, a avó, tios... 
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(Eros é interrompido por Ilma) 
Ilma: (deitada e com a mão apoiando a cabeça) E a filha! 
P: Então, vamos ver o que Eros falou? A mãe... 
Eros: O pai. 
Ilma: Filha. 
Milton: Mãe, filha, avô, vó, tia, tio, vô vó 
Ilma: Vô, vó 
Eros: Mas na minha, eu tenho um cachorro de pelúcia. 
P: (demonstrando surpresa) Há, tu também tem um cachorro de pelúcia é? 
(Ilma começa a levantar e aponta para cima) 
Ilma: Tia... 
Milton: Minha mãe comprou uma cachorra. 
P: Mas o cachorro de pelúcia vai fazer parte da nossa peça sobre família? 
C: Não. 
P: Não? Por que não? 
Dani: (sorrindo) Porque ele não é de verdade. 
Milton: Mas meu [inaudível] vai comprar uma cachorra. 
(Ilma chama a atenção da pesquisadora) 
Ilma: Eu vou ter um gato e um cachorro, mas vai ser de verdade, vai ter 
filhotinhos os dois. 
 

Recorte #9 

Italo: É [...] três meses depois a gente faz uma viagem.  
Ada: Ou então vai ser na casa, já todo mundo feliz, brincando na grama, 
com o cachorro, assim. 
Italo: Fica melhor assim. Sim a gente tinha um cachorro, o nome do 
cachorro da gente ia ser [...]  
Ada: É [...] 
Berg: Bob. 

 

Dando seguimento será apresentada a oficina E, representada pela criança focal 

Zeus. Foi frequente neste grupo a utilização de personagens do imaginário popular 

nordestino. Personagens como a Mula sem Cabeça e a Comadre Florzinha estiveram 

presentes, inclusive no enredo criado, como personagens da história. A família 

negociada pelo grupo da oficina E compõe uma configuração extensa, abrangendo os 

avós, bisavós, tataravós, entre outros.  

 
Recorte #10 
[...] 
Dino: a família da mula sem cabeça. 
Atena, Hera e Zeus: (sorri) 
P: A família da mula sem cabeça, pode ser, não é? 

Dino: (sorrindo) Pode! 
P: E aí, como seria? Quem seriam os personagens?  

C: (risos) 
[...] 
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P: Quem seriam os personagens da nossa história sobre família? 

Atena: Vai ser a mãe, vai ser o pai. 
P: Olha, Atena começou! Vamos ouvir ela? 

Atena: (semblante de surpresa e se esconde atrás de Hera) 
P: Ela falou assim: “Vai ser a mãe, vai ser o pai” O que vocês acham? 

Dino: Vai ser a vovó. 
Atena: O vovô!  
C: (risos) 
Dino: A titia. 
Atena: O titio. 
Dino: A tataravó. 
C: (risos) 
P: O que tu achas Apolo? 

Apolo: (dá de ombros) 
Zeus: O tataravô. 
Dino: (aponta para a pesquisadora) eu achei engraçado. 
C: (risos) 
P: Mas e então? A gente já viu que vai ter a mãe, o pai [...] 

Dino: A tataravó. 
Atena: (sorri) 
P: A tataravó? Meu Deus do céu... 
Dino: O tataravô, o bisavô. 
 

Após escolherem os personagens, o enredo começa a ser delineado. Zeus propõe 

que a história seja de terror, faz alusão ao filme “Chuck: o boneco assassino” e afirma 

que todos da família serão assassinados pelo boneco: “Ei, eu já sei! Uma história de 

terror. Uma história de terror, o Chuck mata todo mundo. Mata todo mundo. [...]Mata 

a família, mata tudo.”. Têm-se mais uma tentativa de compor a família e nela está a 

ideia de extensão familiar com a avó e a tia. A iniciativa de pôr a avó no enredo da 

história parte de Zeus, visto que até o presente momento a personagem avó tinha sido 

apenas citada pelas crianças. No recorte abaixo, Zeus propõe que avó mate a Maria 

Florzinha, a grande causadora de toda a desventura em família e consiga uma cura para 

a bebedeira dos personagens, nesse caso a avó assume o papel de heroína! É possível 

especular que esse fato pode estar relacionado à vivência atual de Zeus; atualmente ele 

está sob a guarda dos avós maternos e, na história, é a avó quem mata Comadre 

Florzinha livrando a família de suas maldades bem como eliminando a bebedeira das 

pessoas. 

 

Recorte #11 
[...] 
Zeus: E a vó foi [...] 
Atena: E agora [...] aí ligou pra polícia.  
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(Hera e Atena cochicham) 
Dino: (Ergue-se) Aí, aí o cara, o cara do táxi percebeu e pegou o cara do 
táxi também.  
P: Eita! Mas Zeus tava falando alguma coisa, não foi Zeus? O que foi que 
tu tava falando agora? 

Zeus: (olha para o chão e permanece calado) 
Dino: Eu não falei nada não.  
Zeus: (olha para a pesquisadora) A avó! 
P: A avó, como é, como é que ela entra nessa história? 
Atena: Aí a avó [...] 
Zeus: A avó entrou lá na casa.  
Atena: E desamarrou todo mundo e todo mundo ficou bebo, metendo a 
cabeça nas coisa (sorrindo). 
Zeus: É por causa que a Maria Florzinha pegou (inaudível). 
[...] 

Zeus: E a avó é [...] conseguiu uma cura.  
P: A avó conseguiu uma cura? De quê? Me explica melhor isso! 
Atena: Pra curar as coisa que eles tavam machucados. 
P: Eles tavam machucados foi? 

Zeus: E a cura pra cerveja que eles beberam? 
Atena e Hera: (caem no riso). 
 [...] 
Zeus: E a avó, a vó matava Maria Florzinha.  
Atena: Pegou a faca lá na cozinha e tome, tome, tome (gesticula como se 
tivesse golpeando-se). 
P: Gente do céu! 
Hera: E depois foram para casa e viveram felizes para sempre.  
Zeus: Não! Não. (inaudível) matou a Maria Florzinha, aí apareceu um 
monte de bichos. 

 

As crianças da oficina C2 planejaram um arranjo familiar extenso. Como mostra o 

recorte seguinte, trouxeram desde o filho até o tataravô. A história proposta versa sobre 

duas famílias, uma pobre e uma rica. Quando questionadas, pela pesquisadora, sobre 

quem faria parte do arranjo familiar dessa família, as crianças começam a enumerar 

elementos extensos: Caio: Um homem e uma mulher [...] Rute: Um filho. Celo: E uma 

menina! Jair: Uma prima, um primo, uma irmã. Jair e Rute: Um irmão. Celo: Um tio, 

um tio. Caio: Uma avó! [...] Rute: Um tataravó. Celo: Um tataravô. Em dois momentos 

da oficina, Ana, concorda com Celo e afirma que sua família não abarca todos os 

componentes citados pelos amigos. Em outro momento, Ana reafirma sua posição de 

questionar o tamanho da família que o grupo estaria elaborando. 

Na oficina C1, os participantes negociam os papéis e, no decorrer da oficina cada 

criança assume um papel. Logo de início, Mile assume o papel de filha, Caim opta por 
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representar o pai e Mário o irmão do pai, fato que resulta em um arranjo familiar que 

considera os parentes extensos.  

Durante a negociação as crianças resgatam, de maneira lúdica, a presença do avô e 

mais inusitado a presença do tataravô, a atribuição de papéis é pensada com bastante 

bom humor e entusiasmo. Se comparada à frequência dos personagens pai, mãe e filhos, 

a personagem avó ganha visibilidade, visto que foi citada em seis oficinas. Esses 

achados podem ser comparados à luz dos dados do IBGE (2014) sobre a expectativa de 

vida no Brasil, que passou de 62,5 anos em 1980 para 74,9 em 2013, ou seja, uma 

diferença de 12,4 anos, o que permite alargar as possibilidades de conviver com pessoas 

de diferentes gerações.  

Como ilustra o recorte #12, Mário reclama da necessidade de existir uma mãe na 

história: “[...] tem que ter uma mãe.” Logo em seguida, Caim confere os papéis que 

cada componente do grupo assumiria e não inclui a mãe, mas atribui a Mile o papel de 

tia, portanto, não confirma o papel antes escolhido por ela, que era o de ser filha! 

Apesar de sutil, o comportamento de Caim chama a atenção, uma vez que ele altera a 

escolha de Mile, mas o personagem escolhido para ela, única mulher do grupo, não se 

ajusta ao que Mário reivindicou! Vale registrar que Caim é a criança focal e não está 

sob a guarda da mãe. Não seria motivo de destaque se apenas ele confirmasse o papel 

escolhido por Mile, ou se a alteração que ele propôs não tivesse sido precedida de uma 

reivindicação do colega para existir uma mãe na família. Caim ainda sugere o papel de 

avô a Denis, mas esta criança não tinha se atribuído um papel no enredo da brincadeira.  

 

Recorte #12 
[...] 
Mário: Ô tia, tem que ter uma mãe.  
Caim: Vê, vê, vê, vê (aponta para Mile) tia, (aponta para Mário) irmão, 
(aponta para si) pai. 
Mário: Sou teu irmão. 
Caim: Hã? 
Mário: (apontando para Caim) Sou teu irmão. (Apontando para Mile) Tio 
dela.  
Caim: É. 
Mile: Eu sou a única filha é?  
Mário: (aponta cada participante) Filha (Mile), Pai (Caim), (Bruno, 
permanece em silêncio) 
Hugo: (mostra as mãos sinalizando desconhecimento) 
Mário: Primo dela (aponta para Mile), tu [é] o quê? (apontando para 
Denis) 
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Denis: (sinaliza desconhecimento) Eu não sei! 
Mário: Irmão [...] 
Caim: Ele é o avô.  

 

5.3 SOBRE AS DIFERENTES FORMAS DE SER FAMÍLIA 

 

No decorrer das oficinas, algumas crianças trouxeram em seus discursos 

informações sobre relações familiares. Sobre como é ser família nas dinâmicas do 

cotidiano, significações quanto ao papel dos componentes familiares, relações de 

autoridade, o lugar que cabe a cada elemento da família, como por exemplo, o pai, a 

mãe, os filhos. Informações, como estas, são relevantes, pois dão pistas dos valores, 

crenças, normas que as crianças compartilham e estes são frutos das reproduções 

interpretativas vivenciadas em família e que são negociadas nas relações com os pares 

de idade (CORSARO, 2011). O recorte abaixo foi retirado da oficina D. 

 
Recorte #13 
Mara: Aí a cascavel picou ele [o pai]. Aí o filho viu, aí foi chamar a mãe.  
Leda: Aí a mãe pegou e colocou o pano. 
Mara: Aí a mãe pegou amarrou com um pano. Aí aconteceu um milagre. 
Rui: E sarou. 
Mara: E sarou. Aí eles foram [...] 
Biel: Eles foram passear, o pai e o filho. 
Leda: Eles foram no outro dia. 
[...] 
Biel: (retoma) A mãe tava na casa. 
Leda: A mãe tava na casa, só tava os filhos e o pai. E a mãe [...] 
Mara: Aí eles, o filho gritou, aí ela escutou e foi salvar ele. 
[...] 
P: Haa, então a mãe tava na casa.  
Leda: Fazendo as coisas. 

