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RESUMO 

 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa e inspiração construcionista,  propôs-se a compreen-

der os significados da guarda unilateral materna para os filhos de casais separados, que esta-

vam sob essa condição de guarda e vivenciavam contexto de conflito familiar judicializado. 

Para tanto, realizamos entrevistas narrativas com seis crianças de idades entre sete e doze 

anos. Para fundamentar o estudo, acionamos as contribuições teóricas de Jerome Bruner com-

preendendo que as crianças são ativas, constroem significados e intervém na cultura por meio 

de narrativas. Nossa ideia foi dar visibilidade a estas, questionando a relação de poder estabe-

lecida entre as crianças e nós, adultos, que muitas vezes as posicionamos como incapazes, 

como um “ainda não” e/ou em condição de subalternidade. Os dados construídos foram anali-

sados à luz de conceitos discutidos por Jerome Bruner, tais como, agentividade, sequência, 

perspectivismo e canonicidade. Em relação ao significado da relação com os pais ou respon-

sáveis, as narrativas sinalizaram que a relação com a mãe era marcada por forte vínculo afeti-

vo, tendo alguns entrevistados demonstrado terem construído uma aliança com a genitora pas-

sando a aderir às causas delas diante dos conflitos conjugais. Também perceberam suas mães 

assoberbadas por acumular atividades laborativas e o exercício da maternidade ou ainda indi-

caram que outros familiares, além da mãe, exerciam a função de cuidar e se responsabilizar 

pelas crianças. No que se refere à relação com o pai, nossos interlocutores sinalizaram que 

aconteceu um afastamento do genitor. Todos afirmaram ansiar um convívio mais próximo 

com o pai, exceto um, que relatou experiência de violência doméstica envolvendo o genitor. 

Depreendemos das narrativas analisadas que nossos interlocutores significaram o judiciário 

como uma instituição distante, que não fomentava a participação deles nos espaços de deci-

sões que afetavam suas vidas, invisibilizando as crianças. Ressalta-se, por fim, que as narrati-

vas das crianças apresentavam um contexto de judicialização da vida e dos conflitos familia-

res vivenciados, sendo os termos de tal contexto impregnados na comunicação cotidiana das 

crianças. 

 

Palavras-chave: guarda de filhos; guarda unilateral materna; pesquisa com crianças; 

judicialização da vida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research, of a qualitative approach and constructionist inspiration, proposes to 

understand the meaning of one-sided maternal custody for the children of split couples, who 

were under this condition of custody and experienced a situation of judicialized family 

conflict. For such, narrative interviews were conducted with six children between seven and 

twelve years old. Jerome Bruner's theoretical contributions were used to support the study, 

understanding that children are active, build meanings, and take part in culture through 

narratives. The idea was to give them the spotlight, questioning the relation of power 

established between children and adults, who often place them as powerless, as in "not yet" 

and/or subordination conditions. The obtained data were analyzed in light of concepts 

discussed by Bruner, such as agency, sequencing, perspective, and canonicity. Regarding the 

meaning of the relationship with parents and guardians, the narratives signed that the 

relationship with the mother was marked by strong emotional bonds, with some interviewees 

showing to have forged an alliance with the female parent and starting to take her side during 

marital conflicts. The children have also perceived their mothers overwhelmed due to the 

accumulation of both work and motherhood, or yet pointed that it was other relatives, and not 

the mother, who took on the activity of caring and taking responsibility for them. In regard to 

the relationship with the father, the subjects indicated that there was an estrangement from 

him. All of them claimed to yearn for a closer relationship, except one, who reported a 

situation of domestic violence involving the father. It was inferred from the narratives that the 

subjects had signified the judiciary as a distant institution, which did not promote their 

participation in the decision-making spaces which affected their own lives, and thus made 

them invisible. Lastly, it should be noted that the children's narratives presented a context of 

judicialization of their lives and the family conflicts they experienced, with the vocabulary of 

such context ingrained in the children's everyday communication. 

 

Keywords: children's custody; one-sided maternal custody; research with children; 

judicialization of life. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo trata sobre guarda de filhos, que se refere a uma ação judicial, no 

Brasil, em que adultos requerem, perante juízo, a guarda de crianças e/ou adolescentes para 

exercerem a responsabilidade parental deles. Assim, conforme determina o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), o guardião deverá prestar “assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente” (BRASIL, 1990). Em regra, a guarda natural é exercida 

pelos genitores, contudo, a guarda pode ser redefinida, como pode ocorrer em casos de 

separação dos pais ou de falecimento de algum deles.  

Caso seja necessária a regulamentação da guarda em juízo, a guarda compartilhada é 

preconizada visando garantir o melhor interesse da criança e do adolescente. Nessa 

modalidade, ambos os genitores seguem assumindo a responsabilidade pelos filhos e 

corresponsabilizando-se pelos mesmos. A guarda compartilhada foi priorizada após a 

consolidação do Estatuto da Criança e Adolescente que fortaleceu a ideia de que ambos os 

pais são capazes de responsabilizarem-se pelos filhos, podendo assumir as obrigações pela 

proteção integral dos mesmos. No entanto, ainda é comum que a guarda seja exercida 

unilateralmente, ou seja, exclusivamente por uma pessoa, geralmente, a mãe.  

Na presente pesquisa, voltamo-nos aos casos de crianças, filhas de pais separados, que 

estão sob a guarda materna e que mantinham contato com os pais ao menos em finais de 

semana. 

O interesse pelo estudo surgiu a partir de minha inserção profissional como psicóloga, 

em equipe interprofissional de assessoramento técnico a Magistrados de Varas de Famílias do 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Nesse campo, atendia casos envolvendo 

dissolução de união estável ou divórcio e disputa de guarda dos filhos. Chamou minha 

atenção o modo como as crianças eram tratadas tanto por seus pais e familiares quanto por 

profissionais atuantes no judiciário, incluindo servidores, advogados e magistrados. As 

crianças pareciam invisibilizadas, de modo que outras dimensões do conflito se tornavam 

proeminentes: preocupações relacionadas ao conflito conjugal do ex-casal, as atribuições 

profissionais ou estudantis das genitoras e a possível sobrecarga a ser adquirida devido ao 

acúmulo dessas responsabilidades com a maternidade; por parte dos operadores do direito, as 

preocupações me pareciam girar em torno dos possíveis desvios de condutas apresentados 

pelos genitores, ou ainda das questões relacionadas a tramitações processuais, tais como 

possíveis agravos das decisões judiciais que constam nos autos.  
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Algumas vezes nos chegavam casos em que a genitora requeria a guarda do filho e 

ainda solicitava que as visitas ao pai fossem suspensas. Alegavam que o pai teria agredido a 

própria mãe (suposta vítima de violência doméstica) e que seria um risco para o filho. Ao 

atendermos a criança e o genitor percebíamos que, apesar das acusações, havia forte apego e 

vínculo na relação paterno filial.  

Em alguns casos, havia genitores que declaravam que as acusações de violências da 

mãe eram falsas, explicavam que o processo seria uma forma que as mães teriam encontrado 

para atingi-los, após o conturbado processo de separação. Ou seja, colocavam que separar o 

pai dos filhos era o artifício que as mulheres possuíam para prejudicá-los.  

Para além de buscar, certificar ou atestar a verdade, enfrentávamos casos delicados, 

pois, quando um conflito estava judicializado, um pai que respondia processo criminal era 

afastado do filho, em nome da proteção da criança. Essa era a perspectiva do Direito: 

identificar culpados, criminosos e inocentes. As relações familiares não eram 

contextualizadas, compreendidas, as crianças raramente eram escutadas.  

E, em alguns casos, nos parecia, de fato, que o litígio e o interesse em prejudicar o pai 

era predominante no discurso materno. Levantávamos a reflexão “E se nesse caso houvesse 

uma decisão judicial no sentido de afastar a criança do pai?”, preocupávamo-nos com 

possíveis e graves repercussões dessa intervenção para convivência paterno-filial. Além 

desses, atendíamos casos em que identificávamos um poder soberano das mães na formação 

de opinião dos filhos e nas formas como os mesmos se relacionavam com os pais, o que 

sinaliza para outro tema, o da alienação parental, atualmente debatido nesse contexto.  

Inúmeros seriam os relatos sucintos de casos que poderia descrever para demonstrar as 

inquietações que me suscitavam nesse campo. 

Em nossa observação empírica, na atuação profissional, não parecia haver um foco 

voltado às crianças que estavam em contexto de conflito judicial, mas outros discursos eram 

postos em relevo na medida em que o conflito se judicializava. A partir de então, iniciamos a 

busca por pesquisas sobre a temática da guarda de filhos, sendo o presente trabalho fruto 

dessa inquietação que nos instigava para pesquisar com crianças, para refletir criticamente 

sobre a condição delas naquele contexto, sobretudo, aquelas que estavam sob os cuidados e 

responsabilidade exclusivamente das mães. 

Além disso, também realizamos um estudo do estado do conhecimento sobre guarda 

(também nomeado como estado da arte) em teses e dissertações defendidas no Brasil. 

Identificamos, então, algumas lacunas, pois não encontramos estudos que abordassem as 
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questões de gênero que influenciavam as decisões judiciais sobre guarda unilateral materna. 

Também não identificamos pesquisas que visibilizassem os posicionamentos das crianças em 

relação ao contexto de disputa de guarda, ou ainda que buscassem a compreensão dos objetos 

de pesquisa a partir da perspectiva das crianças, já que, em tese, as decisões judiciais deviam 

ser tomadas visando atender seus interesses (esse levantamento bibliográfico será apresentado 

no primeiro capítulo desta dissertação). 

Diante do cenário identificado na literatura e ainda a partir das inquietações que 

emergiram na atuação profissional enquanto psicóloga, consideramos relevante construir uma 

pesquisa que problematizasse os posicionamentos das crianças nesse contexto de conflito 

familiar judicializado, sobretudo quando estavam sob os cuidados maternos, dando 

visibilidade a elas. Nesse sentido, importou-nos a seguinte questão de pesquisa: quais os 

significados da guarda unilateral materna para as crianças, a partir da perspectiva delas?  

Visando responder a esse problema, propomo-nos compreender os significados da 

guarda unilateral materna para os filhos de casais separados, que vivenciaram contexto de 

conflito familiar judicializado. Portanto, dando visibilidade às narrativas das crianças nesse 

contexto, este estudo pode vir a contribuir com o campo de estudos sobre guarda e infância. 

Além disso, a presente pesquisa poderá se constituir como mais um subsídio para os 

fundamentos das decisões judiciais sobre guarda. 

Consideramos relevante ainda uma produção que vise estimular a reflexão crítica 

acerca do lugar em que a criança pode ser posicionada diante de profissionais que atuam no 

judiciário, o que poderá contribuir para a formação destes. Vale iniciar, então, fazendo uma 

descrição sucinta de como esta dissertação foi organizada tanto em relação às questões 

teóricas, metodológicas que circunscrevem o tema da pesquisa quanto em relação aos seus 

resultados e discussões. 

No primeiro capítulo, consta um levantamento bibliográfico que realizamos sobre 

guarda de filhos. Trata-se um estudo do estado da arte de teses e dissertações defendidas nas 

universidades brasileiras (de 2004 até 2014) sobre o tema, onde identificamos os focos que os 

estudos sobre guarda têm dado, as principais temáticas discutidas no campo e as lacunas 

identificadas na literatura.  

Além desse levantamento bibliográfico, também apresentamos discussão teórica sobre 

o fenômeno da judicialização da vida e dos conflitos familiares. Nessa sessão realizamos uma 

reflexão crítica acerca das intervenções do Estado, por meio do poder judiciário, na vida 

cotidiana das pessoas. Expomos que, cada vez mais, a vida das pessoas tem sido alvo de 

vigilância, controle e disciplina, de modo que sua gestão passa a ser feita pela ótica do 
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Direito, em que a lógica adversarial para resolução do conflito é preconizada. Uma discussão 

sobre as decisões judiciais de guarda unilateral materna e o dispositivo maternidade também é 

apresentada, a partir de um enfoque histórico. Por fim, nesse capítulo ainda abordamos um 

pouco as possíveis repercussões das decisões judiciais de guarda unilateral materna para as 

crianças, destacando o modo como as mesmas participam dos processos decisórios que de 

alguma forma lhes afetam. 

No segundo capítulo, trazemos uma discussão sobre a infância e os aspectos históricos 

e sociais que a circunscrevem e sobre as possíveis implicações da lógica desenvolvimentista 

para as crianças, que concorre com abordagens crítico-contextualizadas. Também expomos 

um breve panorama do campo do saber multidisciplinar, recentemente consolidado, conhecido 

pelos Novos Estudos da Infância. Na segunda parte do capítulo, apresentamos alguns 

conceitos teóricos abordados pelo Psicólogo Jerome Bruner (1915-2000) que nortearam os 

caminhos da pesquisa, tais como a construção narrativa do si mesmo e da realidade. 

No terceiro capítulo, descrevemos o método utilizado para realização da pesquisa. 

Incialmente, tratamos da pesquisa qualitativa e com inspiração construcionista. Ressaltamos a 

centralidade da linguagem no processo de construção da realidade e do chamado 

conhecimento científico, apresentando ainda o campo da pesquisa com criança em que este 

estudo se insere. Após, descrevemos o passo a passo de como foi realizado nosso estudo: 

falamos sobre como se passou a nossa entrada no campo, sobre os sujeitos da pesquisa, assim 

como os procedimentos de coleta e análise dos dados. Por fim, fizemos algumas observações 

e reflexões sobre ética na pesquisa e como tais questões se refletiram ao longo da realização 

do presente estudo. 