   

O recorte apresentado ilustra as negociações para designar os lugares que cada 

personagem assumiria no enredo. O papel da mãe restringiu-se claramente ao âmbito 

doméstico, retratado nas falas de Biel e Leda. Além de ficar em casa, “fazendo as 

coisas”, coube à mãe atividades relativas ao cuidado do pai que havia sido elencado 

para assumir o lugar de provedor. Vale ressaltar, também, que o arranjo negociado na 

oficina D compreendeu apenas o núcleo familiar; parece haver uma representação de 

família, com papéis bem delimitados. Conforme afirma Sarti (2010), ao analisar os 

valores morais em famílias pobres, a autoridade masculina assume um papel central nas 
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relações familiares, uma vez que o homem faz a mediação entre a família e o mundo 

externo. De forma complementar a mulher entra na dinâmica familiar com a função de 

cuidar e fazer com que a estrutura financiada pelo provedor dê certo. Cabe à mulher o 

cuidado da prole, do marido, além dos afazeres domésticos. Os dois eixos (masculino e 

feminino) se articulam de modo a manter a estabilidade familiar, a autoridade paterna 

sobre a família e a autoridade materna sobre a casa; nesse sentido é comum ouvir frases 

como, “O chefe da família”, “A patroa”, “A chefe da casa”, divisão que permite a 

vivência de autoridade por ambos os cônjuges. 

O excerto seguinte foi recortado da oficina B2 e ilustra o processo de negociação 

entre as crianças sobre o que cada uma iria representar no âmbito laboral. A discussão é 

iniciada por Joel ao questionar o grupo: “o que a pessoa vai ser?” Em tom de ironia, 

Aline responde: “Só o pai que trabalha (risos)!” Dando seguimento, os meninos 

começam a negociar os papéis que desempenhariam: Iago elege-se caminhoneiro e 

sugere que Elmo o acompanhe para aprender o ofício. Os dados parecem entrar em 

acordo com as afirmações de Sarti (2010) quando esta diz que ao homem cabe o papel 

de prover e zelar pela moral da família. A autora, assim como demarca o lugar do 

homem, delimita também o que cabe à alçada feminina. Nas relações familiares, a 

mulher ocupa o lócus de cuidado, manutenção da entidade familiar e da boa 

administração doméstica (SARTI, 2010).  

Contudo os dados parecem contradizer tal designação. Ao afirmar que só o 

homem trabalha, Aline aparentemente estaria reafirmado os dados de Sarti, entretanto 

ao se juntar a Eva, elas passam a negociar e pleitear uma posição que não se restringe ao 

âmbito doméstico, muito pelo contrário, as duas meninas além de trabalharem fora de 

casa, ainda ocupariam um lugar de autoridade que em geral é fortemente marcado pelo 

público masculino (delegada e advogada). Pode-se considerar que as proposições de 

Aline e Eva estão relacionadas ao contexto sócio-histórico, no qual a necessidade da 

força de trabalho faz com que o sexo não seja mais definidor de quem deve ou não 

trabalhar. Além disso, as transformações culturais advindas das reivindicações 

feministas, os novos arranjos familiares, fazem com que a necessidade se sobreponha às 

tradições, impulsionando os indivíduos a reverem os próprios valores e crenças no 

sentido de se adaptarem às mudanças sociais (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 

2004). Na mesma direção, Nascimento (2013) afirma que o modelo patriarcal entra em 
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xeque, principalmente pelo processo de individualização da mulher que vem romper 

com o modelo tradicional, colocando em questão a estabilidade da família moderna.  

Às crianças não cabe o labor, visto que “Ela vai ser criança, ela vai estudar”. A 

declaração de Aline é consonante com as afirmações de Sarti (2010) sobre o papel que 

cabe às crianças. A depender das condições de vida familiar, não participam das 

atividades domésticas e não trabalham.  

 

Recorte #14 
Joel: Uma coisa que a gente ainda não decidiu, o que a pessoa vai ser? 

Elmo: E a história tá sem noção. 
Nina: E a gente quando crescer, não vai trabalhar? Vai ficar em casa? 

Aline: Só o pai que trabalha (risos) 
Elmo: O que Iago vai ser? Vai ser caminhoneiro. 
Iago: Eu vou ser [...] não assim, eu vou ser caminhoneiro e eu sempre 
levava Elmo comigo. Aí lá eu falava sempre com meus amigos, aí Elmo 
tirou a carteira pra pilotar caminhão. 
C: (risos) 
Elmo: Eu que levei você. 
P: Joel vai ser o quê? 

Joel: Eu vou ser o filho de Aline. 
P: E o filho não trabalha não? 

C: (indecisas) 
Aline: Ele vai ser criança, ele não trabalha. Ele vai estudar, ele vai ser 
criança, ele não trabalha.  
P: E o nosso coleguinha? (referindo-se a Elmo) 
Elmo: Cantor (risos) 
P: E Aline vai ser o quê?  

Iago e Elmo: Moda. 
Joel: Aline vai ser modelo.  
Aline: Não! 
Aline: Não, caminhoneiro não, Iago, para! 
Elmo: (risos) 
Iago: Jogador de Futebol.  
Aline: Pronto, jogador de futebol.  
P: E Eva? 

Eva: Delegada. 
P: Olha gente, vai ter uma delegada na história.  
Aline: Quem?  

P: Eva. 
Joel: Ei, eu e Nina vai estudar junto.  
Aline: Ela podia ser delegada e eu advogada. 
P: E Nina vai fazer o quê? 

Nina: Eu vou [...] 

Aline: Ela vai ser criança, ela vai estudar. 
P: A criança só estuda é? 

Aline: Eles dois (aponta para Nina e para Joel) 
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O recorte seguinte, retirado da oficina C1, ilustra as relações de autoridade 

representadas no papel do avô. Exceto Denis, representante do papel, o grupo adere à 

ideia de haver, mesmo em pequeno grau, atitudes de agressão direcionadas ao neto: 

“lapadas no bumbum dele”. Significações semelhantes foram apresentadas por Elmo na 

oficina B2; este quando questionado pela pesquisadora sobre o cotidiano da família 

brincada, assim responde: “Acordava, jogava um balde de água no filho, mandava ele 

escovar os dentes, dá uma tapa para ele voar para a escola”. Dados semelhantes foram 

encontrados no estudo de Pereira, Lira e Pedrosa (2011) que investigou crianças em 

uma brincadeira de família. Na situação lúdica, as crianças representaram relações de 

cuidado entre pais e filhos, contudo o que se sobressaiu à brincadeira foi a dinâmica de 

autoridade dos pais em relação aos filhos. Assim como apresentado na oficina C1, os 

resultados do estudo mostram que não há possibilidade de transgredir a autoridade dos 

pais; pelo contrário, os filhos devem obediência, o que realça ainda mais a autoridade 

paterna (PEREIRA; LIRA; PEDROSA, 2011). 

 
Recorte #15 
Mile: Aí, depois, meu avô (aponta para Denis) ligou pra Hugo e disse 
assim: “Hugo, volta pra ver o jogo da Copa aqui em casa ou vai apanhar”. 
Aí ele (apontando pra Hugo) falou: “Não, vovô, eu quero ficar aqui na 
Espanha com meu amigo Roberto, com meu amigo não, com meu tio 
(aponta para Mário)”. Aí depois, depois o tio dele apareceu na Espanha, aí 
depois [...] 

Mário: Deu umas lapadas no bumbum dele. 
Mile: Foi, deu umas lapadas no bumbum dele. 
C: (começam a rir) 
Denis: Não, não, não (move os braços em discordância) 
Mário: Porque ele não quis voltar. 
Mile: Porque ele não quis voltar para o Brasil. 
Denis: Não, não. 

 

O próximo recorte elucida as significações sobre a velhice elaboradas em conjunto 

na oficina C1. O “ser avô”, para os participantes, apareceu com uma carga negativa, 

sendo associado ao adoecimento e à lerdeza, assim como afirmam Caim e Mário. Mile 

elabora suas significações atreladas a um dever social não cumprido pelo avô: “dar 

mesada”. Para confirmar seu posicionamento, a criança cita um evento do seu próprio 

cotidiano. Ao final do recorte, Mile aponta uma alternativa: tornar o avô uma figura 

contraproducente na história e o julgar negligente por abandonar os filhos e neto. Em 
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conformidade com as proposições das crianças, Barreto (1992) afirma que a velhice é 

em geral associada a modificações corporais, os cabelos brancos, aparecimento de 

rugas, o encurvamento corporal, redução da capacidade mental. Características que são 

ratificadas pelos discursos médicos, nos tradicionais tratados de medicina. Lopes e Park 

(2007) buscaram compreender as representações sociais de crianças sobre a velhice e o 

envelhecimento. Os resultados dessa pesquisa são convergentes aos de Barreto (1992) e 

aos apresentados na presente pesquisa. As crianças participantes revelaram 

representações sociais relacionadas a doenças, limitações físicas e morte, resultados 

parecidos com as significações elaboradas pelas crianças da oficina C1. Em 

consonância, é possível que Nina, na oficina B2, compartilhe significações semelhantes 

aos participantes da oficina, cujo recorte está representado abaixo, quando no momento 

da negociação de papéis, afirmou: “É melhor ser tia, do que ser vó”. Vale resgatar 

também a oficina representada por Biel, D, quando os participantes decidem retirar a 

personagem “idosa” do enredo, afirmando que não combinaria com a história que 

estavam criando. 

 

Recorte #16 
Mile: Ninguém gostava do avô, porque um dia é [...] 

Mário: Ele é todo lerrrdo. 
Caim: O avô tinha problema de coração.  
Denis: Não, isso não (apontando para Caim) 
Mile: Ele não queria dar dinheiro pro filho. 
[...] 
Mile: [Não dava dinheiro]Pro filho, quando ele era criança, porque meu 
pai dá mesada pra mim. E ele não dava mesada pra eles, quando eles 
ficaram adolescentes. 
Hugo: (aponta para Denis) Ele é o que meu, heim? 

Mário: O avô. 
Mile: Aí depois, aí depois eles se casaram. Aí depois o pai (aponta pra 
Denis) colocou eles para morar na rua. Aí depois quando eles ficaram 
grandes de novo, eles moraram e ficaram ricos. Aí por isso ninguém gosta 
do avô.  
 

5.4  SOBRE AS SIGNIFICAÇÕES DE CONFLITOS FAMILIARES 

 

Apreender as significações que as crianças atribuem aos conflitos vivenciados 

pelos pais é um dos objetivos da presente dissertação. No entanto, nesse procedimento 

de coleta, não foram planejadas perguntas diretas a serem feitas às crianças, mas foi 



83 

 

proposta uma situação lúdica de planejar um teatro – uma encenação, em que crianças, 

cujos pais estavam em disputa de guarda ou regulamentação de visitas (chamadas aqui 

de crianças focais), eram convidadas a elaborar uma peça sobre família, juntamente com 

quatro ou cinco amiguinhos (parceiros preferenciais). Portanto, essa situação estaria 

circunscrita à temática “família” e, potencialmente, incitaria a criança focal a falar sobre 

o conflito familiar vivenciado em casa. Caso o conflito viesse à tona na brincadeira, a 

pesquisadora poderia questionar as crianças sobre o que elas achavam e, assim, obter 

fragmentos de suas significações sobre o conflito. Isso de fato ocorreu em quatro das 

oito oficinas: as oficinas das crianças focais: Davi, Nina, Caim e Biel. Cada uma destas 

será tratada individualmente e os recortes que representam as produções das crianças 

serão apresentados neste tópico. 

 

Oficina B1 
Davi (M/11;6), Italo (M/9;6), Cleo (M/10;11) 

Ada (F/10), Keli (F/9;4), Berg (10/5) 
 
 

Na oficina em que a criança focal foi Davi, os conflitos familiares não estiveram 

associados diretamente à história que estava sendo criada, muito embora tenham sido 

mencionados na situação de brincadeira. Italo, a criança que liderou a brincadeira, 

propôs que cada um relatasse um pouco sobre o cotidiano da sua própria família. Nas 

exposições, cada criança, exceto Berg, relatou conflitos familiares. Os recortes abaixo 

ilustram este ponto de análise. 