Apresentamos, por fim, os resultados e suas análises. Em linhas gerais, as crianças 

narraram sobre a relação estabelecida com os pais e/ou responsáveis e sobre como 

significavam o judiciário, uma vez que estavam inseridas em contexto de conflito familiar 

judicializado. Chamou-nos atenção que nossos interlocutores posicionaram o judiciário como 

algo distante, que não favorecia a participação das crianças nos processos decisórios que lhes 

afetavam. Ademais, grande parte dos entrevistados afirmaram sentir falta da figura paterna em 

suas vidas, posicionando o pai como ausente. Por fim, tecemos considerações finais sobre a 

pesquisa. 
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2 SITUANDO A PESQUISA 

 “O que é um adulto? Uma criança de idade”  

Simone de Beauvoir 
 

2.1 Dos estudos sobre guarda. 

 

É relevante apresentar, inicialmente, um panorama sobre os estudos que têm sido 

produzidos na academia sobre a temática desta pesquisa: a guarda de filhos. Para tanto, 

realizamos um levantamento bibliográfico das teses e dissertações produzidas em programas 

de pós-graduação de universidades brasileiras, no período de 2004 até 2014, sobre guarda de 

filhos.  

A proposta foi realizar um levantamento dos trabalhos, analisando suas condições de 

produção. Em outras palavras, tencionamos identificar que aspectos sobre o tema da guarda 

de filhos têm sido enfatizados nas pesquisas e as condições que as circunscrevem, tais como 

local, ano de defesa e área de conhecimento.  

Estudar quais os focos que têm sido dados ao tema da guarda, o modo como tem sido 

abordado e apontar as lacunas existentes nesse campo é fundamental para uma organização e 

sistematização do campo de estudo sobre guarda, tema desta pesquisa. 

Nessa revisão de literatura, foi utilizada como fonte de busca dos dados o Banco de 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no qual foram consultadas as 

teses e dissertações defendidas no Brasil nos últimos dez anos (2004-2014), e o Banco de 

Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas (CAPES) 
1
.  

Ressalta-se que tal busca teve como descritor o termo ‘guarda’, uma vez que esse 

termo abrangeria estudos que utilizavam as seguintes palavras: guarda, guarda unilateral, 

guarda de filho, guarda de filhos, determinação judicial de guarda, disputa de guarda e demais 

sentenças em que houvesse tal termo. Pontua-se que a revisão bibliográfica contemplou as 

produções escritas em língua portuguesa apenas. 

 Ante o acervo apresentado, realizamos leitura dos títulos e resumo dos estudos, 

selecionando o material que atendia os critérios de inclusão supracitados, isto é: tratar sobre 

guarda de filhos; estar redigido em língua portuguesa e ser uma tese ou dissertação defendida 

a partir do ano de 2004. 

 Selecionado o material, realizamos um estudo quantitativo, analisando o número de 

 
1
Ressalta-se que devido à mudança efetuada no sistema desta base de dados, ao efetuar a busca no banco de teses  

da CAPES, no mês de setembro do ano de 2014, tivemos acesso apenas às teses e dissertações a partir de 2011, 

uma vez que, após a implementação do novo sistema, o acervo ainda está sendo alimentado. Por isso não nos foi 

possível consultar as produções mais antigas. 
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publicações segundo o local, ano de defesa e área de conhecimento em que se situavam as 

pesquisas. Posteriormente, fizemos um recorte nesses dados e focamos as produções em 

Psicologia. Realizamos uma leitura crítica e qualitativa dos resumos ou das produções na 

íntegra, tencionando compreender e articular os dados ao contexto e condições sócio-

históricas em que foram produzidas as publicações. 

 Sobre as áreas de conhecimento que tem pesquisado acerca da temática em tela, 

identificamos que o Direito e a Psicologia apresentaram maior número de produções sobre 

guarda. Dentre o total das 42 produções encontradas, 15 situaram-se na área do Direito e 17, 

na de Psicologia. Em média, os mencionados campos compuseram 76% do total das 

produções. Nesse sentido, levanta-se a reflexão sobre o motivo pelo qual apenas esses saberes 

ocupam-se de um tema complexo e plural. Vale ressaltar que o Serviço Social também 

elaborou um número interessante de estudos,  oito, quando comparado às demais áreas do 

conhecimento que produziram pesquisas acerca do tema, tendo ainda tanto a Filosofia quanto 

a Economia Doméstica produzido uma dissertação em suas respectivas áreas de saber. 

 No que se refere ao período de defesa dos estudos acadêmicos levantados, percebemos 

que em 2008 houve uma considerável ascensão do número de produções: aumentaram em 

100% em relação aos anos anteriores (entre 2004 e 2007 foram defendidas 11 produções, 

tendo apenas em 2008 sido produzidas nove pesquisas). Salienta-se que neste mesmo ano, 

2008, houve alteração no Código Civil com a Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008. Nesta, 

há a instituição da guarda compartilhada, a qual, de acordo com a nova legislação, passaria a 

ser determinada sempre que possível, visando  atender o melhor interesse da criança.  

 Já em relação ao local em que foram publicadas as teses e dissertações, salienta-se que 

a região Sudeste mostrou-se como o lugar com maior concentração de pesquisas. Dentre as 42 

produções pesquisadas nas cinco regiões do Brasil, 19 foram defendidas no Sudeste. 

Detalhamos que as localizadas no estado de São Paulo apresentaram o maior quantitativo (17 

produções).  

 Após apresentarmos um sucinto panorama das publicações, em termos quantitativo, 

realizaremos agora uma breve descrição e análise sobre como o tema guarda foi abordado nas 

dissertações e teses identificadas. Sinalizamos desde já, que os estudos poderiam ser 

agrupados em quatro categorias, segundo os conteúdos de que tratam: a primeira problematiza 

o saber e a práxis da Psicologia no judiciário, principalmente, no que concerne à interlocução 

da Psicologia e Direito de Família; a segunda reúne estudos que tratam das decisões judiciais 

sobre guarda; a terceira aborda as relações familiares em situação de disputa judicial de 

guarda e a quarta aborda o lugar da criança em contexto de guarda, ou a visão 
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predominantemente clínica sobre os efeitos da disputa de guarda para as crianças. Tais 

categorias serão expostas a seguir.  

 No que se refere à prática psi na interface Psicologia e Direito de Família, iniciaremos 

apresentando a pesquisa elaborada por Meister (2013) que visou demonstrar as contribuições 

que a psicologia forense pode fornecer ao direito, sobretudo no que se refere às questões 

relacionadas às novas configurações familiares, que vêm se estabelecendo em nossa 

sociedade. Foi efetivada revisão bibliográfica acerca de temas situados na interface Direito e 

Psicologia, com foco no Direito de Família. Foi evidenciado o lugar da Psicologia como o 

saber especializado e relevante para afirmar, por meio de laudos, qual seria o melhor interesse 

da criança (MEISTER, 2013). 

 Corroborando com esse posicionamento, o estudo de enfoque psicanalítico realizado 

por Queiroz (2010) tencionou investigar tanto quais as garantias de que o princípio do melhor 

interesse estava sendo atendido, no âmbito do judiciário e externamente a este, quanto a 

percepção dos profissionais sobre os casos de disputa de guarda e as possíveis implicações 

subjetivas para os filhos que vivenciaram tal contexto. Os achados da pesquisa também 

apontaram a relevância da Psicologia como o saber responsável por escutar a criança no 

âmbito do judiciário, evitando revitimizá-la, resguardando-a, sobretudo, por meio da 

utilização de recursos lúdicos no atendimento a esta. Além disso, consideraram adequado que 

o psicólogo desenvolvesse seu trabalho para além do foco pericial,  estendendo suas 

intervenções e orientações aos genitores em litígio, visando levá-los a perceber os possíveis 

danos que o conflito vivenciado pode causar à criança (QUEIROZ, 2010). 

 O trabalho do psicólogo no judiciário também foi estudado por Lago (2008). Sua 

pesquisa apontou que o principal instrumento avaliativo utilizado pelos profissionais foi a 

entrevista, realizada tanto com os pais quanto com os filhos. Também foram citados como 

instrumentos complementares nas perícias, as entrevistas a terceiros, as visitas domiciliares, 

escolares e os testes projetivos. Desses, os mais referidos foram Desenho da Figura Humana 

(HTP) e Rorschach. A prática profissional desenvolvida com utilização de testes ocorreu 

predominantemente entre os entrevistados residentes da região Sul do país. 

 Também foi realizada investigação acerca da formação extracurricular, do saber e da 

opinião dos profissionais acerca de temas emergentes nesse campo do Direito de Família, tais 

como: guarda compartilhada, síndrome de alienação parental e falsas denúncias de abuso 

sexual. Os achados indicaram que os psicólogos jurídicos tiveram experiências com essas 

demandas e consideraram a relevância de que tais temáticas e também outros assuntos fossem 

trabalhados na graduação em Psicologia (LAGO, 2008). 
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 Ainda sobre o processo de avaliação psicológica no campo do judiciário, a pesquisa de 

Maiorki (2014) buscou elaborar, aplicar e avaliar a eficácia de protocolo de avaliação 

psicológica desenvolvida em contexto judicial de disputa de guarda. Para isso, o protocolo 

elaborado foi aplicado em onze famílias em disputa judicial pela guarda dos filhos. 

Depreendeu-se da avaliação com tal protocolo que dois pais apresentaram estresse em fase de 

exaustão; outros dois, depressão grave; seis, alienação parental. Ademais, uma criança teria 

vivenciado abuso sexual e outra, apresentado transtorno de conduta. A partir da avaliação da 

guarda, resultou que sete mães e três pais permaneceram com a guarda dos filhos. Desses 

casos pesquisados, houve decisão judicial em sete processos, nos quais a sentença se deu em 

consonância com os laudos elaborados a partir da utilização do protocolo em apreço na 

pesquisa (MAIORKI, 2014). 

 Ainda sobre avaliação psicológica, Lago (2012), em sua tese de Doutorado, visou 

construir um instrumento de avaliação psicológica - o Sistema de Avaliação do 

Relacionamento Parental (SARP) - para servir aos profissionais, psicólogos peritos, atuantes 

no judiciário. O SARP foi aplicado por perícia psicológica em processo de disputa de guarda, 

tendo demonstrado sua aplicabilidade e relevância para o campo. No que se refere às 

contribuições psis para o campo do judiciário ou do direito, ressalta-se que alguns autores 

também salientam tal contribuição da psicanálise (OLIVEIRA, 2013; QUEIROZ, 2010).  

 Nessa perspectiva, Ferreira (2008) discutiu sobre o lugar da psicanálise quando 

inserida em instituição da justiça. Neste estudo teórico, realizado com intuito de discutir e 

fundamentar, a partir da psicanálise, a escuta da criança em casos que envolvem disputa de 

guarda de filhos, foi ressaltado que a vontade expressa da criança talvez não atenda o 

principio do melhor interesse desta. Sua pesquisa sinalizou que a criança pode anunciar uma 

fala - como um pedido de ajuda, demandando à justiça soluções relacionadas a questões 

psíquicas empreendidas ao longo do desenvolvimento do infante – e as soluções do direito 

poderiam divergir do desejo da criança (FERREIRA, 2008).  

 Por meio da discussão travada na pesquisa, tornou-se proeminente a contribuição de 

profissionais da psicanálise no judiciário, visto que a psicanálise compreende a criança 

enquanto sujeito de desejo, sujeito dividido, do inconsciente. Nessa perspectiva, a criança é 

escutada para além das limitações e da capacidade de discernimento ou de cognição - o que 

seria preconizado pelos operadores do direito. Tal escuta visaria a uma compreensão ampla, 

pautada em fundamentos éticos da psicanálise, da manifestação da vontade da criança, 

perpassando pelos ditos e não ditos do sujeito, assim como pelo seu posicionamento na 

família (FERREIRA, 2008). 
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 A autora questionou quais as fundamentações das determinações judiciais acerca da 

guarda, na medida em que a pesquisa dela teve como inspiração um caso atendido em atuação 

profissional enquanto servidora do Tribunal de Justiça. No mencionado caso, uma criança 

teria manifestado em juízo que gostaria de morar com a mãe e ver o pai apenas uma vez ao 

ano. Contudo, a família teria passado por avaliação psicológica previamente, onde a situação 

fora estudada com enfoque psicanalítico. O parecer teria apontado o sofrimento psíquico da 

criança possivelmente relacionado a uma fragilização do vínculo paterno filial. Ademais foi 

evidenciado, nesse documento, que a solicitação da criança para residir com a mãe, e colocar 

o genitor na justiça, parecia um modo encontrado pela infante para canalizar sua raiva e 

decepção do pai. Tal posicionamento possivelmente esteve em dissonância com a 

manifestação da criança em audiência. Em decisão judicial, o magistrado teria sido favorável 

à guarda unilateral materna, tendo fornecido a justificativa no sentido de que fosse respeitada 

a vontade da menina (FERREIRA, 2008). 

 Em relação às decisões judiciais sobre guarda, tema tratado, predominantemente, pelos 

estudos que compõem a terceira categoria, assinala-se a pesquisa realizada por Meister 

(2013), que focou analisar a aplicação da Lei da Guarda Compartilhada por meio da análise 

de 40 processos com ações de guarda, contido no banco de dados dos Tribunais, disponível na 

internet. Evidenciou-se no estudo que os Magistrados têm determinado essa modalidade de 

guarda com cautela, uma vez que há divergências jurisdicionais acerca do assunto, tais como 

se a criança deve ou não alternar o local de residência; se é ou não imprescindível que os 

genitores estabeleçam relação harmoniosa entre si. Ademais, tornou-se proeminente a 

necessidade de maiores esclarecimentos na lei sobre a guarda compartilhada no que se refere 

a considerar esta como modelo preferencial de guarda a ser exercitada (MEISTER, 2013). 