 

Recorte #17 
Italo: Vai, tu queria o teu nome na vida real, ou um nome assim, por 
exemplo, Júlia, ou outro nome, diz aí um nome que tu queria. Ou tu quer ser 
o teu? 
Keli: Karla. 
Italo: Como é tua família, Karla? 
Keli: Meu nome é Keli, na vida real, mas só que eu quero mudar meu nome 
pra Karla e o meu pai é A. (Primeira letra do nome mencionado), minha 
irmã é A., minha mãe é Q. Então, a gente brinca assim, família. As vezes a 
gente briga, um pouquinho, mas depois volta ao normal. E é assim, minha 
família. 
Italo: O meu nome vai ser ítalo mesmo. O nome da minha mãe é M., o nome 
do meu pai é W. e o nome do meu irmão é V. A gente gosta de fazer viagem, 
passeio, a gente também briga um pouco, mas depois todo mundo se une e 
fica conversando, brincando e se divertindo. 
[...] 
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Italo: Vai [...] diz aí, vai! 
Cleo: O meu pai é K., a minha, mãe é R., e o meu irmão é P. 
Italo: E o teu nome? 
Cleo: Cleo! 
Italo: Fale um pouco da sua família? 
Cleo: A minha família brigam quase todo dia, aí quando alguma coisa 
surge, bota a culpa em mim! [...] Aí, todo dia quem leva a culpa sou eu 
(movimenta o corpo para trás, sinalizando insatisfação) 
Italo: Mas vocês fazem viagem frequente, se divertem frequentemente? 
Cleo: Todos os dias! 
Italo: É!? Aí no dia-a-dia vocês estão se divertindo né?  
Cleo: E a minha avó só bota a minha mãe e meu pai pra trabalhar. 
C: (sorriem) 
P: Entendi! 
Italo: Tem mais alguma coisa? 
Cleo: É [...] tem! É [...] não.  
Italo: Davi (aponta para Davi) 
[...] 
Davi: Meu nome é Davi, o nome do meu pai é A., eu brinco com meu pai 
todos os dias. 
(Davi tem uma deficiência auditiva que o faz falar com dificuldade, em 

alguns momentos a pesquisadora intervém na fala da criança para tentar 

compreendê-la) 

P: Como é? Tu briga com teu pai todos os dias? 
Davi: Brinca! (enfaticamente) 
P: Brinca, brinca de brincadeira! 
Davi: Às vezes começa uma confusão, é [...] e também dia sim e dia não eu 
fico na casa do meu pai e outro dia eu fico na casa da minha mãe. 
Italo: Isso é o (inaudível). E como é tua mãe, tu esqueceu do nome da tua 
mãe. 
Davi: Haaa, o nome da minha mãe é V. Eu passo sábado e domingo na casa 
dela, (inaudível) ela, porque quando eu era menor eu morava na casa dela, 
aí depois teve uma confusão tão grave que disse à juíza, meu pai, disse à 
juíza que minha mãe bateu com um cabo de vassoura nas minhas costas. 
(inaudível) marcas todinhas. 
Italo: (fica boquiaberto) 
Davi: Aí eu disse à juíza, aí agora eu tô morando na casa do meu pai. 
Italo: Aí então quer dizer que teus pais se separaram? 
Davi: (acena positivamente) Aí a juíza decidiu ficar sábado e domingo na 
casa da minha mãe, 15 dias, sábado e domingo na casa da minha mãe. 
P: Entendi! 
[...] 
Itlao: Fala agora Berg! 
Berg: Meu nome é Berg, o nome da minha mãe é L., o nome do meu pai é 
[...] M., o nome da minha avó é I. e o nome do meu irmão é J. e as minhas 
duas irmãs é I. e A. Eu e minha mãe gosta de brincar muito, de passear, a 
gente toca num grupo, e [...] 
P: Toca num grupo?  
Berg: Toca, toca tanta coisa, tambor (inaudível) 
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P: E é? Que bacana! 
Berg: Aí [...] eu gosto muito do meu tio (inaudível) e [...] minha mãe, faz 
muita viagem. E [...] só isso! 
Italo: Agora fala tu Ada! 
Ada: Meu nome é Ada, o nome da minha mãe é A., o nome do meu pai é E. 
e o nome do meu irmão é M., eu tenho um cachorro [...] a minha mãe gosta 
que eu ajude ela, a gente passeia, viaja, brinca. O meu pai também, só que 
ele trabalha muito e não tem tempo, porque de noite ele trabalha e de 
manhã ele quer dormir. Eu e meu irmão briga muito, muito, muito mesmo. 
Meu irmão só quer ficar jogando e eu também quero jogar, compartilhar e 
quando eu peço pra brincar com ele, ele não vai com raiva, aí a gente 
começa a brigar, briga e brigar. Aí eu pego só brigo com ele, quando a 
gente briga, eu só fico de cara, emburrada com ele e eu vou brincar com o 
meu cachorro, não vou brincar com o meu irmão não. 
[...] 
P: Entendi! Eu percebi que todo mundo falou da sua família, não foi? 
Berg: (acena positivamente com a cabeça) 
P: E todo mundo falou que às vezes a família briga, né? Como é isso? 
Italo: Assim, exemplo, aí [...] 
Berg: Ainda bem que isso não acontece comigo! 
Italo: Aí acontece uma coisa, vou dar um exemplo, não que isso aconteça 
comigo. Por exemplo, a minha mãe sai, aí meu pai tava viajando, aí ele 
chegou e minha, minha mãe não avisou, que [...] onde ele tava. Aí, aí 
quando chego em casa, de noite, aí diz assim: “Ô (nome) tu não avisou pra 
eu ir lá, aquilo, aquilo outro”. Aí começam a briga. Aí, aí, aí ficam, assim 
[...], brigado um com o outro. Fica dia sem falar um com outro. Aí fica 
chato. Aí essa briga assim, briga de família que todo mundo fica 
emburrado, um não gosta que aconteça isso com o outro, aí todo mundo 
fica emburrado. 
P: Aham, entendi! 
 

A partir da leitura do recorte é possível capturar dinâmicas familiares em que os 

conflitos estão presentes. Para a maioria, as divergências estão associadas a questões 

que podem ser resolvidas, como por exemplo, as discussões entre Ada e seu irmão: “Eu 

e meu irmão briga muito, muito, muito mesmo”. O exemplo trazido por Keli: “As vezes 

a gente briga, um pouquinho, mas depois volta ao normal.”. E o próprio Italo: “[...] a 

gente também briga um pouco, mas depois todo mundo se une e fica conversando, 

brincando e se divertindo.” Cabe uma observação a essa última colocação de Italo 

quando afirma que mesmo brigando, ao final, todos ficam bem e se divertem, o que 

sugere significações sobre família em que o grupo é capaz de dirimir os conflitos 

existentes e há contrapartidas com o bem-estar e divertimento de seus integrantes. Esse 

sentido de união parece ser tão característico de família que Italo realça a interação dos 

familiares chamando a atenção após o relato de Cleo que mesmo brigando eles se 
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divertem e fazem viagem em família. Entretanto, no momento em que Davi se 

posiciona, parece haver uma quebra desse ideal de “família unida” e isso se reflete no 

semblante boquiaberto de Italo e no fato de não haver questionamento a Davi se sua 

família viaja ou se reúne. A criança focal, no entanto, parece não ver problemas em 

relatar a separação dos pais e até agressões sofridas pela mãe. Davi fez seu relato com 

certa naturalidade, mesmo diante dos amigos que apresentaram suas famílias relatando 

alguns conflitos, mas passíveis de serem resolvidos ao final. 

Por fim, cabe ilustrar como as crianças negociaram o fim da história, esta 

relacionada à união e diversão. A sugestão de Ada retoma essas ideias que em seguida 

são ratificadas por Italo e acatadas pelo restante do grupo. 

 

Recorte #18 

Keli: Ô gente, mas só vai ser isso que adotou os pobres? Como é que vai ser 
o final? 
Italo: Tem que acrescentar mais, né? 
P: Olha que pergunta bacana, como é que vai ser o final? 
Ada: O final, vai ser todo mundo feliz, a gente [...] 
Italo: Sempre tem um final feliz. Eu já imaginei o final, a gente fazer uma 
viagem. 
Ada: É uma viagem [...] 
Berg: Para o Rio de Janeiro (sorrindo) 

 
Oficina B2 

Nina (F/10;9), Iago (M/11;8), Eva (F/10;3),  
Elmo (M/11;3), Aline (F/11), Joel (M/11;2) 

 
Na oficina de Nina, os fragmentos de relatos sobre conflitos familiares foram 

associados a relacionamentos fraterno e também conjugal. Entretanto, os dados 

mostraram que os conflitos ocorridos na ordem da conjugalidade (pai/mãe) parecem 

tomar uma proporção maior de rejeição do que os conflitos ocorridos no relacionamento 

entre os primos. Dois conflitos são listados pelo grupo: o primeiro ocorre entre o 

personagem representado por Joel e a personagem representada por Nina – os primos 

entram em dissenção por conta de um acidente de carro. O segundo episódio é 

apresentado por Iago, a possibilidade de separação conjugal. Esta ideia é completamente 

rechaçada pelo grupo, inclusive por duas crianças que tratam com ironia a sugestão do 

amigo. O recorte abaixo ilustra esses dois episódios. 
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Recorte #19 

Iago: Ou senão termina assim, quando todo mundo mora junto, aí ele 
(aponta para Joel) briga com Nina. Aí Elmo, como é meu irmão, briga com 
Eva. E Eva que é irmã de Aline, briga com Elmo. E Aline briga comigo. 
P: E vai ter briga na família é? 

Iago: Bate boca. 
Joel: Se é sobre família, como é que vai ter briga? 
Eva: Mas toda família tem uma briga. 
Aline: É tem que ter uma briga pra depois [...] 
Joel: Mas a história vai acabar todo mundo brigando? 

Eva: Não, não a história acaba todo mundo feliz. Daquele jeito que eu 
disse. 
P: Mas antes teve briga foi? 

C: Foi! 
P: Por que teve briga? 

Elmo: Porque [...] 

Aline e Elmo: Porque família briga! 
P: E como é que a família briga? 

Iago: Por causa de Teimosia de Nina e Joel. 
Eva: Não, não eu já sei! Joel e Nina pegaram o carro da gente. 
C: (Risos) 
Eva: Aí Nina bateu, aí Joel pegou e ficou brigando com Nina. 
Nina: Sim, aí vocês brigaram com a gente. 
Eva: (inaudível) aí todo mundo ia viajar. Aí quando voltaram, voltaram 
com a cabeça mais legalzinha, aí se encontrou todo mundo no aeroporto, 
ficaram feliz, pediram desculpa e foi todo mundo feliz. 
Nina: Aí eles fizeram uma viagem todo mundo junto. 
[...] 
P: Certo, mas existe outros conflitos que a família briga? 

Nina: Não. 
Aline: Existe. 
P: Quais? 

Joel: Existe não Aline! Deixa assim... 
Nina: Assim, tipo, minha mãe se separou do meu pai, meu pai quer ficar 
comigo, só que minha mãe não quer abrir mão. Tem também que [...] 

Aline: Mas tá falando aqui né? 

P: É. Eu estou fazendo umas questões, mas pode ter na história de vocês.  
Nina: A minha tem. 
[...] 
Iago: Depois de jovem, depois de velha Aline se separou, Eva e Elmo se 
separou e como é que foi mesmo? [...] 