 No que concerne à perspectiva dos operadores do Direito sobre guarda, Colcerniani 

(2010) realizou estudo qualitativo buscando conhecer as representações sociais de 

Magistrados atuantes em Varas de Família acerca da família monoparental materna e da 

guarda de filhos. Visou ainda identificar se havia relação entre tais representações e as práxis 

dos Magistrados, expressas nas sentenças judiciais. A partir de realização de entrevistas 

individuais, aplicação de questionários sociodemográficos e análises documentais, restou 

evidenciado que as representações sociais sobre guarda de filhos e família monoparental 

materna estariam associadas, respectivamente, à proteção dos filhos e a dificuldades 

financeiras.  No que se refere às relações entre essas representações sociais e as sentenças 

judiciais analisadas, foi verificado que as sentenças relacionavam-se às representações sociais 

sobre guarda, ou seja, à proteção dos filhos, mas não foram identificadas vinculações entre as 
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representações sociais de famílias monoparentais maternas - que dizem respeito a dificuldades 

financeiras - e os despachos estudados. 

 Em outro estudo, empreendido por Cezar-Ferreira (2013), foram realizadas entrevistas 

a desembargadores e juízes de Varas de Família com questionamento sobre a relevância da 

inclusão do estatuto da guarda compartilhada na lei, uma vez que esta determina que tal 

modalidade de guarda seja adotada, sempre que possível. O estudo apontou os seguintes 

achados: no que se refere à aplicação da lei, ficou evidenciado a importância de que as 

decisões judiciais atendessem ao principio de melhor interesse da criança; também foi 

relatado que, embora fosse desejável a determinação da guarda compartilhada, esta exigia 

uma relação conjugal minimamente harmônica para que fosse exercida, caso contrário, no 

entender dos referidos operadores de direito, os filhos poderiam estar desprotegidos. Ademais, 

restou evidente que a magistratura, no campo do Direito de Família, é influenciada pela 

perspectiva psicojurídica, visto que se recorre às contribuições da psicologia como subsídio 

para a determinação da guarda (CEZAR-FERREIRA, 2013). 

 Já no que se refere às pesquisas que tratam das relações familiares em situação de 

disputa judicial de guarda, tema tratado pela terceira categoria que identificamos, é possível 

assinalar o trabalho realizado por Isotton (2011), que estudou famílias pós-divórcio aspirando 

a compreender o exercício da paternidade quando o pai possuía a guarda unilateral dos filhos. 

Utilizando estudos de caso como técnica metodológica, identificou que o exercício da 

paternidade era desenvolvido a partir da responsabilidade paterna pela educação, saúde, 

alimentação, lazer, segurança e sustento financeiro dos filhos. Os genitores costumavam 

contar com o apoio da família extensa para dar conta das responsabilidades e tarefas 

acumuladas. Esses pais também demonstraram sentir prazer pelo exercício da paternidade. A 

adoção do modelo de paternidade exercido pelos entrevistados era, de alguma forma, 

espelhada nos modelos parentais vivenciados pelos entrevistados, quando foram filhos. Seja 

nos casos em que os entrevistados apresentaram uma imagem paterna positiva, concordando e 

admirando a paternidade vivenciada na infância, seja no caso oposto, quando os entrevistados 

tentavam exercer a paternidade se opondo à experiência vivida na relação com seu pai, na 

infância. Ademais, restou perceptível que a visão de masculinidade dos entrevistados era 

distinta do modelo tradicional, de modo que o afeto e o vínculo estabelecido entre pai e filho 

foram pontos marcantes nos relatos, tendo as crianças entrevistadas, de modo geral, 

corroborado com as afirmações paternas acerca desse vínculo (ISOTTON, 2011). 

 Outra pesquisa qualitativa foi desenvolvida por Bottoli (2010), teve intuito de 

conhecer, a partir da perspectiva paterna, o modo como a parentalidade se constituía em 
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contexto de separação e guarda. Para tanto, foram efetuadas entrevistas com sete pais que 

vivenciavam esse contexto familiar. Os relatos paternos indicaram a separação como 

momento gerador de mudanças para o exercício da paternidade, sobretudo no que diz respeito 

à convivência entre pais e filhos. Também foram identificadas dificuldades relacionadas ao 

fim da conjugalidade e permanência da parentalidade, e o desejo dos pais de estarem mais 

próximos dos filhos.  

No que se refere à guarda, os pais sinalizaram anseio de maior convívio com os filhos, 

mas, concomitantemente, considerando a mãe como a figura “naturalmente” designada para 

assumir o lugar da detenção da guarda. Finalmente, ficou evidente a busca diária paterna por 

exercer sua função de modo mais participativo e presente, nos moldes da paternidade 

contemporânea (BOTTOLI, 2010). 

 Outro estudo focou compreender como se apresentavam os papéis parentais e 

conjugais em contexto de divórcio, considerando famílias que recorreram ao judiciário para 

pleitear a guarda ou regulamentar as visitas aos filhos (JURAS, 2009). A pesquisa 

fundamentou-se na Teoria Familiar Sistêmica e utilizou como instrumentos metodológicos 

entrevistas semiestruturadas com as famílias, genograma familiar, visita domiciliar e desenho 

da família. Contribuíram com o estudo três famílias com filhos menores de doze anos, em 

contexto de litígio judicial, conforme supracitado.  

Ficou evidenciado que os pais apresentaram dificuldade em diferenciar a relação 

conjugal da parental, inclusive, investindo mais naquela em detrimento desta. Também foi 

indicado que o modelo comunicacional predominantemente estabelecido denotou alguns 

caracteres, quais sejam: uma comunicação rígida, autoritária e violenta; a resistência em 

realizar contatos diretos com o outro genitor, recorrendo-se a terceiros – filhos, familiares e 

profissionais da justiça - para o intermédio do contato; a competitividade, a disputa por poder 

e a autopromoção associada à responsabilização do outro pelo conflito (JURAS, 2009).  

 Outro estudo de cunho qualitativo foi realizado por Silva (2009) visando verificar 

como ocorreu a parentalidade quando ex-cônjuges elegeram a modalidade da guarda 

compartilhada para se responsabilizarem pelos filhos. O autor percebeu, após a realização de 

entrevistas aos ex-casais, que os genitores desenvolveram a parentalidade de modo mais 

igualitário, participativo e próximo dos filhos. Embora ainda vivenciando certas dificuldades, 

como questões relacionadas ao respeito e à individualidade de cada genitor, os pais enfrentam 

os desafios com o intuito maior de priorizar o interesse dos filhos.  

Foram identificados fatores facilitadores e dificultadores do exercício da parentalidade 

na guarda compartilhada. Os facilitadores estariam ligados à distinção da relação de 
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conjugalidade da relação de parentalidade e a manutenção de diálogo acerca dos interesses 

filiais, já os dificultadores seriam: a comunicação prejudicada entre os pais, estilos 

educacionais diferentes, a desigual divisão das atribuições parentais cotidianas e a 

competitividade entre esses pais. Por fim, identificou-se que a escolha dos entrevistados pela 

guarda compartilhada foi motivada por orientação proveniente dos advogados ou de outros 

profissionais atuantes na área do direito. 

 Schneebeli (2011) desenvolveu pesquisa buscando investigar as representações sociais 

da guarda de filhos e da separação. Foram utilizadas entrevistas e aplicados questionários para 

15 mães e 15 pais tratando sobre esta temática. Os resultados indicaram que, no período de 

planejamento e reflexão sobre a separação, a preocupação dos sujeitos girou em torno do 

bem-estar psíquico dos filhos; já no momento da efetivação da separação, os participantes 

consideraram que os filhos deveriam permanecer sob a responsabilidade materna, sendo 

necessário, contudo, considerar a opinião filial acerca da guarda e das visitas; no momento 

pós-divórcio, a preocupação voltou a incidir sobre o bem-estar psicológico das crianças e a 

importância da convivência próxima dos genitores com os filhos.  

No que se refere à representação social da guarda unilateral, os seguintes elementos 

foram identificados: guarda materna, exclusividade de um genitor e exclusão do outro, e 

desacordo entre os ex-cônjuges. Já em relação à representação social da guarda compartilhada 

os componentes que se tornaram evidentes foram a igualdade de convívio entre genitores e 

filhos, a divisão de responsabilidades sobre os filhos entre os genitores, acordo e/ou amizade 

entre os genitores, além de diversidade de ambientes. Restou perceptível, finalmente, que a 

predominância na sociedade da adesão à guarda unilateral em detrimento da guarda 

compartilhada pareceu relacionada às representações sociais de maternidade e paternidade em 

que a mãe figura de modo fundamental no papel de educação dos filhos (SCHNEEBELI, 

2011). 

 Na quarta categoria, que trata do lugar da criança em contexto de disputa judicial de 

guarda, ou da visão predominantemente clínica sobre os efeitos da disputa de guarda para as 

crianças, foram identificados alguns estudos, os quais serão apresentados a seguir.  

 A pesquisa realizada por Queiroz (2010), de caráter exploratório, teve os seguintes 

objetivos: investigar as garantias de que o princípio do melhor interesse da criança é atendido 

no campo jurídico e para além deste; a percepção dos profissionais, cujas práticas situam-se 

no contexto judicial de disputa de guarda, em relação a esse princípio; as justificativas 

ressaltadas pelos genitores para estarem em litígio e as implicações subjetivas para as crianças 

ao vivenciar tal contexto. Para tanto, foram entrevistados psicólogos, assistentes sociais e 
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juristas.  O estudo indicou que profissionais atuantes no campo do judiciário ressaltaram  que 

as seguintes questões estão em consonância com o melhor interesse da criança: a busca por 

preservar a mesma, preconizando tanto a não vitimização da criança em decorrência dos 

conflitos conjugais como a convivência dela com os genitores. Ademais, foi percebido que a 

determinação judicial não garante o atendimento ao melhor interesse da criança, ainda que se 

respaldasse no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas provas documentais das acusações, 

nas escutas das crianças em audiências, nas perícias interprofissionais e em medidas 

coercitivas.  

Restou evidenciado ainda, a partir de entrevistas realizadas com profissionais da área 

psi, que as crianças em contexto de disputa de guarda podem ser invisibilizadas. Isso em 

decorrência tanto de frustrações ou mágoas advindas da dissolução conjugal que posicionam a 

criança como mais um objeto de disputa, quanto de interesses secundários relacionados aos 

pagamentos da pensão alimentícia. Nesse sentido, as crianças sentem-se angustiadas e em 

resposta a essa dinâmica familiar conflituosa podem apresentar sintomas patológicos 

(QUEIROZ, 2010) 

 Outra pesquisa, realizada por Juras (2009), teve como participantes três famílias em 

que houve divórcio, com filhos pequenos (menores de 12 anos), demandantes do judiciário 

com processos de disputa de guarda ou regulamentação de visitas. Foram utilizados como 

instrumentos, entrevista semiestruturadas, genetograma, visitas domiciliares e desenho de 

família, utilizado com as crianças. Ficou demonstrado que nesse contexto os filhos foram 

incluídos nos conflitos conjugais, tendo estes se sobressaído em relação ao exercício da 

parentalidade. A comunicação entre os genitores foi marcada por competições, autoritarismo, 

evitamento de contato direto entre os genitores. Os filhos externaram insatisfação e 

sofrimento em relação ao conflito conjugal. Concomitantemente, demonstraram estratégias de 

enfrentamento para lidar com esse contexto, tais como: fortalecimento da fratria e buscas, por 

exemplo, de atividades para além do âmbito familiar como nas práticas de atividades 

esportivas onde são disponibilizados recursos para a superação de fragilidades e é 

proporcionado reconhecimento de potencial de crianças (JURAS, 2009). 

 Após apresentarmos um panorama acerca do que se tem discutido no campo da guarda 

de filhos, é possível assinalar nossa impressão de que, na presente revisão de literatura, ao 

tratar sobre crianças foram predominantes os estudos com o pressuposto de que a dinâmica 

familiar em litígio judicial e pós-divórcio implicam inscrições negativas ao desenvolvimento 

da criança. Nesse sentido, os estudos apresentados partiam de uma concepção 

desenvolvimentista das crianças, que pode  posicioná-las como um “ainda não” ou um “vir a 
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ser”, sem considerar suas potencialidades no seu atual momento. Segundo Castro (2001), tal 

concepção desprivilegia as crianças no que se refere à capacidade de fazer jus plenamente a 

direitos civis e políticos, tornando-as um objeto dependente, por conta de sua situação que 

enseja proteção da família e do Estado (CASTRO, 2001).  

 Embora seja preconizado que a determinação da guarda deva atender o melhor 

interesse da criança, nessas pesquisas o lugar de saber sobre tal interesse é ocupado por 

adultos, não identificamos estudos em que as crianças fossem escutadas. Nas quatro 

produções (JURAS, 2009; ISOTTON, 2011; LAGO, 2012; MAIORKI, 2014) em que foram 

efetivadas interlocuções com crianças, isto é, com os filhos de casais em contexto de disputa 

de guarda, as crianças ou adolescentes foram convidados a compor a cena da pesquisa 

enquanto coadjuvante – sobretudo figurando como um informante da dinâmica familiar em 

questão.  

Assim, as considerações das crianças foram utilizadas para corroborar ou não com os 

posicionamentos de outros familiares (ISOTTON, 2011), ou para auxiliar na construção ou 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação psicológica (LAGO, 2012; MAIORKI, 2014). 

As crianças não figuraram enquanto atores principais. Não identificamos estudos que 

visassem à compreensão dos objetos de pesquisa a partir da perspectiva das crianças. Isso nos 

transmitiu a impressão de que na cena judicial em que se determina sobre cuidados, educação 

e sustento financeiro das crianças, estas foram silenciadas, invisibilizadas. 

 Identificamos ainda, nas dissertações e teses selecionadas, que as pesquisas utilizaram 

predominantemente um método de abordagem qualitativa, sendo poucos os estudos 

quantitativos. A entrevista consistiu na técnica mais utilizada dentre os instrumentos de 

pesquisa. 