Elmo: Meu filho, você está assistindo muito filme de terror, pra só ter final 
triste viu? 

Joel: Não é? (risos) 
[...] 
P: A gente finaliza essa história com os casais se separando é? 

C: Não! (Enfaticamente) 
Elmo: Iago é doido, tia! 
C: (risos) 
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Eva: A gente termina a história com os casais voltando[...] 
P: A gente finaliza como? 

Iago: No final feliz. 
Joel: Sim, mas qual o final feliz? 

Nina: Fica todo mundo junto. 
Eva: Outra briga, sem ser essa do carro e depois a gente acaba com um 
final feliz. 

 

Cada recorte ilustra um momento da oficina, onde foi discutida a temática de 

conflitos familiares. Inicialmente, Iago lança a ideia de haver brigas entre os casais, 

ideia que logo é recusada por Joel, quando afirma: “Se é sobre família, como é que vai 

ter briga?”. Entretanto, no mesmo momento surge um debate sobre a possibilidade ou 

não de ter conflitos em família. A conclusão pensada em grupo reproduz o ideal de 

família que entra em desavença, se desentende, mas ao final, todos se reúnem e são 

felizes, ideia já apresentada pelo grupo anterior, o grupo de Davi. 

Dando seguimento, Nina traz a história da sua própria família para afirmar a ideia 

de que há conflitos familiares, cita a separação dos pais, inclusive a disputa da guarda: 

“[...] só que minha mãe não quer abrir mão”. Semelhantemente a Davi, Nina expõe o 

conflito que vivencia na sua família de maneira natural, não demonstra vergonha ou 

embaraço, pelo contrário, reafirma o conflito: “A minha tem”. 

Iago apresenta a ideia de separação entre os casais: ele e Aline; Eva e Elmo. De 

imediato Elmo e Joel refutam a ideia apresentada. Iago chega a ser chamado de “doido” 

por um de seus colegas. Ao final, todos concordam que os casais se reconciliem, 

terminem juntos e felizes, reafirmando o ideal de família unida, em tom de felicidade. 

 

Oficina C1 
Caim (M/10;5), Mário (M/10;10)  

Hugo (M/10;1), Denis (M/11;1), Mile (F/10;5) 
 

O conflito apresentado na história do grupo de Caim não esteve relacionado à 

conjugalidade, visto que durante a negociação dos componentes da história a figura da 

mãe ou da esposa não foi inserida no enredo. O conflito pensado pelas crianças insere-

se no relacionamento entre o pai (avô), os filhos e netos, assim como foi apresentado no 

recorte #16. A dissenção começa pela desobediência de Hugo, este no papel de neto. 

Outra possibilidade de justificar o conflito se dá pela negligência do avô em relação aos 

filhos e netos. Ao final da oficina, as crianças decidem nomear a história e Denis propõe 

“A família reunida”. A ideia é refutada por Caim que protesta por não admitir nomear 
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uma família que briga como unida: “Reunida não, eu sei porque não pode ser assim. 

Porque ele (referindo-se ao avô) dava no filho, quando o filho era pequeno, como é que 

é reunida?” 

 
Oficina D 

Biel (M/10;1); Leda (F/10;4); 
 Isis (F/10;11); Rui (M/9;2); Mara (F/10;5) 

 
Na oficina de Biel, foi selecionado um recorte que não versa diretamente sobre o 

conflito familiar, mas, provavelmente, podem instar fragmentos de significações de Biel 

a respeito da sua própria vivência do conflito entre seus pais. Ao ser mencionado o tema 

“separação dos pais” na ilha que servia de cenário para a história do grupo, Biel 

demostra desconforto, visível em sua expressão corporal; ele parece dar um sentido 

negativo ao que foi falado e quando questionado, não dá procedimento à ideia. Em 

seguida, Biel questiona a colega Mara, quando esta propõe que o pai fosse embora e 

reage rapidamente à proposta de Mara, perguntando: “O pai vai embora, se eles 

precisam de todo mundo? E todo mundo precisa dele?” Essa frase parece significativa 

no contexto da história, revelando a importância, quiçá a necessidade do pai para o 

grupo familiar. Essa avaliação não pode ser desprezada quando se sabe que atualmente 

Biel não dispõe do pai. Pelo menos ele traz para a situação de encenação uma posição 

positiva para o pai ao admitir que todos precisam dele. 

 

Recorte #20 
Biel: A gente pode deixar alguma coisa na ilha (inaudível) se separar dos 
pais (olha para cima e meche as mãos), não sei! Se separar dos pais, então! 
(olha para baixo e franze a sobrancelha) 
P: Se separar dos pais? Quem vai se separar dos pais? 

Biel: Até agora ninguém. 
Mara: (orientada para Biel) As crianças! 
Isis: (inaudível) Se perderam na ilha. 
Mara: Se perder! 
Biel: Se perderam. 
[...] 
Mara: Aí [...] o pai vai embora (risos) e [...] 

Biel: O pai vai embora, se eles precisam de todo mundo? E todo mundo 
precisa dele? 
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5.5 SOBRE FRAGMENTOS DE SIGNIFICAÇÕES REVELADAS NA 
CONVERSA COM A CRIANÇA E EM SEUS DESENHOS. 

 

A segunda fase de coleta consistiu em uma conversa breve com cada criança 

focal, sobre a oficina e sobre o seu cotidiano. O objetivo deste momento foi perscrutar 

as significações das crianças em uma situação individual, e o desenho foi um recurso 

complementar à conversa, servindo para aprofundar as significações trazidas pela 

criança durante as oficinas. Assim, a pesquisadora solicitou que cada criança elaborasse 

dois desenhos: o primeiro, “o desenho de uma família”; e o segundo, “o desenho de sua 

própria família”. Após ter realizado os desenhos, a criança descreveu o que tinha 

elaborado e conversou com a pesquisadora, respondendo a algumas questões propostas. 

Conhece-se o teste projetivo do desenho da família, que solicita à criança o desenho de 

uma família e de sua família (cf., por exemplo, DIAS, 2011). Na presente investigação 

não houve, de modo algum, a preocupação de se seguir os balizamentos de aplicação e 

interpretação do teste projetivo, que tem o suporte teórico psicanalítico, diferente da 

abordagem utilizada neste trabalho. 

O que foi levado em consideração na análise dos desenhos não esteve atrelado ao 

processo de desenhar ou à interpretação dos traços desenhados, como poderia ser à luz 

das teorias projetivas. O foco da análise está no conteúdo desenhado: o que a criança 

desenhou? Quem foi a família desenhada? A criança, a partir do desenho, falou sobre 

suas significações? A família representada pelo desenho está inseria em um contexto de 

conflito, de separação? 

Vale ressaltar a importância que o desenho infantil ganha em contextos de estudos 

de Psicologia, uma vez que o recurso imagético ganha notoriedade na interação social e 

no processo comunicativo. Nesse sentido Ferreira (1998) afirma que a partir do desenho 

podem-se acessar as percepções, emoções, conhecimentos e até mesmo a memória. 

As análises empreendidas nesse tópico foram feitas a partir das conversas e dos 

desenhos realizados pelas crianças. Buscou-se descrever e compreender, por meio de 

conversas individuais e do “desenho de uma família” e do “desenho de minha família”, 

o que as crianças, que são objeto de disputa dos pais sobre guarda ou regulamentação de 

visitas, apreendem sobre esse evento, ou qual a sua versão sobre o conflito que 

repercute em suas vidas. Esta análise se dedica às significações apresentadas por cada 
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criança focal, considerando principalmente que as interpretações dos desenhos foram 

baseadas nas descrições verbais das crianças (FERREIRA, 1998, p. 16). 

 

Criança focal: Eros (M/5;3) 

 

Durante toda a atividade Eros teceu comentários sobre o que estava desenhando. 

No primeiro desenho, ele afirma estar fazendo a sua própria família apesar de as 

instruções dadas pela pesquisadora terem sido para “desenhar uma família”. A escolha 

por desenhar sua própria família foi preferência da criança, afinal de contas, a 

solicitação não estaria sendo descumprida, uma vez que “sua família” é “uma família”! 

No momento da coleta, a pesquisadora não teve a ideia de se ajustar ao ocorrido, 

solicitando um segundo desenho de “uma família” já que a criança tinha 

espontaneamente comentado que seu primeiro desenho era a sua família! Apesar de uma 

ordem invertida em relação à ordem de solicitação às outras crianças, essa inversão não 

soaria estranha à criança. Mas, em vez desse ajuste, a pesquisadora solicitou “o desenho 

de sua família” para o segundo desenho, cumprindo o que tinha sido planejado no 

procedimento de coleta. Diante dessa solicitação, como era de se esperar, Eros, 

demonstrou surpresa, mas não se negou a desenhar. 

Ao observar os dois desenhos (Apêndice D), confere-se que a criança desenhou a 

família composta por pai, mãe, filho e um cachorro. No momento atual, a criança está 

sob a guarda da mãe, e o pai reside em outra cidade. Entretanto, a separação vivenciada 

pela criança não é mencionada na conversa com a pesquisadora e nem registrada nos 

desenhos. Os fragmentos de significações sobre sua família parecem independer da 

separação dos pais, ou seja, apesar da separação os membros de sua família não se 

modificaram, fazendo crer que para Eros, seu pai e sua mãe e seu cachorro, continuam 

sendo sua família, estando ou não vivendo sob o mesmo teto. 

Relacionando-se esse indício de compreensão da criança com sua participação na 

oficina coletiva, é interessante lembrar que enquanto o grupo negociava os integrantes 

da família no planejamento da encenação, Eros colaborou com o enredo, inserindo 

parentes extensos: “É... tem que ter a mãe, o pai, o filho, a tia, a avó, tios...” Entretanto, 

ao final daquele planejamento, Eros voltou a contribuir com o roteiro que o grupo 

construía e dialogou com a Pesquisadora e com Milton. 

 



92 

 

Recorte #21 
[...] 
Eros: Vai ser dois meninos, João e Lucas. 
P: Eles são o quê? 

Milton: Só Lucas 

Eros: Eu sou João. 
Eros: São filhos do pai e da mãe. 
 

 Esse excerto evidencia uma família com pai, mãe e dois filhos, ou seja, uma 

família nuclear, semelhante aos dois desenhos realizados no segundo momento de 

coleta. A diferença em relação aos desenhos é que nestes (que representam a sua 

família) o pai e a mãe têm apenas um filho e não dois. 

Apesar de Eros ter comentado espontaneamente, durante a realização do primeiro 

desenho, que estava desenhando a família dele, a pesquisadora o considerou “o desenho 

de uma família”, de acordo com suas instruções, e questionou a criança sobre se 

existiam e quais eram as diferenças entre este desenho e o segundo, “o desenho da 

família da criança”. Eros admitiu que existiam diferenças, mas comentou apenas 

aspectos não referentes à família e, sim, a detalhes da casa, como telhado, banheiro, 

entre outros. 

 

Recorte #22 
[...] 

P: Tem alguma diferença dessas duas famílias? 
Eros: (observa os desenhos, acena positivamente) Aqui tem o telhado 
(referente ao primeiro desenho) 
P: Ai aqui não tem? (referente ao segundo desenho) 
Eros: Tem telhado! (retoma o desenho) 
P: Então não tem diferença nessas duas famílias?  
Eros: (acena em concordância e apontando para os dois desenhos) Tem um 
carro, têm as três famílias, tem a chaminé (inaudível). Tem uma diferença 
(retoma o desenho); um banheiro. 
P: (apontando para o primeiro desenho) Aí aqui, quem é essa pessoa? 

Eros: O filho. 
P: Aqui? 

Eros: A mãe. 
P: E aqui? 

Eros: O pai. 
P: E aqui (referente ao segundo desenho)? 

Eros: O filho, a mãe e o pai. E o cachorro. 

 

Criança focal: Davi (M/11;6) 
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 Davi elabora seus desenhos bastante parecidos um com o outro (Apêndice E); há 

algumas diferenças na quantidade de parentes e na quantidade de animais desenhados. 

A família ilustrada por Davi inclui os parentes extensos. No momento em que a 

pesquisadora solicita o primeiro desenho, Davi não expressa nenhum questionamento, 

inicia-o normalmente. Entretanto, no segundo desenho, ele pergunta à pesquisadora: 

“Minha família é tudo separado, mas eu faço tudo junto mesmo?” Resultados 

semelhantes foram achados por Ribeiro (2011, p. 83), comentando que ao serem 

solicitadas a realizar o desenho da família, as crianças expressavam suas dúvidas ou 

questionamentos, como por exemplo: “Qual das duas, toda a família ou só quem mora?” 

A autora ressalta que dentre as crianças participantes a que demonstrou maior 

dificuldade em desenhar a família tinha vivenciado a separação dos pais. Contudo, no 

caso de Davi, não se pode considerar que ele se referia especificamente à separação dos 

pais, uma vez que seus desenhos de família retratam vários outros membros além do 

núcleo familiar. Na conversa, Davi explicita a separação dos pais, dos avós, e um 

conjunto diversificado de arranjos (ele/mãe/tio/avó; ele/pai; tio/avô – os dois primeiros 

são arranjos de moradia anterior e atual; o último é arranjo de trabalho). 

 

Recorte #23 
P: Ok, agora Davi, eu quero que tu desenhe a sua família. 
Davi: A minha? 
P: A sua. 
Davi: Minha família é tudo separado, mas eu faço tudo junto mesmo? 
P: Você decide. Sua família é separada? Como, não entendi. 
Davi: Minha mãe não mora com meu pai porque casou, botou eu no mundo, 
depois separou. Porque teve briga, alguma coisa, aí separou. Aí eu fui 
morar com minha mãe e tal. Aí minha avó namorava com meu avô, aí 
separou. Aí eu morava com minha mãe, com meu tio e com minha avó, 
numa casa só. Só que meu tio trabalha com meu avô na oficina, meu avô é 
rico. Meu avô trabalha na (inaudível) ele é o dono da oficina. Aí trabalha. 
Só que eu não lembro do meu avô, eu não lembrava do meu avô. Aí eu fui, 
aí quando eu vi era o meu avô. Aí eu dei bença (benção), abracei, aí é meu 
avô. Aí chegou meu pai, aí eu não conheci meu pai. Aí eu disse: “Quem é 
ele?” “É teu pai, você não se lembra não? É teu pai”. Aí eu fui e morei na 
casa dele, aí meu pai disse é [...] “Como é teu nome?” Aí eu disse Davi. 
“Eu lembro de você, eu morava com você”, essas coisas, falando que eu 
lembro de você, essas coisas. Aí pronto. 
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 Davi lidou com o evento da separação dos pais de maneira natural, como se 

estivesse relatando um fato do cotidiano familiar. Ele não apresenta expressões 

corporais ou discursos de desagrado com os pais ou com seus familiares, mesmo que 

estes não se encaixassem nos padrões de família apresentados pelos amigos durante a 

oficina coletiva. 

Interessante observar alguns rituais de família quando ele comenta: “Só que eu 

não lembro do meu avô, eu não lembrava do meu avô. Aí eu fui, aí quando eu vi era o 

meu avô. Aí eu dei bença (benção), abracei, aí é meu avô.” Para Davi, ao reconhecer 

seu avô, ele pediu a bênção e abraçou. Tudo faz crer que em sua compreensão do que é 

ser família esse é um comportamento esperado para um neto. Alguns dados 

apresentados nas oficinas coletivas caminharam em direções semelhantes, indicando 

haver certas ritualizações que se enquadram no “como é ser uma família”. Na oficina de 

Nina, por exemplo, a convivência de um casal passa pelas seguintes fases: namorar, 

noivar, casar e ter filhos. Na oficina de Davi, havia um casal que não podia ter filhos e 

se torna família após adotar crianças moradoras de rua, neste caso, ter filhos é condição 

para ser família. 

Mesmo relatando rupturas familiares, Davi desenha todos os parentes, inclusive os 

pais de mãos dadas em D1 e juntos em D2. Ele relata seu desejo de ter todos os parentes 

unidos em uma festa natalina: 

 

Recorte #24 
P: Entendi, tem várias pessoas né? O que tu gosta de fazer para se divertir, 
Davi?  

Davi: Bom, eu gosto mais no natal. É, preparar uma receita. 
P: Preparar uma receita? Que bacana! 
Davi: Sim, mas não é pouco não, é muito. Aí eu queria que juntasse minha 
família toda, numa casa só, a família toda. Aí comprasse presente, pra 
trocar os presentes no natal. Aí fazia uma árvore gigante, um bocado de 
receita, um bocado de família, aí (inaudível) uma musiquinha, e pronto. Aí 
vai comer e depois de comer vai trocar os presentes. Que nem na páscoa, 
na páscoa. Pegam o presente e diz: “Eu queria dar o presente pra fulano, 
sicrano. 

 

Mesmo estando distante do convívio materno, Davi encontra na mãe e na família, 

espaço de cuidado, lazer e proteção, assim como mostram os estudos com crianças 

pernambucanas, baianas e paulistas, os quais elucidam significações sobre família em 

diferentes contextos (PEREIRA; LIRA; PEDROSA, 2011; MOREIRA; RABINOVICH, 
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2009; RABINOVICH; MOREIRA, 2008; LIRA, 2012). O recorte seguinte ilustra esses 

pontos: 

 

Recorte #25 

P: Entendi, é [...] quem da tua família geralmente brinca contigo? 

Davi: Brinca não, mas bota pra eu [...] assim, minha família não é tão 
aleeeegre assim não, de vez em quando. Às vezes, de vez em quando briga 
comigo. Mas minha mãe dá muito lazer. 
P: Dá muito lazer? 

Davi: Sim, se eu pedir a ela: “Mãe, eu queria tanto ir pro cinema”, ela 
deixa. 
P: Haaa, entendi. 
Davi: Se eu dizer: “Mãe eu queria aquilo”, ela deixa. Mas de vez em 
quando ela não tem dinheiro, não tem como (inaudível). 
[...] 

P: Haaa, entendi, entendi! É, quando tu se machuca, tu cai ou fica doente, 
quem tu procur 

Davi: Minha família. 
P: Mas quem especificamente? 

Davi: (sinaliza indiferença) todas elas. Se tivesse nenhuma e só houvesse 
meu primo mais velho e se eu me machucar, é claro que ele ia me ajudar 
né? 

 
Nina (F/10;9) 

 

Os desenhos (Apêndice F) apresentados por Nina se diferenciam em um ponto, a 

inclusão do seu irmão mais velho, fruto de um relacionamento por parte da mãe na 

adolescência. A família apresentada por Nina leva em conta os parentes extensos (avô e 

avó) e em ambos os desenhos a criança focal está de mãos dadas com os pais. Mesmo 

representando o irmão no desenho da própria família, Nina o faz afastado de si e da 

mãe, fato vivido no plano real, uma vez que esse irmão reside com os avós paternos. 

 

 

Recorte #26 
P: Me explica esse primeiro desenho que tu fez. De uma família. 
Nina: (aponta sequencialmente da esquerda para a direita) A mãe, o pai e 
a filha. Aí a avó e o avô. 
P: Entendi, e essa aqui que é a sua família? 

Nina: Essa sou eu, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô e meu irmão 
mais velho. 
[...] 
P: Tu tem irmão é? 

Nina: É. Parte de mãe. 
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P: Tu convive com ele? 

Nina: Não, porque quando ele nasceu, minha mãe tinha 17, 16 anos, ela 
tava na faculdade ainda. Aí ela deixou com a avó dele. Aí ele é criado com 
a avó. Só que outra avó, por parte de pai. 
P: Aí esse aqui que é de uma família. Qual a diferença? 

Nina: A diferença é que não tem o irmão. 
P: Por que não tem aqui?  

Nina: Porque a mãe só teve coragem de ter um filho. 
P: E nessa aqui, sua família?  

Nina: Minha mãe quis ter dois filhos. 
 

A criança está sob a guarda da mãe e nos fins de semana fica com o pai, o que dá 

oportunidade de conviver com ambas as famílias, mesmo que em quantidade de tempo 

diferente. A partir do próximo recorte é possível inferir, como já relatado durante a 

oficina coletiva, que Nina encara a separação dos pais com naturalidade, o que também 

pode estar relacionado ao fato de sua mãe já ter tido um relacionamento anterior cujo 

fruto é o irmão mais velho. 

 

Recorte #27 
P: Então deixa eu te fazer só umas perguntinhas. Quantas pessoas moram 
contigo, Nina?  

Nina: Eu, minha tia, minha mãe, minha avó, meu avô e eu. 
P: Quem são as pessoas da sua família?  

Nina: Minha tia, meu avô, minha avó, eu tenho mais outra avó por parte de 
pai. Só que, eu tenho um avô que está no céu, por parte de pai. Meu pai e 
minhas primas que tem lá na casa do meu pai. 
P: Tu convive com o pessoal da casa do teu pai? 

Nina: Quando eu vou pra lá. 
P: E tu vai lá quando? 

Nina: Amanhã (sexta-feira) e só volto segunda. 
 

A família, para Nina, não coincide com os membros que moram sob o mesmo 

teto: o pai e a mãe são separados, moram em casas diferentes, mas constituem a família 

dela. Assim também, no desenho, Nina não incluiu a tia, apesar de morar na mesma 

casa com ela, de acordo com sua informação, no excerto anterior. Um fato intrigante é 

que o irmão mais velho mora com os avós dele, que não são avós de Nina, de acordo 

com seu comentário: “[...] quando ele nasceu [referindo-se ao irmão mais velho], 

minha mãe tinha 17, 16 anos; ela tava na faculdade ainda. Aí ela deixou com a avó 

dele. Aí ele é criado com a avó. Só que outra avó, por parte de pai.” Entretanto, na 

composição de sua família (D2), Nina coloca seu irmão de mãos dadas com seus avós e 

diz: “Essa sou eu, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô e meu irmão mais velho”, 
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apontando as diferentes figuras de seu desenho. Infere-se, portanto, que as crianças, ao 

menos essas que são alvo da disputa de seus pais para guarda ou regulamentação de 

visitas, aqui consideradas, o que implica serem filhas de casais separados, apresentam 

fragmentos de significações sobre família, considerando diferentes recortes de 

composição familiar, integrando diferentes arranjos com os quais lidam em seu 

cotidiano. As configurações de família são abrangentes, não se restringindo à família 

nuclear, muito embora a figura de pai, mãe e filho/s são frequentemente contempladas 

nos arranjos considerados família, e parecem constituir um núcleo de significação, 

independentemente de ter ou não havido separação conjugal. 

No recorte seguinte, vê-se que Nina tem a mãe e pai como figuras de referência 

para o cuidado e proteção, mesmo diante da ruptura conjugal de seus pais: ela sabe que 

pode contar com ambos. Essa convicção é semelhante à de Davi, como examinado 

anteriormente. 

 

Recorte #28 
P: Quando tu se machuca, tu cai, fica doente, tu procura quem? 

Nina: Minha mãe e meu pai. 
P: Mas tua mãe mora contigo e teu pai não mora contigo né? Como é? 