 Foi possível identificar ainda a escassez de estudos que abordassem as questões de 

gênero influentes nas decisões judiciais sobre guarda unilateral materna. Acerca desse tema, 

chamou atenção apenas o trabalho de Schneebeli (2011) em que foram trazidas para as 

discussões sobre guarda as representações sociais de maternidade como possíveis 

justificativas para a predominância das decisões judiciais favoráveis à guarda unilateral 

materna em detrimento da guarda compartilhada.  

Enfim, ficou evidenciado ainda que a maior parte dos estudos apresenta uma 

abordagem qualitativa metodológica, sendo poucas as teses e dissertações voltadas para o 

tratamento quantitativo dos dados. Identificamos uma lacuna em relação a estudos que 

abordassem as questões de gênero que influenciam nas decisões judiciais sobre guarda 

unilateral materna e ainda em relação a pesquisas que visibilizassem os posicionamentos das 
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crianças em relação ao contexto de disputa de guarda, tampouco estudos que buscassem a 

compreensão dos objetos de pesquisa a partir da perspectiva das crianças, já que, em tese, as 

decisões judiciais devem ser tomadas visando atender seus interesses.   

A presente pesquisa realiza tentativa de contribuir com o campo, inclusive, no sentindo 

de complementar esta última lacuna, pois busca compreender os significados da guarda 

unilateral materna para os filhos de casais separados, dando visibilidade, portanto aos 

posicionamentos das crianças. 

 

2.2 A judicialização dos conflitos familiares e das decisões sobre guarda de filhos 

  

As práticas judiciárias foram estudadas por Foucault (2002) de modo historicamente 

contextualizado. Na obra “A Verdade e as Formas Jurídicas” o citado autor sinalizou os 

diferentes meios pelos quais, ao longo da história, as práticas judiciárias construíam suas 

formas de análise de seus objetos, suas verdades, tais como o inquérito, ou ainda as práticas 

de controle e vigilância. O autor caracterizou o momento atual como uma sociedade 

disciplinar, em que se estabeleceram instituições de vigilância individual, junto ao judiciário, 

quais sejam: a polícia, a escola e a prisão. Nestes seriam também exercidos a disciplina e o 

controle dos indivíduos. Desse modo, também emergiriam saberes com poderes não apenas de 

vigiar, mas de falar sobre a possibilidade de o sujeito vir a adotar condutas desviantes, fora da 

norma (FOUCAULT, 2002). 

Esse foi o contexto base para a invenção, a exemplo da Psicologia e da Psiquiatria, de 

formas de garantir o controle social sobre o indivíduo. Pois, não mais interessava às práticas 

jurídicas somente os atos ou crimes cometidos pelos sujeitos, mas sim a possibilidade de 

virem a tomar condutas desviantes, de apresentar periculosidade, identificada a partir de 

exames, práticas de saber sobre as possibilidades de atos desviantes. Segundo Foucault, as 

práticas jurídicas são relevantes práticas sociais para constituição de novas formas de 

subjetividades (FOUCAULT, 2002). 

Atualmente observamos que a função do judiciário se amplia cada vez mais, aumentam 

também os objetos judiciáveis e se expande a regulamentação jurídica dos comportamentos 

como uma forma de governo da população. Assim, embora o controle da população e dos 

comportamentos também aconteça por meio de uma ampla rede de instituições de vigilância e 

disciplina como a escola, a polícia e a psiquiatria, o poder de decisão sobre a vida tem sido 

transferido ao poder judiciário, que visa corrigir e prevenir os possíveis atos que possam vir a 

tornarem-se perigosos, conforme abordado outrora. Cresce a nossa reivindicação enquanto 
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sociedade por leis cada vez mais eficazes, duras e corretivas que possam vir a modificar 

pedagogicamente os comportamentos humanos. Ademais, modifica-se também aquilo que é 

judiciável, pois o judiciário determina o que é lícito ou ilícito para funcionar como um 

mecanismo de proteção, sobretudo de populações consideradas vulneráveis, como crianças e 

idosos (ainda que todos nós, de alguma forma, sejamos vulneráveis em algum aspecto). 

Assim, o judiciário não apenas se volta para punições e sanções, mas passa a atuar também no 

que concerne às culpabilização, denúncias e informação (LOBO, 2012). Destarte, o judiciário 

amplia seu poder de vigilância e controle da vida das pessoas. 

 Nessa perspectiva, nossa sociedade tem sido marcada pelo fenômeno da judicializacão 

que seria um “movimento de regulação normativa e legal do viver, do qual os sujeitos se 

apropriam para a resolução dos conflitos, reproduzindo uns com os outros o controle, o 

julgamento e a punição das condutas” (OLIVEIRA; BRITO, 2013, p.79).  

No âmbito intrafamiliar, conflitos decorrentes do divórcio são, cada vez mais, levados 

ao judiciário perdendo o caráter relacional, diverso e plural que é próprio da vida, e, diversas 

vezes, são aprisionados por uma lógica de patologização e/ou judicialização (OLIVEIRA; 

BRITO, 2013). 

Essas disputas no judiciário atendem a uma lógica adversarial de resolução de conflitos, 

na medida em que as partes que litigam (no caso dos conflitos familiares, muitas vezes são os 

pais que estão em conflito) utilizam o serviço de advogados que demandam um terceiro 

imparcial, o juiz, para que determine quem tem o direito sobre determinado objeto. As partes 

passam a narrar suas versões sobre os fatos e o conflito passa a ser judicializado, surgindo 

uma disputa pela razão em que haverá um ganhador e um perdedor, ou seja, há uma briga 

também por poder e submissão (MULLER, 2005).  

Pontua-se que no contexto atual, há um alto índice de casamentos desfeitos 

judicialmente, o que interfere não apenas nas vinculações entre casais, mas também nas 

relações estabelecidas por crianças em seu contexto familiar. Pois, um dos fatores que 

compõem os conflitos familiares relacionados ao divórcio são as disputas por guarda de filhos 

travadas em varas de família (SHINE, 2010). 

 Ressalta-se que, em muitos processos com ações de disputa de guarda, é definido em 

decisão judicial o local de moradia da criança; o adulto que será o seu responsável legal; os 

termos do convívio da criança com a família não guardiã, seja em relação ao convívio em fins 

de semanas, férias ou datas festivas. Há ainda determinações judiciais, em processos com 

ações de regulamentação de visitas, em que o contato do genitor não guardião com os filhos é 

normatizado, regulamentado. Muitas vezes, em nome da proteção da criança, fica estabelecido 
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também o local em que acontecerão as visitas e se deverá haver uma terceira pessoa presente 

nessas ocasiões (chamadas visitas assistidas), o que geralmente acontece quando há, no 

mínimo, suspeita de que o genitor não guardião poderá expor a crianças a riscos (vale pontuar, 

no entanto, que todos nós, de alguma forma estamos nos expondo a riscos constantemente).  

 Percebemos, então, o controle, regulamentação e extremas normatizações em relação à 

vida cotidiana da criança e da família no judiciário, o que está relacionado à judicialização. 

Ressalta-se que, segundo Nascimento (2015), a proteção da criança, no Brasil, é fornecida 

pelo Estado por meio da tutela que: 

 

[...] produz submissão, permite que seja dito de fora o que é melhor para as 

pessoas dentro de suas próprias famílias. Quem protege pode definir 

condutas, crenças, desejos, de maneira a vigiar, examinar, compreender, 

controlar e disciplinar. Ao mesmo tempo é uma prática que se dispõe à 

salvação, já que, ao ser aplicada, teria como proposta amparar os 

necessitados, retirá-los de uma situação de risco e conduzi-los ao bom 

caminho (NASCIMENTO, 2015, p. 283).    

 

 No entanto, essa proteção, ao invés de fortalecer a família e a infância parece 

enfraquecê-las, uma vez que a noção de risco produz medo de um futuro perigoso possível 

que necessita de um especialista para afastá-lo, ou para sanar males já instaurados. Com isso a 

autonomia da família torna-se relativizada (NASCIMENTO, 2015), e o grupo família 

permanece sob vigilância e controle do Estado. 

 Além disso, as condutas parentais parecem objetos de controle, vigilância e 

normatividade, inclusive, quando é atribuído o exercício da guarda unilateral à mulher, o que 

pode estar relacionado às noções de identidade materna que pautam as práticas dos 

Magistrados. Nessa perspectiva, Schineebeli (2011) demonstrou que a predominância das 

determinações favoráveis à genitora estaria ligada a questões sociais, e às representações 

sociais dos magistrados sobre maternidade.   

 Sobre as determinações ou decisões de guarda, vale apresentar uma breve alusão 

histórica. Em 1977, foi promulgada a Lei n° 6.515 que regulava o divórcio. Nesta, o papel de 

cuidado e responsabilidade pelos filhos era atribuído ao genitor não culpado pela efetivação 

do divórcio, sendo, nos demais casos, delegado à mulher esse papel, conforme evidenciado no 

Art. 10, § 1º desta Lei: “Se pela separação judicial forem responsáveis ambos os cônjuges; os 

filhos menores ficarão em poder da mãe [...]” (BRASIL, 1977). 

 Porém, em 1988, emerge a discussão sobre o direito das crianças à convivência 

familiar plena, o que foi assegurado pela Carta Magna em seu Art. 227 (BRASIL, 1988). 
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Somado a isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente endossou este direito fundamental da 

criança ao convívio com a família (BRASIL, 1990). 

Então, a legislação que dispõe sobre a guarda de filhos passou por alterações. Na 

busca por tentar garantir o melhor interesse da criança, o Código Civil de 2002 determinou 

inicialmente que a guarda devia ser atribuída àquele que apresentar melhores condições para 

exercê-la, levando em consideração o grau de parentesco e afetividade estabelecida entre 

criança e guardião (BRASIL, 2002).  Ulteriormente, tal entendimento foi repensado e sofreu 

novas retificações em decorrência das imposições da Lei n
o 

11.698, de 2008, que instruiu e 

disciplinou a guarda compartilhada no sentido de que a aplicação desta seja preconizada 

sempre que possível, de modo que fosse adotada a modalidade unilateral de guarda apenas de 

modo excepcional. Destarte, ficou estabelecido no Art. 584, § 2
o
 do Código Civil que “quando 

não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que 

possível, a guarda compartilhada” (BRASIL, 2008). 

No ano de 2014 foi sancionada a Lei n
o
 13.058, que alterou novamente o Código 

Civil, esclarecendo sobre o significado da guarda compartilhada e dispondo acerca de sua 

aplicação. A Lei prevê que quando não houver acordo acerca da guarda dos filhos, e ambos os 

genitores estiverem aptos a exercer a guarda, será aplicada a guarda compartilhada, exceto se 

um dos pais declarar judicialmente que não pretende exercê-la (BRASIL, 2014). 

Resta-se evidenciado que a legislação tende a preconizar a aplicação da guarda 

compartilhada entendendo essa modalidade como a que atende ao melhor interesse da criança. 

Alguns estudos
2
 (BRITO, 2002; BRITO, 2007; EIZIRIK; BERGMANN, 2004) sinalizaram 

sofrimento psíquico dos filhos que vivem sob a guarda unilateral materna em virtude da 

ausência paterna. 

 Contudo, a pesquisa empreendida por Brito (2013), com intuito de entender como a 

jurisprudência, emitida por alguns tribunais brasileiros
3
, tem tratado da aplicação da guarda 

compartilhada, identificou um grande número
4
 de acórdãos contraindicando a aplicação dessa 

 
2
Para maiores esclarecimentos consultar as pesquisas de Brito (2002; 2007), as quais apontam que a guarda 

unilateral materna pode contribuir para a fragilização do vínculo paterno filial, ou o estudo realizado por Eizirik 

e Gerbmann (2004) sinalizando que a ausência paterna pode contribuir para que crianças apresentem dificuldade 

no desenvolvimento psíquico (EIZIRIK; BERGMANN, 2004). 
3
As instituições que contribuíram com o estudo foram: o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), 

o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
4
Embora a pesquisa tenha adotado abordagem qualitativa dos dados, chamou atenção a desigualdade do número 

de decisões favoráveis à guarda compartilhada emitidas pelos tribunais estudados. Enquanto na jurisprudência do 

TJRJ, 25% dos acórdãos analisados foram favoráveis à guarda compartilhada, no TJRS não houve registro de 

decisões nesse sentido. No que se refere ao TJMG, dos 38 acórdãos, apenas 4 determinaram a aplicação da  

guarda compartilhada. Cabe ressaltar que a pesquisa analisou um total de 94 acórdãos, sendo 29 emitidos pelo 

TJRJ, 27 pelo TJRS e 38 pelo TJMG. Foram coletadas as decisões prolatadas desde que entrou em vigor a Lei n
o
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modalidade de guarda. Dentre as jurisprudências pesquisadas, identificou-se algumas em que 

o argumento utilizado para justificar a aplicação da guarda unilateral materna foi a idade do 

infante, ou seja, crianças em tenra idade deveriam estar sob a guarda unilateral materna. 

Contudo, a Lei n
o 

11.698, de 2008, supracitada, não estabelece idade mínima como requisito 

para que seja aplicada a guarda compartilhada, desse modo não foi possível identificar o 

fundamento legal para tais decisões.  

A pesquisa ainda assinalou que os argumentos utilizados pelos operadores do direito 

nas jurisprudências analisadas para tomarem suas decisões, encontravam-se em dissonância 

com resultados de pesquisas empreendidas na área das ciências humanas que demonstram a 

importância da plena convivência familiar para o bem-estar da criança (BRITO, 2013). 