Nina: Quando eu me machuco aqui eu tenho que me virar sozinha, porque 
minha mãe fica trabalhando. 
P: Trabalha o dia todo ela é? Entendi. Quem é que te ensina a tarefa da 
escola? 

Nina: Eu tenho uma professora de reforço. 
P: Entendi, mas quando tu não vai pro reforço? 

Nina: É ela que me ajuda, só que as vezes quando ela tá ocupada eu que 
faço sozinha. Aí eu peço a ela, pergunto algumas coisas que eu não sei, aí 
ela diz que o que eu não sei ela faz comigo. Ela deixa em branco, faz com 
(inaudível). (Nina está se referindo à mãe). 

 

Na perspectiva da RedSig, Amorim e Rossetti-Ferreira (2004), a partir de uma 

análise sócio-histórica sobre a frequência de bebês à creche, afirmam que a saída da 

mulher do ambiente doméstico rumo ao mercado de trabalho, junto à precária presença 

de apoio familiar, gera a necessidade de buscar outras redes de apoio, complementares à 

educação, tanto institucionais como creches, escolinhas, hotelzinho, quanto no próprio 

ambiente doméstico, avós, babás ou empregadas. A fala de Nina demonstra que mesmo 

diante da ausência da mãe no seu cotidiano, ela se sente acolhida tanto por seu pai, 

quanto por sua mãe, embora esta necessite terceirizar o ensino das tarefas da escola, 

posto que seu tempo diário é dedicado ao trabalho. Assim como Nina, as crianças Caim, 
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Ana, Eros e Biel afirmaram que contam com a ajuda de parentes ou precisam fazer 

reforço com um professor particular. 

 
 

Caim (M/10;5) e Ana (F/8;9) 
 

Tanto Caim quanto sua irmã (Ana) estão sob a guarda paterna e residem com o 

pai, os avós paternos e uma tia. A convivência com a mãe se dá quinzenalmente. 

A partir dos desenhos (ANEXO G) elaborados por Caim é possível apreender 

fragmentos de suas significações sobre o que vem a ser família. Ele leva em 

consideração os parentes extensos nos dois desenhos: em D1, Caim desenha o pai, a 

mãe, o tio, o filho do tio, o avô, a avó e um bebê, um homem, uma mulher e os vigias. 

Em D2, ele desenha o pai, a irmã, ele mesmo, o avô, a avó e sua tia com um bebê. 

É importante ressaltar, que os comentários de Caim estão atrelados a uma ideia 

idealizada de “família unida”, mas uma união sem conflito; dois comentários que ele 

fez, em momentos diferentes, quando articulados, podem embasar essa interpretação. O 

primeiro se deu durante a oficina coletiva. O grupo estava decidindo que nome daria à 

peça de teatro, quando Denis, seu colega, sugeriu: “A família reunida”. Logo em 

seguida, Caim afirma: “Reunida não; eu sei porque não pode ser assim. Porque ele 

(referindo-se ao avô, representado por Denis) dava no filho, quando o filho era 

pequeno, como é que é reunida?”. Para essa criança focal a reunião está associada à 

inexistência de conflitos, mesmo que esses sejam passíveis de resolução, como no 

exemplo da relação entre pai e filho. No segundo encontro, ao descrever seu primeiro 

desenho (D1), Caim afirma: “Esse, é [...] uma família, dentro de casa, tudo reunido.” A 

ênfase na reunião em seu comentário do desenho sugere o mesmo ‘ingrediente’ de suas 

significações: a reunião como importante traço de uma família. 

A ideia de união trazida em sua fala contrasta com sua vivência no âmbito da 

realidade: seus pais são separados e isso é materializado no segundo desenho: apesar de 

representar uma mãe em D1, ao desenhar a sua própria família (em D2), ele não a 

representa, dando pistas de que apreende o conflito entre os pais. O recorte abaixo 

exemplifica um dos momentos da entrevista com Caim, quando é questionado sobre 

quem faz parte da sua família. Novamente ele não cita a figura materna apesar de 

mencionar uma família extensa, com tias e avô que não moram na mesma casa com ele. 
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Recorte #29 
P: Caim, quem mora contigo? 

Caim: Meu pai, minha avó, meu avô e minha tia. 
P: E quem são as pessoas da tua família, Caim? 

Caim: Um bocado. 
P: Vai me dizendo aí. 
Caim: Meu pai, minha irmã, meu avô, minha avó, minha tia, meu tio, é [...] 
minha outra tia, meu outro avô é [...] como é que eu ia dizer. E as outras 
minhas tias. 

 

Os desenhos elaborados por Caim, suas respostas à pesquisadora e sua 

participação durante a oficina de teatro indicam que o conflito conjugal é considerado 

em suas significações de família: uma mãe está presente no desenho de uma família, 

mas sua mãe não está presente no desenho de sua família. Além disso, quando 

questionado sobre sua rede de apoio, quanto aos deveres de casa, doença e lazer, Caim 

não cita a mãe, somente o pai, que detém sua guarda, e a irmã mais nova, Ana. 

Quanto aos desenhos de Ana, há semelhanças aos indícios apreendidos nos 

desenhos do seu irmão Caim. Ressalte-se de início que ambos partilham das mesmas 

condições de moradia e estão sob a guarda do pai. Ana, assim como Caim, representa a 

figura materna no primeiro desenho; entretanto, no segundo, a mãe está ausente 

(Apêndice H). Ao contrário de Caim, Ana não representa os parentes extensos no 

desenho sobre “uma família”; desenha uma família nuclear se divertindo no parque, 

uma situação que expressa felicidade e bem-estar vividas no núcleo familiar. 

No segundo momento, Ana desenha os parentes extensos, com os quais convive 

diariamente, e dá mais visibilidade ao relacionamento com a avó paterna, com quem sai 

para passear e por quem é frequentemente presenteada. O estudo de Araújo e Dias 

(2002) sobre as redes de apoio nos contextos de dissolução conjugal apresenta 

resultados mostrando que a presença dos avós é primordial nos momentos que 

antecedem e sucedem a separação conjugal, no amparo emocional e material aos netos. 

Em consonância com esses resultados, Ana afirma: “É, eu saio com minha avó pra 

cidade, ela compra coisas pra mim.” Além do amparo material, Ana afirma ter a 

companhia afetiva da avó. 

Na descrição do segundo desenho, Ana voluntariamente anuncia o conflito 

familiar em tom de insatisfação; este se expressa tanto nas pausas entre a pergunta da 

pesquisadora e a resposta emitida, quanto na expressão do olhar cabisbaixo ao afirmar 

que na casa da mãe não se diverte, ao contrário das vivências com seu pai. Além disso, 
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ela não representa a mãe no segundo desenho, mas elenca os parentes que fazem parte 

do seu arranjo familiar cotidiano. 

 

Recorte #30 
Ana: Minha avó. É porque eu não moro com minha mãe não, porque meu 
pai se separou dela. Aí eu tô morando na casa da minha avó e do meu avô. 
P: E o que que tu acha disso? 

Ana: Eu gosto de lá [...] Aí minha mãe vai me buscar de 15 em 15 dias. Só 
que lá na casa da minha mãe eu não gosto muito. Que [...] porque na casa 
do meu pai, a gente brinca, se diverte, vai pro parque, faz um bocado de 
coisa. Mas na casa da minha mãe, a gente passa três dias. Aí quase a gente 
não se diverte lá. 
[...] 
P: Haa entendi. E quem são as pessoas da tua família?  
Ana: Meu pai, minha avó, meu irmão e meu avô. 

 

Criança focal: Biel (M/10;1) 
 

Ao ser solicitado que desenhasse uma família (Apêndice I), Biel demonstra 

resistência e assim comenta: “Eu não sei desenhar boneco. Eu faço daquele jeito, boto a 

cabeça. (passa alguns segundos refletindo). Sou péssimo em desenhar bonecos (inicia o 

desenho). Vai ser assim mesmo.” Inspirado na oficina que participou com os amigos, 

Biel desenha um pai, uma mãe e dois filhos (um menino e uma menina), família nuclear 

resultado da discussão intragrupo anterior. 

Ao desenhar a própria família (D2), Biel expressa o conflito familiar. Inicia a 

atividade com um tempo mais longo, entre a solicitação da pesquisadora e o início do 

desenho – tempos não registrados, mas avaliado subjetivamente pela pesquisadora. No 

momento de desenhar o pai, a criança focal espera e se questiona se o colocaria ou não 

no desenho; logo em seguida, justifica-se, comentando que seus pais estão separados. 

Durante a entrevista, após o desenho, ao ser questionado sobre as pessoas que fazem 

parte da sua família, Biel dá mais um indício a respeito de sua perspectiva sobre o 

conflito e assim pergunta: “(após refletir um pouco) Que eu vejo mais?” A criança 

focal tinha se desenhado ao lado da mãe e separado do pai. Segundo Biel, seu pai mora 

em outro estado e a convivência com ele se dá durante os períodos de férias. Talvez esse 

seja um dos motivos que o faz refletir sobre quem faz parte ou não da sua família. 

Acrescido à distância do pai, Biel reside semanalmente com a tia, tio e primos e durante 
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os finais de semana, tem oportunidade de estar com a mãe, geralmente desfrutando de 

momentos lúdicos. 

Assim como os dados apresentados no trabalho de Ribeiro (2011), uma das 

crianças entrevistadas, filha de pais separados, questiona a pesquisadora se deveria ou 

não pôr o pai; a dúvida emerge na medida que a família desenhada sem a presença do 

pai fica fora dos padrões socialmente esperados, uma família composta por pai, mãe e 

filhos. Além disso, considerar ou não o pai ausente, afeta padrões de lealdade, 

comportamentos frequentes em contexto de ruptura familiar. A lealdade a um dos pais, 

segundo Cézar-Ferreira (2004), é uma das fontes de maior sofrimento para as crianças 

envolvidas em conflitos familiares. Perguntas como: “Será que ainda posso gostar do 

meu pai, se ele não gosta mais da minha mãe?”, em geral são feitas por crianças que 

vivenciam esse conflito e quando reforçadas por atitudes dos pais, podem exacerbar 

ainda mais o sofrimento com sentimento de culpa, dor e abandono. Segue o excerto de 

Biel que demonstra sua dúvida. 

 

Recorte #31 
Biel: Eu boto meu pai? 
P: Oi? 

Biel: (com o semblante cabisbaixo) Eu boto meu pai? 
P: Não sou eu que decido é você. Tá bom? Você que decide. 
Biel: (ainda reflexivo e acenando negativamente com a cabeça) Mas ele é 
separado da minha mãe. 
P: Ele é separado da tua mãe é? 

Biel: (acena positivamente) 
P: E o que que tu acha disso? 

Biel: (olha para baixo) É ruim. 
P: É ruim? Por quê? 

Biel: (mexe o lápis com a mão, olha para o lado) Porque eu só vejo ele nas 
férias. 
 

Os fragmentos de significações sobre família inferidos do comportamento de Biel 

nos revelam que a dissolução conjugal afeta sua concepção de família interligada à ideia 

de união, de viagens em grupo e que mesmo diante de certas circunstâncias permanece 

unida, assim como foi apresentada na oficina. Biel se posiciona frente à separação dos 

pais, afirmando ser algo ruim por sentir a ausência do mesmo. Resgata-se ainda que na 

oficina com os colegas, Biel expressou a importância da figura paterna e a valorização 

do relacionamento entre o pai e o filho, experiência não vivenciada no seu cotidiano. 
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Criança focal: Zeus (M/8;10) 
 

 
Ao contrário de todas as crianças focais, Zeus não desenhou a família em uma 

sequência (Apêndice J). A medida que desenhava, cruzava linhas e elaborava um 

enredo. Assim como na oficina coletiva, ele utilizou temas alusivos a histórias de terror, 

temáticas de violência e lendas culturais. Segundo informações de Zeus, o contexto 

criado no primeiro desenho engloba a história que se passa em uma casa assombrada; ao 

lado da casa há uma árvore sem vida. Contudo, o que é realçado em sua fala é a enfática 

afirmação: “Só tinha esses meninos aqui sozinhos, não tinha nenhuma mãe. Ele não 

tinha nenhuma mãe, esse daqui.” Os meninos a quem Zeus se refere são primos que 

vivenciam a ausência dos pais, em especial a figura materna. 

Quanto às temáticas alusivas à violência, cabe realçar os elementos circunscritores 

(ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2004) no cotidiano da criança focal, 

como por exemplo, sua exposição aos jogos eletrônicos, cujo conteúdo principal é a 

violência. Além disso, o fato de morar em uma região de periferia, em que a exposição 

ao crime é mais frequente, pode estar relacionado à forte presença dos conteúdos 

apresentados. O próximo recorte, referente ao desenho sobre uma família (D1), ilustra 

as interpretações aqui apresentadas: 

 

Recorte #32 
P: A mula sem cabeça e isso aqui é o quê? 

Zeus: Chuck (referente a um filme de terror) 
P: E ele tem uma faca na mão é? 

Zeus: Uhum. 
P: E ele faz o quê? 

Zeus: Mata! 
P: Mata?  

Zeus: Mata, só isso. 
P: Mas mata o quê? Me explica melhor. 
Zeus: Mata só o menino. 
P: Mata o quê? 

Zeus: Mata a mãe e o pai. 
P: E esse restante do desenho? 

Zeus: Esses são os primos e não tem nenhuma mãe, mas eles foram pra 
casa assombrada, pra ver se era muito quentinho ou tinha tilador 
(ventilador), mas não tinha nenhum tilador lá. 
[...] 
P: Hum, entendi. E esse desenho como ele vai terminar? 
Zeus: Eles encontraram uma casa que tinha a mãe. (volta a desenhar) 
Tinha o pai também. 
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P: Nessa casa que tu desenhou, né? Essa segunda aí. 
Zeus: E fim. (olha para pesquisadora) 
 

Assim como na entrevista com Biel, o momento de desenhar a própria família 

revelou-se a ocasião em que as crianças se viam diante da própria realidade familiar e 

nesses casos um entrave entre o que se idealiza e os dados de realidade se 

externalizavam. O próximo excerto ilustra a reação da criança logo após ser solicitada a 

desenhar a própria família. Zeus resgata a fala da avó para relatar a ausência do pai e os 

motivos que estão a ela relacionados. 

 
Recorte #33 
P: Entendi, que bacana! Adorei teu desenho, tu és fera mesmo, Zeus! Por 
isso que eu vou pedir pra você desenhar outro desenho pra mim. (Entrega o 
papel em branco) Só que agora eu quero a sua família. A família de Zeus. 
Zeus: (olha para a pesquisadora, balança as pernas e começa a desenhar) 
[...] Eu não tenho pai! (em tom de conformismo). 
P: Você não tem pai? 
Zeus: (acena negativamente) Meu pai não dá dinheiro. 
P: Seu pai não dá dinheiro... por isso que tu não tem pai? 

Zeus: (permanece desenhando) Meu pai que não dá nada. Minha avó disse 
que ele é miserável. 

 

A fala de Zeus demonstra certa alienação da figura paterna, justificada pela alusão 

aos argumentos da avó, atual guardiã da criança. Assim como afirma Gardner (1999; 

2002), em contextos de litígio familiar é comum que crianças reproduzam discursos 

criticando a imagem do genitor alienado. É mais corriqueiro que mães reproduzam esses 

discursos para os filhos. Entretanto eles podem ter sua fonte em outros parentes, ou 

terceiros que de alguma maneira estão ligados ao conflito familiar. No caso de Zeus é a 

avó que parece reproduzir para a criança discursos que desprestigiam a imagem do 

genitor. Não é objetivo da presente pesquisa diagnosticar casos de alienação parental; 

entretanto cabe mencionar a presença do fenômeno no discurso de Zeus para entender o 

contexto diferenciado em que se insere a criança focal: mora com os avós e recebe 

raramente a visita de seus genitores, o que pode justificar um desapontamento com 

relação ao pai e a apropriação dos discursos ouvidos dentro de casa. Outros excertos da 

fala de Zeus trazem mais informações. 

 

Recorte #34 
Zeus: Haa, muito. Eu gosto mais da minha avó, eu gosto mais da minha 
avó, (inaudível) da minha mãe. 



104 

 

P: Tu gostas mais da tua avó? Como é não entendi, repete? 

[...] 

Zeus: Porque [...] porque eu gosto dela, dá a minha comida, dá tudo. 
P: Hum... 
Zeus: E minha mãe bebe cerveja (semblante de discordância) [...] 
(inaudível) minha mãe tem uma, um namorada, namorado, que bebe cerveja 
também. 
P: E é? O que tu achas disso? 

Zeus: Hum (semblante de discordância) [...] isso né de Jesus não! 
 

Esse trecho ilustra a relação que Zeus estabelece com a avó materna. Como figura 

de cuidado e proteção, o papel da avó toma visibilidade tanto na atividade coletiva, 

quando Zeus a elege “a heroína” da história ao matar a Comadre Florzinha e em seguida 

curar os familiares “da bebida”, quanto no plano da realidade, no último excerto, 

quando Zeus aponta a avó enquanto instância de cuidado e critica o comportamento da 

mãe no envolvimento com bebidas e relacionamentos amorosos após a separação. Os 

resultados aqui apresentados são congruentes aos dados de pesquisa de Araújo e Dias 

(2002), os quais elegem os avós como figuras primordiais no apoio dado aos netos após 

separação dos pais. No caso de Zeus são os avós seus provedores tanto material, quanto 

no amparo emocional. O descontentamento da criança é verbalizado com a seguinte 

frase “[...] isso né de Jesus não!” o que sugere que a criança convive em um contexto 

onde as práticas discursivas estão predominantemente atreladas aos discursos religiosos 

(AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004). Peck e Manocherian (1995) afirmam que a 

depender dos grupos étnicos e religiosos, se ortodoxos, haverá maior dificuldade em 

perceberem o divórcio. Nessa direção, os dados apresentados por Ciscon-Evanglista e 

Menandro (2011) mostram que os casais evangélicos percebem o casamento enquanto 

instituição eterna e o divórcio como uma incoerência para os preceitos religiosos. A fala 

de Zeus nos dá pistas sobre uma possível vivência religiosa cristã, esta que pode 

perpassar as suas significações sobre a concepção de família. É provável que a criança 

focal teça críticas ao comportamento materno pelo fato de ter sua formação circunscrita 

pelos valores e crenças religiosas que desaprovam tal conduta. 

Tito (M/7;1) 
 

Tito apresenta desenhos (Apêndice K) semelhantes, diferindo apenas quanto ao 

número de membros da família. A configuração elaborada pela criança focal, no 
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primeiro e segundo desenhos, ilustra uma família nuclear. Em D1, estão desenhados 

apenas a mãe, o pai, filho e filha; já em D2 vê-se que Tito desenha todos os seus irmãos. 

 
Recorte #35 

P: Não? Mas assim, esse desenho que tu fez é o pai, a mãe, o filho e a filha, 
né? E esse aqui que tu fez, da tua família?  

Tito: São sete. 
P: São sete é? E quem são essas pessoas? 

Tito: É meu pai, minha mãe, minha irmã, minha irmã, meu irmão, minha 
irmã e eu. [...] 
P: Entendi. Tu gosta de fazer o que pra se divertir? 

Tito: É [...] jogar bola [...] 
P: Eita que massa! 
Tito: Andar de bicicleta e jogar queimado. 
P: Jogar queimado é massa né? E com quem da tua família geralmente tu 
brinca de bola, anda de bicicleta? 

Tito: Meu irmão. 
P: O mais velho do que tu ou o mais novinho? 

Tito: O [...] é [...] tudinho. 
P: Entendi. É e assim, quando tu tá dodói, machucado, quando tu tá doente, 
quem da tua família que cuida de tu? 

Tito: Meu pai, é [...] meu irmão, minha irmã e meu irmão. 

  

Na fala de Tito fica perceptível a importância de todos os familiares desenhados, 

assim como nos desenhos de Davi. Mesmo diante da separação dos pais e estando sob a 

guarda paterna, a criança desenha a mãe, o que vem a sugerir que sua concepção de 

família não implica que o integrante desse agrupamento conviva na mesma casa. Além 

disso, a presença dos irmãos se mostra marcante na convivência social da criança focal. 

Com os irmãos Tito brinca e se sente cuidado pelo pai, ou, pelo menos, percebe que 

pode contar com ele em momentos de necessidade. Dados semelhantes foram achados 

por Rabinovich e Moreira (2008) em entrevistas com crianças paulistas. Os resultados 

da pesquisa dessas autoras apontam que o relacionamento fraterno foi elencado pelos 

participantes em face do grau de proximidade, complementariedade e familiaridade que 

a relação permite vivenciar. Além disso, nas camadas menos favorecidas, que também 

pode ser considerado o caso de Tito, o irmão entra como figura de cuidado, 

compartilhamento de tarefas, afetos e são os laços mais consistentes em que se pode 

contar. 

Famílias! Palavra que resume a riqueza e diversidade dos dados aqui 

apresentados. As crianças em todo o processo de brincar evidenciaram suas concepções, 
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negociaram sentidos e expuseram as realidades vividas, estas, por vezes, perpassadas 

por conflitos familiares, cujos significados têm sido negociados diferentemente para 

cada criança. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão que norteou esta investigação esteve relacionada ao contexto 

vivenciado por crianças em que os pais se separaram e por não conseguirem resolver os 

próprios conflitos no âmbito do relacionamento pessoal, chegam à instância jurídica. 

Esse processo envolve, frequentemente, os filhos; estes precisam aprender a monitorar a 

situação de desenlace dos pais, tendo de lidar com eles, um de cada vez, porque passam 

a morar em espaços diferentes, com reorganização de suas vidas e novos 

relacionamentos, nem sempre respeitando os sentimentos de perda da criança que se vê 

dividida em seus afetos, tentando evitar magoá-los. Sem falar que a guarda da criança 

pode se tornar alvo de disputa, o que dificulta essa nova aprendizagem. Nesse contexto, 

emerge a questão: teriam as crianças, filhas de pais separados, concepções diferenciadas 

do que vem a ser família? Em outras palavras: será que os conflitos teriam potencial de 

influenciar essas concepções? 

Para responder essa questão, foi pensada uma metodologia que pudesse 

contemplar a especificidade de trabalhar a temática do “conflito familiar” com crianças. 

Como seria possível acessar esses conteúdos, por vezes tão dolorosos para elas, sem, 

entretanto, ser invasivo? A perspectiva sociointeracionista do desenvolvimento e, 

especificamente, o aporte da RedSig, e as contribuições de Corsaro (2011) propiciaram 

um embasamento teórico-metodológico para elaboração dos procedimentos 

investigativos realizados. O desenvolvimento é um empreendimento coletivo, sendo por 

meio das reproduções interpretativas e nas culturas de pares que as crianças adentram à 

cultura local e global, contribuindo assim para sua transformação (CORSARO, 2011). 