 Contudo, ainda persiste na atualidade o posicionamento do judiciário favorável à 

guarda unilateral materna. Isso pode ser evidenciado em estudo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Neste, foi identificado que dentre o 

número total
5
 de divórcios concedidos no Brasil, em 87,1% dos casos a guarda dos filhos foi 

delegada a mulheres. Em apenas 5,4% dos casos ficou determinada a guarda compartilhada. 

Portanto, ainda é preponderante no judiciário que a mulher se responsabilize pelos filhos. 

 Segundo Pinto et al (2013), desde a promulgação da Constituição Federal Brasileira 

foi garantida a igualdade entre homens e mulheres. Ademais, atualmente a noção de que 

homens e mulheres são igualmente capazes de exercer a parentalidade, podem ser 

individualmente responsáveis pelas crianças, é reconhecida amplamente na literatura. A citada 

autora expõe que as práticas jurídicas na determinação de guarda, porém, dependem do 

entendimento do juízo, na medida em que o melhor interesse da criança é avaliado a partir de 

critérios subjetivos. 

 

2.3  O dispositivo Maternidade e seus efeitos nas decisões sobre guarda de filhos 

 

 Parece-nos que as decisões judiciais sobre guarda têm-se pautado numa visão 

naturalista da maternidade, sem levar em consideração o caráter sócio-histórico que 

circunscreve essa condição, os quais serão abordados a seguir.  

Os estudos realizados por Donzelot (1980) nos mostrou que até o século XVIII, 

quando as crianças não mais prescindiam de adultos para sobreviverem, passavam a ser 

                                                                                                                                    
11.698/08, em 12/08/14 até abril de 2010. 
5
Na pesquisa foram contabilizados, no ano de 2012, um total de 341.600 divórcios tramitados em 1

a
 instância, 

sem recursos ou lavrados por escrituras extrajudiciais. 



31 

 

 

tratadas como adultos e/ou levadas para internatos. No entanto, a partir do Século XVIII 

houve mudanças nas relações sociais estabelecidas entre crianças e adultos, o que tinha 

relação com o fato de a medicina passar a voltar seu foco para as crianças e as mulheres, 

posicionando estas, por meio do saber, como as principais responsáveis pelo cuidado das 

crianças. Assim, nessa época, foi instaurada uma aliança entre médico e mulher em que o 

primeiro passou a prescrever condutas ligadas ao modo de educar e cuidar dos filhos, e à 

segunda cabia execução das orientações recebidas da medicina.  

Emergiu também uma crítica às mulheres ricas devido às práticas então adotadas pelas 

mesmas: deixavam seus filhos sob os cuidados das serviçais. Ademais, a medicina doméstica 

dava orientações às mulheres no sentido de contraindicar algumas práticas de cuidado 

utilizadas por serviçais à época, como por exemplo, enfaixar os bebês. Também passaram a 

ser desaconselhadas algumas histórias infantis, frequentemente narradas por elas, sobre 

internatos, cujo conteúdo seria de fantasmas que provocariam traumas. Era exigido e realçado, 

de modo sutil, “um olhar discreto, mas onipresente da mãe” (DONZELOT,1980, p.24). Tais 

recomendações se davam em nome da proteção das crianças contra perigos físicos e morais 

que poderiam “desviá-las da linha reta de seu desenvolvimento” (DONZELOT, 1980, p. 24).  

A proposta era fazer surgir novas condições de educação para a criança, o que 

repercutiu em uma mudança social na concepção de infância. Então, o saber médico orientava 

que a mãe entrasse em cena figurando como a única capaz não apenas de obstacular as 

práticas então consideradas nocivas aos processos educativos e de cuidado das crianças, mas 

também de impor seu poder aos filhos. As ideias que insurgiram socialmente eram de que a 

mulher, enquanto mãe, seria a principal responsável pela proteção, nutrição e felicidade das 

crianças e, portanto, teria direitos mais positivos à obediência e à submissão. Isso ocorreu com 

o auxílio da medicina, que cedeu à mulher um novo poder na esfera doméstica (DONZELOT, 

1980). 

 Na pesquisa desenvolvida por Badinter (1985), também com enfoque sócio-histórico, 

ficou demonstrado que a atual concepção de maternidade é socialmente construída, e 

historicamente situada. No século XVIII, a exemplo, as mulheres tratavam os filhos com 

indiferença. Era comum que puérperas contratassem amas de leite, pessoas que recebiam 

remuneração para cuidar dos bebês e amamentá-los. As crianças sobreviventes aos primeiros 

anos de vida, e que cresciam, eram entregues a conventos ou internatos.  

No final deste século, porém, surgiram discursos filosóficos, médicos e pedagógicos 

que prescreveram um novo papel para as mulheres: o de cuidar dos filhos. A criança passou a 

ser importante para a sociedade, na medida em que emergiram as preocupações e estudos 
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demográficos, em que predominavam a noção de que seria necessária uma população 

numerosa o suficiente para garantir a manutenção da agricultura e economia vigente.  

Portanto, o homem tornou-se útil para o Estado, sendo relevantes também as crianças 

para povoarem as colônias ou ainda para servir de mão de obra para produção. Assim, passou 

a caber às próprias mães a tarefa de cuidar dos filhos, favorecendo a sobrevivência da mão de 

obra futura do Estado. O novo papel de cuidar trouxe às mulheres um certo reconhecimento, 

poder e privilégio social, que muitas delas até então jamais tiveram.  

Desse modo, a lógica patriarcal foi fragilizada, na medida em que havia um emergente 

Estado que necessitava de uma população saudável, produtiva e que forneceu um 'privilégio' 

às mulheres que, ao se responsabilizarem pelos cuidados das crianças, zelavam assim pela 

população que, no futuro, iria servir de mão de obra para o Estado (BADINTER, 1985). 

 O problema da população para o Estado também foi estudado por Foucault (1985). O 

autor identificou a emergência de um conjunto de aparelhagens e instituições com discursos 

racionais, de saber sobre a sexualidade e com função de gerir o sexo, de modo a prescrever as 

condutas sexuais, estimulando apenas as práticas sexuais úteis à sociedade. Úteis porque o 

sexo estaria relacionado com taxa de natalidade, fecundidade, fertilidade, nascimento e, 

naquele contexto, seria necessária uma numerosa população produtiva.  

Desse modo, o sexo surgiu como objeto da economia política da população. A 

medicina, o edifício jurídico, a pedagogia e a família compuseram aquela aparelhagem e 

passaram a exercer práticas de controle e vigilância das condutas sexuais humanas. Ademais, 

o corpo da mulher tornou-se alvo de exercício de poder e de saber, assumindo o papel de 

proliferar, fazer multiplicar os corpos para servir de mão de obra ao Estado.  

Já na família, a ideia de mãe, [ou a de maternidade] passou a se constituir como um 

dispositivo de poder, controle e vigilância sobre a sexualidade dos filhos. Isso por meio do 

processo educativo destes, ao exercer uma responsabilidade biológica-moral ante tais 

crianças, pois a mãe passou a prescrever condutas sexuais aos filhos, valorizando apenas 

aquelas socialmente úteis. Desse modo, a mãe (ou o dispositivo maternidade) também compôs 

o conjunto de aparelhagem supracitado, exercendo poder e atendendo a demandas econômicas 

e ideológicas vigentes à época. 

Inexiste, portanto, um instinto universal de amor materno, tornando-se necessário 

considerar as questões sócio-históricas, culturais, econômicas e políticas que circunscrevem a 

maternidade.  Ressaltamos que estudo qualitativo foi desenvolvido utilizando como 

procedimento metodológico entrevistas semiestruturadas com mulheres estudantes que 

educavam seus filhos sem a presença paterna. Neste, ficou evidenciado que as mães 
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vivenciaram dificuldades, angústias e estresse na maternidade devido à sobrecarga de 

responsabilidades e atividades acumuladas: responsabilidades domésticas, estudantis e de 

maternidade. As mulheres apontaram esta última como o papel exercido que apresenta maior 

complexidade e exige maturidade emocional (BORGES, CJ; THOFEHRN, MB; MEINCKE, 

SMK, 2005). 

A maternidade não é um dom natural e biológico que cabe às mulheres. Ressalta-se 

que, segundo Fonseca (2002), são comuns práticas de cuidado de criança que são exercidas 

por outras pessoas, para além do casal ou da mãe. Ou seja, uma rede de adultos 

espontaneamente pode ocupar-se dos cuidados de crianças sem necessariamente ter laços de 

parentescos com a criança e/ou sua família nuclear, o que se chama de circulação de crianças. 

Esta pode ocorrer em um momento de crise entre os genitores, como separação ou ainda 

falecimento de um deles. Contudo, também são inúmeros os exemplos em que a circulação de 

crianças pode ocorrer voluntariamente, de modo espontâneo, em diversos momentos da vida. 

Também é comum, atualmente, que os avós cuidem das crianças, e não 

exclusivamente a mãe. Na pesquisa desenvolvida por Cardoso e Brito (2014) com avós que 

cuidam de netos, foi identificado que aqueles têm participado ativamente na vida destes. Os 

avós também têm proporcionado apoio afetivo e financeiro às crianças; sinalizando que o 

grupo doméstico vem se transformando a partir da inserção da família extensa no grupo 

familiar na modernidade.  

Cotrim et al (2007) também apontaram que por conta do aumento do número de 

idosos em nossa sociedade, tem-se tornado uma prática comum nas famílias que avós e 

crianças convivam em um mesmo lar. Ainda que os idosos não residam na casa dos filhos, sua 

presença e participação ativa nos cuidados dos netos representam um novo modo de apoio e 

negociação intergeracional. Essa relação é comum inclusive quando os pais se ausentam.  

A  inserção da mulher no mercado de trabalho fomentou uma reorganização no grupo 

familiar de modo que outros adultos passaram a se ocupar dos cuidados da criança e de seu 

acompanhamento escolar. Assim, percebe-se que os avós (sobretudo as avós) têm ocupado um 

lugar central nessa tarefa de cuidar, o que tem relação com o fato de muitos deles estarem 

aposentados e disporem de tempo para acompanhar os netos ao longo de seu crescimento 

(COUTRIM, et al., 2007). 

Destarte, o exercício da maternidade não cabe exclusivamente à mulher e é relevante 

que tais aspectos também sejam considerados nas decisões judiciais sobre guarda visando, 

sobretudo, a garantia de bem-estar das crianças, uma vez que, segundo Pinto (2013), no que se 

refere ao aspecto legal, ambos os genitores são capazes de exercer a parentalidade, e não 
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apenas a mulher. 

 É possível, portanto, que as intervenções do Estado, por meio das decisões judiciais de 

guarda unilateral materna, possam ter repercussões negativas para as mulheres. Quando tais 

decisões não levam em consideração os fatores contextuais, políticos, históricos, sociais, 

culturais e subjetivos que perpassam a maternidade. Tais decisões nos parecem imparciais, 

mas podem estar privilegiando as mulheres quando se trata sobre guarda de filhos. Assim, são 

escolhidos os cidadãos que serão sobrecarregados, onerados e que sofrerão na tarefa de cuidar 

e se responsabilizarem sozinhos pelos filhos. Isso porque muitas decisões parecem ser 

tomadas pautando-se numa visão biologizante e questionável do amor materno.  

 Além das decisões trazerem implicações para a vida das mulheres, a vida dos filhos 

também são afetadas, ou seja, há repercussões das determinações judiciais de guarda 

unilateral materna também para as crianças.  

Vale ressaltar a pesquisa qualitativa empreendida por Brito (2002), que visou discutir o 

tema da guarda e visitação de filhos de pais separados.  A autora identificou, após entrevistar 

pais cujos filhos estão sob a guarda unilateral materna, que se impôs um afastamento entre pai 

e filho após o divórcio, na medida em que os genitores reduziram-se à condição de visitantes. 

Os entrevistados relataram vivência na fragilização do vínculo pai-filho, sinalizando sentirem-

se ausentes no processo educativo dos filhos.  

Outro estudo qualitativo, realizado por Brito (2007), em que filhos de pais separados 

foram entrevistados, na faixa etária entre 21 e 29 anos, foi identificado que a guarda unilateral 

pode contribuir para o distanciamento entre filho e o genitor que se afastou de casa (BRITO, 

2007). 

 É relevante discutir, ainda, sobre a participação da criança em processos decisórios 

acerca da disputa judicial de guarda, pois a depender da forma de participação delas nas 

decisões judiciais que as afetam, os efeitos dessas determinações poderão ser diferentes. 

Assinala-se que, no ano de 1990, o Brasil aderiu à Convenção sobre os Direitos da Criança, 

em vigor internacionalmente. Tal convenção expressa em seu Art. 12 que deve ser garantido à 

criança o direito de expressar livremente suas opiniões: 

 

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular 

seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre 

todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em 

consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. 

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a 

oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que 
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afete a mesma, quer diretamente, quer por intermédio de um representante 

ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da 

legislação nacional (BRASIL, 1990, S/N). 

  

 Assim, as crianças devem ser ouvidas, inclusive, em processos judiciais ou 

administrativos em que forem afetadas (BRASIL, 1990). 

 Em estudo, que analisa o direito da criança de ser escutada em processos judiciais, foi 

identificado que nos casos de disputa de guarda há certa valorização da escuta das crianças. 

Estas, porém, são solicitadas a informar sobre as condutas de seus pais, opinando sobre quem 

cuida ou educa melhor, pormenorizando se os pais batem ou não. As crianças também são 

solicitadas a optar com quem irá residir, ainda que não tenham desejado a separação e as 

transformações decorrentes desta. Porém, segundo Brito e Ayres (2006), esse modo de ouvir a 

fala das crianças pode estimular, de certo modo, a fragilização da responsabilidade parental. 