A metodologia contemplou duas situações: uma interacional, na qual as crianças 

negociaram uma história sobre família; e uma individual, a partir da elaboração de 

desenhos com a mesma temática, respondendo também a questões relativas ao seu 

cotidiano. A brincadeira, no contexto de pesquisa toma lugar de importância por ser 

uma situação protegida na qual as crianças podem externar suas significações sem 

necessariamente falar diretamente a respeito da temática que se quer investigar. 

Os resultados apresentados e discutidos evidenciaram que a proposta 

metodológica permitiu alcançar fragmentos de significação de família das crianças 

investigadas. E foi possível alçar em cinco oficinas, dentre as oito realizadas, pistas das 

significações das crianças focais sobre os conflitos familiares vivenciados. No segundo 
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momento, na situação individual de entrevista e desenhos, a pesquisadora pôde 

aprofundar melhor os dados, com a sutileza e cuidado de manejar a conversa, visto que 

para algumas das crianças falar sobre a própria família fazia emergir emoções que 

podiam não ser bem trabalhadas na situação de pesquisa que exige concisão do 

pesquisador. 

Mesmo diante da novidade de haver uma pessoa desconhecida, câmera filmadora 

e, em alguns momentos, uma auxiliar de pesquisa, essa situação não intimidou as 

crianças, muito pelo contrário, elas se engajaram nas atividades com bastante 

entusiasmo. De início, algumas hesitaram; contudo, logo mergulharam na proposta 

junto com os parceiros, dado que confirma as contribuições de Carvalho e Rubiano 

(2004) ao afirmarem que crianças parceiras ou “amigas” entram nas situações lúdicas 

proativas ao engajamento, ao compartilhamento de atividades e fantasias. 

A presença da pesquisadora e sua auxiliar não devem ser desconsideradas no 

contexto de realização da coleta de dados, assim como a delimitação espacial, a partir 

dos tapetes e almofadas, o direcionamento da oficina, a temática eleita, o tempo julgado 

necessário para iniciar e finalizar cada oficina. Esses aspectos circunscrevem a situação, 

possibilitando, mas também limitando as atividades (SILVA; ROSSETTI-FERREIRA; 

CARVALHO, 2004). Assim também ocorre em todo o processo do desenvolvimento 

humano. Neste há situações que determinam e simultaneamente indeterminam o 

percurso do indivíduo. O divórcio pode ser considerado um evento circunscritor, visto 

que gera uma ruptura familiar e com ela muda-se a rotina, as expectativas, sonhos 

compartilhados e inúmeras outras situações imprevisíveis. 

Contudo, seria o divórcio e a disputa de guarda do filho um evento destrutivo para 

a criança, comprometendo sua infância e seu desenvolvimento? Os dados sugerem que 

não, muito embora pareçam influenciar suas vivências afetivas. Desde que sejam 

consideradas e apoiadas nesse momento, as crianças parecem poder reelaborar suas 

vivências bem como encará-las com naturalidade, o que não significa dizer indiferença. 

Após a realização dos procedimentos metodológicos, transcrições e análise dos 

dados, as significações de família se mostraram semelhantes às encontradas em outras 

pesquisas já realizadas com crianças em diferentes contextos, crianças de baixa renda, 

em conflito familiar ou crianças acolhidas em instituições. (RIBEIRO; CRUZ, 2013; 

MENEZES, 2009; PEREIRA; LIRA; PEDROSA, 2011). 
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O “ser família” para as crianças participantes da pesquisa perpassou diferentes 

arranjos: nucleares, monoparentais, recasadas ou extensas são configurações possíveis. 

O que se pôde depreender das falas da maioria dos participantes foi que, 

independentemente das formações, ser família tem a ver com relações e manifestação de 

cuidado, proteção e vinculação afetiva. Assim como afirma Carvalho (2005) o que está 

no cerne de uma “estrutura profunda” denominada família não são as diversas 

configurações que ela assume, mas a capacidade de se vincular e se sentir pertencente a 

um agrupamento social, pois o vínculo interpessoal é capaz de maximizar o 

compartilhamento social, a negociação de sentidos, os valores e as crenças culturais. 

Não se pode desconsiderar a presença de conflitos no âmbito familiar e a maneira 

como eles adentram à vida dos filhos. O sofrimento é inevitável e após o rompimento 

conjugal, os filhos precisam se readaptar a uma nova forma de viver. Caso a família 

extensa esteja próxima e se prontifique, pode servir de apoio afetivo, dando suporte 

também às necessidades materiais. 

Entretanto, mesmo diante das dificuldades decorrentes das escolhas paternas, as 

crianças podem atribuir novos sentidos, compartilhar novos significados, e no percurso 

do seu desenvolvimento adaptarem-se às famílias que se modificam, mas continuam a 

assumir o seu papel primordial de cuidado, afeto e lugar de pertencimento. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho(a) para participar como 
voluntário(a), da pesquisa Sentidos sobre família na perspectiva de crianças em conflito familiar 
judicializado.  Essa pesquisa é da responsabilidade da pesquisadora Patricia Guimarães 
Interaminense, cujo endereço é Av. da Arquitetura, s/n, Cidade Universitária, CEP: 50740-550 
Recife / PE. Deptº. de Psicologia, 9º andar do CFCH Universidade Federal de Pernambuco. 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Telefone para contato: (81) 95555-0809. Endereço 
de e-mail: ufpe.patricia@gmail.com. A investigação está sob a orientação da professora Maria 
Isabel Pedrosa, telefone: (81) 9242-5789, e-mail: icpedrosa@uol.com.br. 

Este documento se chama Termo de Consentimento e pode conter alguns tópicos que 
o/a senhor/a não entenda. Caso haja alguma dúvida, o/a Sr/a pode perguntar o que desejar até se 
sentir bem esclarecido sobre tudo o que será feito. No caso de aceitar que seu/ua filho/a faça 
parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. 
Uma delas é a sua e a outra é do pesquisador responsável. O Sr/a é livre para aceitar ou recusar 
participar da pesquisa e caso não aceite, não haverá qualquer penalidade nem para o(a) Sr(a) e 
nem para seu/ua filho/a. O(A) senhor(a) tem o direito de retirar o consentimento de participação 
de sua criança a qualquer tempo, sem qualquer penalidade. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 
A pesquisa: Sentidos sobre família na perspectiva de crianças em conflito familiar 

judicializado, tem como objetivo investigar como crianças, que estão vivenciando o litígio 
familiar, pensam sobre família.  

Na primeira etapa do estudo, serão realizadas videogravações de oficinas em que as 
crianças farão um teatro sobre família. Um ambiente será preparado com material lúdico, 
apropriado para a faixa etária e em boas condições de higiene e segurança. A utilização da 
videogravação tem a finalidade de maximizar os ganhos de informações, uma vez que todos os 
detalhes mímicos e gestuais são relevantes para a análise dos dados. Quanto à divulgação dos 
resultados, algumas imagens serão descritas e transformadas em um documento escrito, porém a 
identidade de todos os participantes será resguardada, por meio da utilização de um nome 
fantasia para cada um deles e através do trabalho técnico de embaçamento visual, quando da 
necessidade de apresentação impressa e visual das imagens. Todos os registros ficarão 
armazenados em DVD no Laboratório de Interação Social Humana, do Departamento de 
Psicologia, da Universidade Federal de Pernambuco (LabInt/DEPSI/UFPE), sob a 
responsabilidade da pesquisadora. Na segunda etapa da pesquisa a pesquisadora conversará 
individualmente com cada participante sobre a oficina de família da qual ele(a) participou. Esse 
momento será registrado apenas em áudio. Por fim, na terceira etapa, os documentos produzidos 
nas duas primeiras etapas serão lidos e examinados. 

A participação na pesquisa não acarretará gastos nem recompensa financeira para o 
participante e/ou seu responsável. Além disso, poderá ser interrompida a qualquer momento, 
sem nenhum prejuízo. Também fica assegurado que todas as identidades serão protegidas. 

Benefícios esperados: Ao autorizar seu filho a participar da pesquisa você e seu filho 
estarão contribuindo para um melhor conhecimento da criança, suas habilidades sociais e seu 
modo de reagir afetivamente.  

Riscos esperados: Uma situação de exame é frequentemente constrangedora para as 
crianças envolvidas, pois pode haver dificuldade em lidar com uma situação nova quando 
desconhecem o parceiro adulto (o pesquisador), ou mesmo têm medo de falhar, não 
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demonstrando uma boa competência. Esse risco de constrangimento será minimizado, 
estabelecendo-se de início, um bom relacionamento com as crianças. Somente diante de uma 
sinalização de que elas estão à vontade (não demonstrando receio da câmera ou do pesquisador, 
com uma atitude de cooperação ou interesse) é que a coleta será iniciada. 

 
 As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser pelos 
responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação do/a vonluntário(a). Os 
dados coletados nessa pesquisa (gravações, entrevistas, fotos e filmagens), ficarão armazenados 
em pastas de arquivos, no Laboratório de Interação Social Humana (LabInt), sob a 
responsabilidade da pesquisadora Patricia Guimarães Interaminense e sua orientadora Maria 
Isabel Pedrosa, no endereço acima informado pelo período de 5 anos. 
 O(a) senhor(a) não pagará nada para seu filho participar desta pesquisa. Também não 
receberá nenhuma recompensa por deixa-lo participar. Fica também garantida indenização em 
casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação do voluntário/a na pesquisa, 
conforme decisão judicial ou extra-judicial. 
 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 
(Avenida da Engenharia s/n – Prédio CCS – 1° Andar, sala 4 – Cidade Universitária, Recife-PE, 
CEP: 50710-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 
 

___________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 

 
IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 
Nome da criança: _________________________________________________ 
Nome do(a) responsável pela criança: ___________________________________ 
Data de nascimento da criança: ___/___/___ 
 

 
CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO(A) 
 
Eu __________________________________________, CPF___________________, abaixo 
assinado, responsável por voluntário(a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela 
pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes da participação dele(a). Foi-me garantido que posso retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade para mim ou para 
o(a) menor em questão.  
 
 
Local e data _________________________________ 
Assinatura do (a) responsável________________________________________ 
 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceito do 
sujeito em participar. (duas testemunhas não ligadas a equipe de pesquisa). 
 
Nome:___________________________________________ 
Assinatura________________________________________ 
 
 
Nome:___________________________________________ 
Assinatura:_______________________________________ 
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APÊNDICE B - Setting da oficina de teatro 

Figura 3 – Fotografia do setting da oficina A 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista com as crianças 

 

Roteiro de Entrevista com a Criança 

1 – Quantas pessoas moram com você? 

2 – Quem são essas pessoas? 

3 – Quem são as pessoas da sua família? 

4 – O que você gosta de fazer para se divertir? 

5 – Quem da sua família geralmente brinca com você? 

6 – Quando você se machuca quem você procura? 

7 – Quem te ensina a tarefa da escola? 
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APÊNDICE D - Desenhos da criança focal Eros 

D1: Uma família 

 

D2: Sua Família 
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APÊNDICE E - Desenhos da criança focal Davi 

D1: Uma família

 

D2: Sua família 
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APÊNDICE F - Desenhos criança focal Nina 

D1: Uma família

 

D2: Sua família 
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APÊNDICE G - Desenho da criança focal Caim 

D1: Uma família 

 

 

D2: Sua família 
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APÊNDICE H - Desenhos da criança focal Ana 

D1: Uma família

 

D2: Sua família 
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APÊNDICE I - Desenho da criança focal Biel 

D1: Uma família

 

D2: Sua família
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APÊNDICE J - Desenho criança focal Zeus 

D1: Uma família

 

D2: Sua família 
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APÊNDICE K - Desenhos criança focal Tito 

D1: Uma família

 

D2: Sua família 

 



128 

 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos 
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