 Ademais, Ferreira (2008) ressaltou que é depositada grande responsabilidade ao 

posicionamento da criança, ao realizar a oitiva desta. Para a autora, tal escuta ocorre em 

contexto de litígio judicial, onde há intensa mobilização emocional da família em conflito, de 

modo que o momento da fala da criança pode ser algo difícil para a mesma, pois seu relato 

poderá implicar-se na relação estabelecida com os genitores. 

  A partir de um caso em que a criança manifestou-se em juízo escolhendo residir com a 

mãe e ver o pai apenas uma vez ao ano, foi construída pesquisa visando discutir e 

fundamentar, a partir da teoria psicanalítica, a escuta da criança em contexto de disputa de 

guarda. No caso supracitado, a decisão judicial foi favorável a que a menina morasse com a 

genitora em respeito à vontade da criança. Nas reflexões de sua pesquisa, a autora indagou o 

Direito, questionando se haveria uma justificativa teórica para fundamentar decisões desta 

natureza, uma vez que, no caso citado, a criança havia passado por uma avaliação psicológica, 

em que foram identificadas questões emocionais sinalizando que poderia ser salutar à menina 

que, após certo tempo, ela pudesse vir a ampliar o convívio com o pai.  Pontuou que o Direito 

se fundamentaria na visão de sujeito da racionalidade, e que, ao considerar a manifestação da 

vontade da criança, leva em conta apenas os aspectos relacionados à volição e a cognição da 

mesma, conforme determina o Art. 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança (BRASIL, 

1990). Então, a autora questiona se as decisões judiciais, ao atender a vontade da criança, 

devem necessariamente estar atendendo ao melhor interesse desta (FERREIRA, 2008). 

 Para Campos e Mônaco (2006), a citada garantia da oitiva das crianças, nos casos de 

regulamentação do poder parental, coloca-as em posição de uma incapacidade civil assentada 
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numa presunção relativa, na medida em que, a depender do critério da maturidade, estas serão 

escutadas perante juízo, sem necessidade de representantes legais. 

 Já para Castro (2001), o Direito impõe às crianças uma condição de incapacidade civil, 

que as relacionam a uma perspectiva de “menor”, ainda não capaz de exercer seus direitos e 

deveres. Tal concepção é pautada na visão de sujeito como dado, cujas potencialidades e 

limites estão encerrados num corpo biológico. Nessa perspectiva, aos adultos caberiam os 

caracteres da maturidade, autonomia, independência, capacidade de julgar e de discernir entre 

o “real” e o “ficcional”.  

Destarte, o que interessa é, na perspectiva do Direito que adota uma visão 

desenvolvimentista, se as crianças apresentam ou não as qualidades previsíveis segundo a 

idade que possuem. Não é ponderado que tais atributos são relacionais, contingenciais e 

processuais. No âmbito jurídico, então, muitas vezes torna-se necessário às crianças um porta-

voz, adulto, que as represente juridicamente. Assim, estas se tornam dependentes daqueles, e 

são posicionadas numa condição de suposta inferioridade. A infância, então, parece ser 

concebida como etapa de vida com necessidade de proteção e cuidado, sob tutela de adultos.  

Desse modo, na modernidade ocidental, aquela se tornou dependente emocionalmente 

da família e juridicamente do Estado, à criança é atribuída a condição de incapacidade 

subjetiva, social, cultural e política, o que, de certo modo, a exclui da participação plena da 

vida social (CASTRO, 2001). 

 No que concerne ao presente estudo, uma das inquietações girou em torno de entender 

como as crianças participam dos processos decisórios judiciais em que são afetadas, 

especificamente no caso das ações de guarda. Tal questão reflete a preocupação também sobre 

a judicialização da infância, na medida em que, segundo Lemos (2014), em nome da defesa e 

da proteção dos direitos das crianças, o Estado e o Poder Judiciário adentram-se na vida das 

famílias, sendo este último demandado como se fosse a única instância responsável pelas 

funções de proteção e cuidado da infância. Desse modo, observa-se a inflação do âmbito 

jurídico implicando a intensificação de leis, penas e medidas judiciais que se referem às 

crianças. Porém, a intervenção judicial parece pouco afirmar a condição de crianças enquanto 

sujeitos de direito, uma vez que finda posicionando-as, mas, enquanto objetos das práticas 

jurídicas. Para Shewinvar e Lemos (2012), a Lei é um objeto de obediência, que produz 

subjetividades e efeitos; determinando acerca das condutas, afetos, relações humanas 

posicionado-as enquanto lícitas ou ilícitas.  Assim, segundo Lemos (2014), práticas que eram 

gerenciadas pela cultura passarão a ser objeto de legislações e do judiciário. 

 Esta pesquisa se dispõe a dar voz às crianças que apresentam suas vidas judicializadas, 



37 

 

 

nos casos em que houve determinação judicial acerca de sua vida no sentido de que a criança 

passe a estar sob a guarda unilateral materna. 
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3  DOS ENCONTROS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS: SOBRE A INFÂNCIA E 

OS CONCEITOS DE NARRATIVAS, PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO E  DE SI 

MESMO EM JEROME BRUNER. 

 

 “Todas as pessoas 

grandes foram um dia 

criança (mas poucas se 

lembram disso)” 

Saint-Exupéry 

 

3.1  Sobre crianças: das concepções modernas aos novos estudos da infância 

 

A concepção da infância que possuímos atualmente é historicamente construída. Essa 

compreensão foi apontada por Ariès (1981) que realizou estudo sobre a sociedade moderna 

identificando, por exemplo, que ao longo da história houve idades ou etapas da vida que eram 

privilegiadas segundo as questões demográficas de cada época. Assim, no século XVII a ju-

ventude foi posta em relevo; a infância, no século XIX e a adolescência foi um século depois 

(ARIÈS, 1981).  

Nesse sentido, as concepções sociais de infância em nossa sociedade, antes do século 

XIX, eram diferentes da noção que temos atualmente. No período que antecede o século XII 

as crianças pareciam como inexistentes na sociedade, não eram representadas, inclusive, nas 

obras de arte medievais, como se não houvesse um lugar para elas. Por volta do século XII até 

o XVII, as crianças eram posicionadas como pessoas úteis na economia familiar, de modo que 

após sete anos de idade já realizavam tarefas domésticas em suas famílias, imitando os pais 

em algumas atividades e apresentando responsabilidades legais para cumprir com as obriga-

ções. Por longo período as crianças foram chamadas de “homens de tamanho reduzido” 

(ARIÈS, 1981).  

Foi por volta do século XVII que se iniciou certa preocupação com a infância, que 

passou a ser posicionada como uma etapa frágil e ingênua da vida. Caberia aos adultos fo-

mentar a felicidade da criança. Concomitantemente, a sensação de apego e afeto passou a cir-

cular nas relações com as crianças, cabendo às mulheres (amas de leite e/ou parteiras) a ocu-

pação pelos seus cuidados. Tais mudanças transcorridas tinham relação com uma preocupação 

do poder público em combater a mortalidade infantil cujo número até então era preocupante 

(ARIÈS, 1981). 
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Os estudos de Ariès, portanto, são fundamentais para refletirmos criticamente sobre a 

historização da noção de infância. Sua tese nos inspira a questionar a concepção natural e bio-

logista que possuímos da infância, ao posicionarmos, na atualidade, as crianças enquanto frá-

geis, que necessitam apenas de proteção por estarem em desenvolvimento.  

Nesse sentido, Delgado e Muller (2006), defendem que com o advento da modernida-

de surgiram concepções para a infância que lhe marcaram por uma negação constituinte: as 

crianças não podem trabalhar, são impedidas de exercerem direitos políticos, não decidem 

acerca de questões relevantes e tampouco são punidas por crimes praticados. Tais normas são 

estabelecidas por um agrupamento de instituições encarregadas da educação das crianças, tais 

como a família e a escola (DELGADO; MULLER, 2006). 

Dentro dessas instituições, a Psicologia também apresenta abordagens que valem a pe-

na serem discutidas. Especificamente, a psicologia do desenvolvimento tem se afirmado como  

uma área da Psicologia que legitima concepções teóricas e metodológicas da infância pauta-

das numa visão evolucionista (que merece ser debatida em maior profundidade). Preconiza 

um rigor metodológico em seus experimentos na busca por garantir uma neutralidade ética. 

Ademais, foca-se, sobretudo, em explicar os fatos da vida das crianças e adolescentes que 

mudam com o transcorrer do tempo por meio, principalmente, da observação e mensuração. 

Em muito tem desconsiderado as condições contextuais e políticas que constroem os concei-

tos “científicos” da psicologia do desenvolvimento, isso se relaciona ao contexto histórico em 

que surgiu: na “era da positividade” (JOBIM E SOUZA, 1996, p.40).  

Assim, classificar, medir, segmentar e ordenar são subsídios utilizados pela referida 

psicologia na produção de seu saber. Há, então, uma busca por enquadrar caracteres da cogni-

ção, afeto, motricidade segundo determinada faixa etária, atendendo a um tempo cronológico. 

Esses caracteres do desenvolvimento são classificados em etapas lineares as quais as crianças 

e adolescentes devem atravessar (JOBIM E SOUZA, 1996).  

No entanto, essa noção de tempo linear que norteia o desenvolvimento das crianças até 

que atinjam a maturidade apresenta implicações ideológicas. É pautada por uma concepção da 

infância marcada pela imaturidade, uma etapa de passagem, que incorpora a precariedade, 

principalmente, quando se tem como parâmetro a vida adulta, isto é, uma visão adultocêntrica. 

Além disso, a visão desenvolvimentista fragmenta, secciona a infância nas diversas áreas do 

desenvolvimento (motor, linguístico…) e desconsidera as condições sociais, culturais e histó-

ricas que a circunscrevem. Importante ressaltar que essa compreensão da capacidade das cri-

anças, legitimada pelo saber científico, tem efeitos no sentido de regulamentar e controlar a 

vida (JOBIM E SOUZA, 1996). 
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Para Castro (2001) a lógica desenvolvimentista demarca uma identidade de infância 

pautada por uma natureza infantil, como se a criança ocupasse um lugar de um vir a ser, des-

provido de potencialidades atuais, em detrimento de considerá-la em suas competências no 

presente. A infância torna-se uma preparação para a próxima fase da vida, aquela em que nos 

tornamos produtivos. A criança é distanciada do exercício das atividades socialmente reco-

nhecidas. Assim, são reservados às crianças alguns claustros: a casa e a escola. Estudar e 

brincar consistem em marcas da infância, integrando a identidade e natureza infantil. Esse 

lugar que é destinado à infância, posterga sua participação ativa na sociedade e seu reconhe-

cimento social (CASTRO, 2001). 

Ademais, nessa concepção moderna de infância as crianças são posicionadas em lugar 

de certo vácuo, como se chegassem ao mundo desprovidas de tudo, ou como se fossem nova-

tos na sociedade que precisam ser instruídos, por adultos, acerca das regras e normas social-

mente vigentes (que lhe são repassados como inquestionáveis) ou ainda como se nascessem 

sem cultura ou sem qualquer socialização. Nesse processo, a Psicologia contribui com uma 

ideologia da imaturidade, imagem que é introjetada pelas crianças. Há também a exigência 

para criança da obediência, o que impõe limites à sua liberdade, muitas vezes, impede que a 

mesma se oponha à autoridade e ao governo dos adultos. A exemplo, em muitas escolas, dife-

rentes tipos de professores são impostos às crianças, e às mesmas não são fornecidos espaços 

de participação em que possam interagir sem serem desqualificados pelos seus mestres. Nesse 

sentido, a obediência pode se configurar como uma anuência para o exercício de coerção de 

adultos, o que aponta para uma relação de opressão, em detrimento do diálogo.  

Essa relação estabelecida entre adultos e crianças se funda num ideal em que os adul-

tos naturalmente cuidam, protegem e proveem afetiva e materialmente as crianças. Entretanto, 

é perceptível que os adultos não têm prontamente executado tal papel. Pois, como nossa gera-

ção de adultos tem cuidado das crianças pobres, por exemplo? Será que as regras e normas 

vigentes realmente promovem bem-estar para todos, exigindo obediência para tanto? Não 

seria necessário questionar as nossas atuais organizações sociais e regras? (CASTRO, 2013). 

Além disso, na concepção atual de infância em que a criança é socialmente colocada 

em lugar que demanda proteção - o que também impõe desvantagem às crianças - na medida 

em que estas requererão uma tutela, um controle, uma vez que também serão posicionadas 

como incapazes de cuidarem de si mesmas. Destarte, seus direitos lhes serão retirados, suas 

vozes serão silenciadas e porta-vozes lhes serão fornecidos, até que se tornem adultos, quando 
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serão consideradas aptas à participação na vida social plena em paridade com outros adultos 

(CASTRO, 2011, p.151)
6
. 

Diante desse cenário de invisibilidade política da participação social da criança, foram 

consolidadas, por volta dos anos 1990, novas áreas de conhecimento e de estudo sobre a in-

fância. A psicologia crítico-contextualizada e a educação (que trava uma discussão no viés da 

educação popular, de uma pedagogia crítica) que questionaram criticamente o lugar em que as 

crianças eram posicionadas nas relações sociais estabelecidas com os adultos.  

A Antropologia, o Direito, a História e a Geografia e, sobretudo, a Sociologia também 

compuseram esse campo de estudo que se tornou uma área de conhecimento mais ampla, co-

nhecida como novos estudos da infância. Em linhas gerais são três os principais pontos que se 

discute nessa área: a construção social da infância, ou seja, o conceito se afasta de uma con-

cepção biologicista da criança; a compreensão de que as crianças são agentes;  a atenção dis-

pensada às vozes das crianças (MULLER; NASCIMENTO, 2014). Dentre os diversos autores 

que estudam infância, abordaremos a seguir recorte das ideias de alguns, tais como Sarmento 

(2003), Cohn (2005) e Jobim e Souza e Castro (2012). 

Na sociologia da infância houve um questionamento crítico sobre formas canônicas de 

socialização das crianças, que estava de encontro aos paradigmas dominantes que concebiam 

a infância a partir da imaturidade biológica (MEULLER; NASCIMENTO, 2014). 

Pautado numa concepção de criança com agência e ativa, Sarmento (apud DELGA-

DO; MULLER, 2006) propõe uma ampliação da participação das crianças nos espaços coleti-

vos, o que pode produzir mudanças sociais, e não um risco ou ameaça às crianças em decor-

rência de suas emancipações. O autor advoga que a referida área de atuação para desenvolver-

se, no entanto, requer uma mudança na própria Sociologia no sentido de refutar pensamentos 

fechados e dogmáticos e se abrir para conceber a infância em sua complexidade, para além de 

uma categoria geral, e também pensar as crianças enquanto atores sociais. Considera relevante 

não apenas a interlocução com o campo dos Novos Estudos da Infância, mas preconiza que 

seja efetuado o diálogo da interdisciplinaridade dentro da própria Sociologia.  

 
6
 Vale pontuar que consideramos a proteção importante, no entanto, é relevante questionar sobre os efeitos de 

poder que a tutela e a proteção possuem em âmbitos que este poderiam ser completamente negociáveis, em ter-

mos da participação das crianças na vida social, inclusive, no âmbito do judiciário em processos decisórios que 

afetam a vida das crianças. Nesse sentido, a forma como a vida das crianças é gerida, a partir da hierarquia na 

diferença geracional adultos-crianças, desqualifica totalmente as crianças e com isso garante a superioridade dos 

adultos, que por sua vez, as dominam. Consideramos interessante pensar na manutenção da tutela e/ou proteção, 

mas atentar às possibilidades de participação que são dadas às crianças, pois a tutela não pode representar uma 

negação de participação delas na vida social.  
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Nesse sentido, novas metodologias vêm sendo formuladas, além da construção e am-

pliação de conceitos e perspectivas teóricas, quais sejam “influência da indústria cultural, aná-

lise das culturas de pares, participação política e institucional das crianças” (DELGADO; 

MULLER, 2006, p. 20)  

Sarmento (2003) pensou no tema da cultura de infância que consiste na capacidade da 

criança de criar significados do mundo de modo sistematizado, o que pressupõe que as ações 

infantis apresentam intenções. As culturas infantis são formadas a partir de uma interdepen-

dência com as culturas societais que são perpassadas por marcadores de classe, gênero e etnia, 

os quais inviabilizam não apenas que as crianças apresentem um sistema universal de signifi-

cação, mas também apresentem um modo único de agir. Para o autor, a cultura da infância e a 

infância são marcadas historicamente, inclusive, a diferença geracional também o é, há, então, 

uma produção social das culturas da infância. Tal concepção está de encontro às abordagens 

da infância que naturalizam os processos de significação, percepção e representação dos in-

fantes a partir de concepções desenvolvimentista (SARMENTO, 2003). 

Na Antropologia, Cohn (2005) reivindica que as crianças sejam compreendidas a par-

tir de seus próprios pontos de vista, e que seja questionada de forma crítica a visão de infância 

que é pautada por grande cisão onde a vida e características das crianças são definidas a partir 

de uma oposição e extrema distância da vida e características dos adultos. Para Cohn, as cri-

anças são ativas na constituição das relações sociais em que se inserem, ou seja, a infância 

não é uma etapa de aprendizagem da vida de adulto, tampouco um treinamento para a vida 

adulta.  

Pautada nessa visão de infância, a Antropologia propõe um modelo de análise para 

apreender os dados do ponto de vista das crianças, a partir dos próprios termos delas e uma 

metodologia para coleta de dados onde a etnografia figura como um método importante para 

estudá-las através das perspectivas delas, pois nesse método há a participação do pesquisador 

na vida social das crianças, por meio da chamada observação participante que tem um caráter 

interativo e dialógico, que pode facilitar nossa compreensão da criança a partir de seu ponto 

de vista. Isso porque a Antropologia tem como tarefa primordial a compreensão de fenômenos 

situados em seus próprios contextos socioculturais e a partir de seus próprios termos. No en-

tanto, para autora, ainda é um desafio para a Antropologia encarar esse tipo de estudo devido 

à própria dificuldade instaurada nessa ciência para encarar a criança enquanto um objeto le-

gítimo de estudo, uma vez que há uma concepção hegemônica que posiciona a criança num 

lugar de incompletude que ainda virá a ser socializada (COHN, 2005).  
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Já na Psicologia, Jobim e Souza e Castro (2012) propõem que as crianças sejam consi-

deradas enquanto sujeitos “de saber que deve ser reconhecido e legitimado” (p.53). Nessa 

perspectiva, é reivindicado que na pesquisa em Psicologia sejam utilizadas estratégias meto-

dológicas que possibilitem a ressignificação do lugar social que as crianças e adultos ocupam 

em suas relações. Pois, o papel de cada geração pode ser transformado a partir do sentido que 

construímos, confrontamos e atribuímos a determinado objeto cultural na interação. Ou seja, a 

relação adulto-criança está situada na cultura a qual é passível de transformações. Assim, ao 

pesquisarmos sobre a criança é importante pressupor que os processos da psique humana 

ocorrem nas interações sociais, o que foi abordado por Bakhtin (apud JOBIM E SOUZA; 

CASTRO, 2012). Percebemos, portanto, uma ênfase dada pelas autoras ao processo interativo 

e cultural que marca a concepção da infância na Psicologia que integra a área multidisciplinar 

dos novos estudos da infância.  

Na educação, Spinelli (2012) realizou um levantamento sobre a utilização de metodo-

logias de pesquisa com crianças na escola (no período de 1987 até 2010) focando a compreen-

são da relação sujeito e objeto de pesquisa e refletindo sobre as contribuições fornecidas pelos 

estudos para pensar a infância na contemporaneidade. A autora identificou um aumento im-

portante, nos últimos dez anos, no número de produções que se propuseram a ouvir crianças. 

Ademais, a etnografia foi percebida como uma tendência metodológica nas pesquisas em edu-

cação. Isso sinaliza que as crianças têm ocupado lugar de sujeitos nas pesquisas, os quais não 

mais são silenciados, posicionando-se como autores da própria história. 

Nesse sentido, autores como Silva, Barbosa e Kramer (2005) fazem uso das contribui-

ções metodológicas da Antropologia em busca de criar um olhar sensível e escuta atenta para 

compreender crianças, adultos e suas relações. Autores como Bakhtin, Vygotsky e Benjamin 

são acionados no debate sobre o método em articulação com uma abordagem teórica capaz de 

construir a sensibilidade do olhar do pesquisador sobre as crianças, consideradas sujeitos.  

Nesse contexto, refletir criticamente sobre os papéis assumidos pelas crianças em suas 

relações com os adultos é fundamental, isso pautado numa compreensão de infância como 

uma categoria. Com o foco voltado para interação, as autoras propõem uma reeducação no 

observar e escutar do pesquisador para que seja capaz de ouvir as narrativas e apreender as 

histórias contadas pelas crianças, pois: 

 

Ver e ouvir são cruciais para que se possa compreender gestos, discursos e 

ações. Este aprender de novo a ver e ouvir (a estar lá e estar afastado; a par-

ticipar e anotar; a interagir enquanto observa a interação) se alicerça na sen-

sibilidade e na teoria e é produzida na investigação, mas é também um exer-
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cício que se enraíza na trajetória vivida no cotidiano (SILVA; BARBOSA; 

KRAMER, 2005, p. 48). 

 

Portanto, é relevante voltar-se à observação, escuta e compreensão nos mais diversos 

contextos. De modo que a abordagem do pesquisador ao objeto se ancore num lugar, em que a 

criança é compreendida enquanto agente (SILVA; BARBOSA; KRAMER, 2005). 

Percebemos, portanto, que os novos estudos da infância são um campo vasto, com ri-

cas contribuições de atores das mais diversas áreas. E, de modo geral, esta área se pauta numa 

visão de crianças enquanto seres ativos e com agência. É em consonância com essa perspecti-

va que a pesquisa em tela se situa. Para tanto, acionamos o pensamento do Jerome Bruner 

(1915-2000) que compreende as crianças enquanto seres ativos nos processos de significação 

e construção da cultura. 

Bruner (1990) fez estudo com crianças, com foco no processo de aquisição e uso da 

linguagem delas. Audiogravou desde os primeiros solilóquios, as frases e narrativas formadas 

por uma menina desde o décimo oitavo mês de vida até completar três anos de idade. A partir 

de suas análises sugeriu que a linguagem poderia organizar os pensamentos e por isso a 

emergência de solilóquios em crianças. Refletiu também sobre a função relevante da narrativa 

de organizar a experiência, o que facilita a própria compressão da criança de sua própria vida 

cotidiana, daquilo que sente, faz e acredita. Bruner também percebeu que o processo de 

aquisição da linguagem da criança se dava a partir da necessidade de construir significados. 

Demonstrou que as crianças usam a linguagem e tomam atitudes com as palavras, que têm 

funções de acordo com o contexto de fala. Fazem uso, sobretudo de narrativas para explicar, 

dar sentido ou ainda tornar compreensível a experiência. O pensamento de Bruner será 

abordado na sessão a seguir. 

 

3.2 Dos processos de significação em Jerome Bruner 

  

 Na história da Psicologia, a Revolução Cognitiva emergiu após vários anos em que as 

teorias eram marcadas pelo seu objetivismo. Tal revolução reinseriu “a mente” enquanto 

objeto de estudo das Ciências Humanas. No entanto, ainda no início desse movimento houve 

um deslocamento na ênfase dada, que, a princípio, era voltada ao significado e ulteriormente 

se direcionou à informação. Da mesma forma, as preocupações iniciais sobre o processo de 

significação passaram a se voltar ao processamento de informação (BRUNER, 1990). Bruner 

(1990) teceu crítica em relação aos rumos que a Revolução Cognitiva tomou e reivindicou o 
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que chamou de uma renovação do movimento original; propondo uma Psicologia, cujo foco 

seria a cultura, o significado e os processos por meio dos quais estes últimos são construídos. 

 Para Bruner (1990) os significados são criados na cultura e marcados fortemente pela 

influência desta. As culturas são constituídas por agrupamentos de pessoas as quais possuem 

uma linguagem e uma história comum ou compartilhada. Podemos entender cultura como um 

sistema simbólico com múltiplos meios de intercâmbios, incluindo as trocas sociais que 

acontecem nas relações entre pessoas no cotidiano que podem ser, originariamente, mais 

informais, quando trocas simples são realizadas e as instituições não estão presentes. Porém, 

as instituições podem vir a formalizar alguns desses sistemas de intercâmbio por meio de um 

complexo aparato simbólico de mitos, regras, formas de falar e pensar, ou até mesmo, em 

algumas instituições, por meio da exigência de uniformes. Assim, esses sistemas de 

intercâmbios também se legitimam em instituições que parecem desenvolver a função séria da 

cultura.  

Portanto, as culturas também são compostas por instituições, as quais especificam 

concretamente as funções/papéis das pessoas e qual o poder ou status é atribuído a cada grupo 

numa sociedade. As instituições impõem suas regras por meio da coação, muitas vezes 

implícitas ou mesmo explícitas, quando apoiadas pelo Estado. No entanto, elas não são 

estanques, mas passíveis de mudanças, e uma pessoa pode pertencer a diversas instituições 

como a família, a um casamento, ou de forma mais geral, a uma classe social; e cada 

instituição se empenha em defender um direito de seu interesse.  

No entanto, a interpretação das pessoas que circulam nessas instituições, 

eventualmente, pode entrar em conflito; mas uma cultura, quando bem sucedida, maneja esses 

divergentes e múltiplos interesses por meio de uma dialética de resolução de conflitos e é 

nesse processo de negociação que insurge a construção de novos significados, mediados na e 

pela cultura (BRUNER, 1999). 

  A cultura, então, tem um papel central na ação humana. Tal temática também é 

discutida pelo mencionado autor na obra intitulada Atos de Significado, na qual Bruner 

desenvolveu uma reflexão sobre o que é a Psicologia quando esta busca apreender as questões 

relativas ao significado, reivindicando a chamada Psicologia Cultural, que se distancia das 

convenções positivistas. Estas recorrem a reducionismos, explicações causais e previsões e 

podem afastar-nos de uma compreensão mais ampla da cultura e do significado, que não se 

restringe a uma base material para compreensão de “como é que os seres humanos 

interpretam os seus mundos e como nós interpretamos os seus atos de interpretação” 

(BRUNER, 1990, p. 12). Nesse livro, Bruner refere que não possui uma pretensão de abordar 
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todos os aspectos do processo de significação, inclusive ressalta que tal objetivo seria inviável 

(BRUNER, 1990). 

 No que concerne à interpretação do significado, assim como a compreensão da sua 

construção, podemos fazê-lo desde que tenhamos a capacidade de especificar a configuração e 

as estruturas de contextos mais amplos em que significados específicos são construídos e 

transmitidos (BRUNER, 1999). 

 A cultura tem um papel constitutivo nesse processo de construção de significado. Ela é 

produto, sobretudo, da História, integra o mundo ao qual necessitamos nos adaptar e é na 

cultura onde estão os meios para o fazermos. A nossa participação na cultura e o 

desenvolvimento dos processos mentais por meio desta sinalizam a necessária inserção do 

conceito de significado enquanto foco central da Psicologia. E como a Psicologia encontra-se 

intensamente imersa na cultura, é importante que se volte à produção e ao uso dos 

significados os quais vinculam a pessoa à cultura (BRUNER, 1990). 

 A cultura apresenta um papel central em nossas vidas: o de formar a mente, a qual nos 

fornece ferramentas no processo de construção não apenas do mundo, mas das concepções de 

nós mesmos e dos outros. Assim, a atividade mental é situada culturalmente. As pessoas não 

estão sós, comunicam-se e compartilham tradições e códigos culturalmente marcados. 

Embora o significado se refira à mente humana, é na cultura que ele é originado e construído.  

Nesse sentido, o processo de significação requer interação culturalmente 

contextualizada, a qual tornará possível ou adequada a interpretação daquilo que trata o 

significado. Destarte, embora a pessoa participe ativamente na construção do significado, a 

cultura na qual este foi criado também o constrói. Tal característica do significado, de que o 

mesmo é situado, demonstra que ele é negociado e garante sua comunicação. Comunicar e 

conhecer tornam-se processos imbricados. Pois na cultura estão dispostas ferramentas para a 

pessoa se organizar, entender e/ou conhecer o mundo de modo a torná-lo comunicável 

(BRUNER, 1990). 

 O significado então, também é compartilhado e público. Nossas vidas imersas na 

cultura dependem dos significados, bem como dos discursos compartilhados, os quais 

afetarão nas negociações e distinções do significado. Os significados se definem, portanto, 

tanto individualmente quanto coletivamente e exigem a interpretação de um outro. A 

construção do significado requer previamente, portanto, um sistema simbólico culturalmente 

compartilhado. Em outras palavras, “o significado é um fenômeno culturalmente mediado que 

depende da existência prévia de um sistema simbólico compartilhado” (BRUNER, 1990, p. 

70).  
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As crianças não são inseridas nos grupos como uma tábula rasa, mas participam de um 

processo público da construção de significados. Estes, portanto, não são de benefícios 

próprios ou individuais, mas são construídos ou estão dispostos na cultura, compartilhados 

pelos outros que participam da cultura. Os próprios segredos, quando revelados são passíveis 

de interpretações coletivas, públicas e se tornam, a partir de então, banais. Inclusive, existem 

meios para negociar significados ou “fabricar desculpas”, quando os mesmos aparentam-se 

obscuros ou nebulosos, de modo a retomar a legitimidade de tais significados.  

Por mais polissêmico que seja um discurso, é possível levar o significado ao âmbito do 

que é público: “equivale isto a dizer que vivemos publicamente mediante significados 

públicos e procedimentos de interpretação e de negociação partilhada” (BRUNER, 1990, p. 

24). Assim, compreendemos a vida por conta dos sistemas culturais de interpretação. 

 Nesse sentido, a cultura constitui a mente e esta também constitui a cultura. A mente 

cria significados, os quais se configuram enquanto expressões, atos e contextos mediados e 

negociados na cultura (BRUNER, 1990). Para Bruner (1999), a compreensão do significado 

relaciona-se não apenas a questões peculiares, particulares da história das pessoas, mas 

refletem as formas canônicas que circulam na cultura, construindo a realidade. No que 

concerne à construção desta, é possível que os desvios do canônico, que corriqueiramente 

podem insurgir, sejam explicados narrativamente, quando isso ocorre, acionamos 

circunstâncias atenuantes visando organizar ou explicar as divergências nas versões de 

realidade.  

Desse modo, negociamos significados e nesse processo alguns fatores são tocados, tais 

como, seu sentido, suas referências e as condições em que distintas formas de significação são 

negociadas (BRUNER, 1990). 

 A habilidade para identificar o canônico e tornar o desvio do canônico compreensível 

e esclarecido em forma narrativa é uma realização mental e uma prática social fundamental. 

Essa habilidade é desenvolvida muito cedo pelas crianças e possibilita-lhes estabilidade na 

vida social (BRUNER, 1990). 

 Ressaltamos que a realidade é construída pela cultura, e concomitantemente é na 

cultura onde estão dispostas ferramentas para criação de significado e de realidade. É por 

meio da interação com o outro que as crianças aprendem em que consiste a cultura e sobre sua 

visão de mundo.  

A educação tem papel de estimular que as crianças aprendam essas ferramentas de 

construção de significado e de realidade, tanto para adaptar-se à realidade quanto para 

transformá-la. Essa habilidade é possível, sobretudo, devido à linguagem, à capacidade 
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humana de entender a mente do outro, seus atos, gestos e o papel do contexto cultural em que 

estão inseridos (BRUNER, 1999).  

Relevante pontuar que o dizer e o fazer humanos são unidades que não podem ser 

separadas, pois essas ações, juntamente ao contexto em que transcorrem, são passíveis de 

interpretações públicas, compartilhadas, que lhes atribuirão uma congruência. Isto é, o que 

dizemos ou fazemos em uma circunstância situada apresenta relações canônicas entre si, e 

estas interferirão no modo como iremos conduzir nossas vidas. Ademais, quando há uma 

ruptura nessas relações surgem negociações para que as normas possam ser restabelecidas.  

Desse modo, importa-nos ocuparmos, para além do dizer e do fazer, com a ação 

situada em determinado contexto e a sua interação mútua com os outros (BRUNER, 1990). 

 Nesse processo interativo somos seres ativos, agentes com intenções. Os estados 

intencionais da mente modelam os atos e experiências; os desejos e ações que se direcionam a 

atendê-los são mediados por meios simbólicos. Assim, os citados estados se realizam por 

participarem de sistemas simbólicos. Compreendemos as nossas vidas apenas por meio desses 

sistemas. Quando ingressamos na vida humana, há previamente uma espécie de peça em que 

as atuações estão em curso. Esse teatro, cujo enredo é imprevisível, coloca-nos as partes em 

que poderemos representar e os desfechos que nos orientarão. Os atores que já participam da 

peça possuem noções suficientes da corrente trama para que seja negociada com um recém-

chegado.  

Destarte, a cultura molda a mente humana: “confere significado à ação ao situar num 

sistema interpretativo os seus estados intencionais” (BRUNER, 1990, p.44). Isso acontece 

devido às imposições dos padrões característicos dos sistemas simbólicos culturais, quais 

sejam, a linguagem, os discursos, as narrativas e “os padrões reciprocamente dependentes da 

vida comunitária” (BRUNER, 1990, p.44). Nesse sentido, a sociedade constrói matires 

institucionais que orientam algumas versões sobre a realidade, de modo que são significados 

culturais que governam os atos humanos. 

 As crianças ingressam no significado, ou seja, passam a atribuir sentido 
7
(inclusive 

sentido narrativo) ao mundo, desde quando iniciam o uso da linguagem. Mas apreensão do 

significado simbólico requer também uma interpretação, uma concepção de mundo na qual a 

relação signo-referente seja mediada. Cabe esclarecer que o símbolo precisa de um sistema de 

signos, de modo que a relação que esse sistema estabelece com seu referente é aleatória e 

 
7 Pontua-se que nas obras de Jerome Bruner (1990; 1999; 2014) que foram consultadas ao longo da elaboração 

deste trabalho o autor não adentrou num debate para diferenciar sentido de significado. Portanto, nesta pesquisa 

utilizaremos ambos os termos como sinônimos. 
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gerida a partir da posição do significado dentro desse sistema que determina o que o signo 

substituirá.  

Assim, os símbolos precisam da linguagem, que possuiu um sistema de signo 

organizado e governado por regras. Ademais, o significado simbólico requer um “modo 

crítico da capacidade humana” no processo de aquisição da linguagem, que utilize um sistema 

de signos visando à interpretação do significado, conforme a relação de substituição 

supracitada (BRUNER, 1990). 

 A forma de construção do significado, no entanto, apresenta limitações, 

fundamentalmente por conta de dois aspectos. O primeiro diz respeito à natureza do 

funcionamento da mente, visto que encontramos modos específicos de pensar, conhecer e 

sentir. De modo que, ainda que tentemos exaustivamente por meio da imaginação, somos 

incapazes de construir um significado de eu “que não atribua alguma influência causal aos 

estados mentais prévios sobre os posteriores. Parece que não podemos aceitar uma versão de 

nossas próprias vidas que negue que o que tínhamos pensado antes afeta o que pensamos 

agora” (BRUNER, 1999, p.34). Experienciamo-nos com continuidade e certa imutabilidade 

ao longo do tempo e espaço.  

Além disso, as próprias noções de tempo e espaço também são experimentadas como 

se fossem contínuas, naturais e externas a nós, ainda que a Física Quântica e a Antropologia 

tenham questionado essa significação que, de modo geral, na psicologia comum, atribuímos 

ao tempo e espaço. No entanto, tal limitação não é estanque nem imutável, mas reflete como 

construímos o mundo por meio da linguagem e de teorias populares. A segunda limitação está 

relacionada às restrições que a linguagem nos impõe conforme o acesso que temos aos 

sistemas simbólicos. Esse limite, no entanto, é um pouco obscuro e nos leva a ponderar se 

tudo o que podemos conhecer podemos formular dentro de categorias e estruturas que nos 

provê a linguagem (BRUNER, 1999). 

 Em suma, é fundamental a linguagem e um sistema cultural de interpretação dos 

significados para que os mesmos possam ser construídos e negociados. Esse processo é 

realizado por meio da linguagem, sobretudo das narrativas. É por meio desta que 

organizamos, explicamos e construímos a experiência e a realidade. Por isso, trataremos na 

sessão a seguir sobre este tema. 
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3.3 Das narrativas na construção do mundo e do si mesmo 

  

  No processo de aquisição da linguagem, as crianças aprendem a “fazer coisas com as 

palavras” (AUSTIN apud BRUNER, 1990). Além de aprenderem o conteúdo de assertivas, 

adquirem conhecimento também sobre quando dizer, a quem devem se dirigir e em que 

condições. Ademais, desenvolvem habilidades comunicativas antes mesmo de iniciarem o 

conhecimento da linguagem formal para falar, tais como indicar, pedir, confundir. Então, as 

crianças aprimoram a linguagem para realizar funções na vida e atender as intenções.  

Nesse sentido, no desenvolvimento inicial da habilidade linguística, as crianças 

também são sensíveis ao contexto, de modo que aprimoram suas capacidades linguísticas a 

partir de quando apreendem o significado daquilo que falam e das condições em que 

transcorre tal comunicação. Com tal compreensão do contexto, utilizam mais adequadamente 

não apenas o léxico, mas as normas gramaticais da língua. Essas regras são aprendidas 

enquanto um meio para execução de objetivos e funções operacionais, de comunicação 

(BRUNER, 1990). 

 Desde a infância dispomos de equipamentos, isto é, de um agrupamento de 

predisposições acionadas no processo de construção da realidade social. Nesse sentido, antes 

mesmo de a criança se expressar ou compreender os conteúdos da linguagem, há uma 

habilidade protolinguística de entendimento da prática social que se expressa na interação 

social da criança. Vale pontuar que isso não significa que a habilidade linguística verbal 

emerja da não verbal (BRUNER, 1990). 

  No que diz respeito à linguagem verbal, ressalta-se que as construções mínimas de 

comunicação não são as frases, mas as unidades discursivas, as quais exercem funções que 

atendem aos objetivos daquele que fala. Um dos tipos de discurso mais comum e poderoso é a 

narrativa. Antes mesmo de as crianças apresentarem expressão verbal desenvolta, a estrutura 

narrativa já perpassa pelas suas práticas na interação social e, então, se apropriarão das 

normas gramaticais visando à construção de narrativas (BRUNER, 1990). 

 O impulso para narrar, que acontece na esfera do discurso, proporciona ferramentas 

para que as crianças construam e apreendam histórias. Nesse processo é possível identificar 

algumas categorias de significados para as quais as crianças apresentam maior sensibilidade. 

A primeira é relativa ao fato de que ao adquirirem noções acerca das referências da língua (ou 

seja, quando aprendem a nomear, pontuar o término de uma existência) as intenções 

linguísticas das crianças voltam-se para a ação humana e seus resultados, principalmente na 

interação com o outro. Elas também se voltam aos seus objetivos e realizações; aos sujeitos e 
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realizações. Tais caracteres indicam a sensibilidade para a agentividade: “ação dirigida para 

objetivos controlados por agentes” (BRUNER, 1990, p.83). O modo como as crianças lidarão 

com a realidade por meio de atos ou palavras estará relacionado à sua agentividade, conceito 

que será abordado com maior profundidade posteriormente (BRUNER, 1990). 

 A segunda categoria diz respeito a uma certa habilidade para registrar aquilo que é 

invulgar ou inusitado e para não atender o comum, o canônico. A terceira refere-se à 

capacidade das crianças de organizarem linearmente as sequências em suas falas, tal 

organização é presente nas mais diversas gramáticas, como por exemplo, a ordenação das 

frases no modo indicativo com a sequência sujeito-verbo-objeto. Isso demonstra que o 

domínio das estruturas gramaticais está relacionado à necessidade de conectar as sequências 

narradas. A quarta relaciona-se às expressões afetivas e prosódicas das crianças, as quais 

refletem a proximidade das narrativas às perspectivas e às vozes delas. Essas quatro 

características nos fornecem múltiplas ferramentas narrativas (BRUNER, 1990). 

 É possível afirmar, então, que a cultura disponibiliza ferramentas e poderes narrativos 

devido a instrumentos, além das próprias tradições em contar história e as interpretações 

partilhadas desde muito cedo (BRUNER, 1990). 

 As crianças percebem que suas ações são interpretadas também a partir do que falam 

sobre as condutas que tomam. Destarte, o enquadramento cultural de nossos atos nos 

movimenta para que sejamos narradores; o que demonstra a relevância da narrativa para 

vivermos na cultura. Isso porque as narrativas, dentre outras utilidades, funcionam como meio 

para significar aquilo que foge às normas, as aberrações culturais (BRUNER, 1990). 

 Os contextos narrativos, então, são afetados por necessidades culturais. Ademais, 

regem o modo como o narrador e o interlocutor se relacionarão e “estilizam o narrador como 

uma forma de si mesmo” (BRUNER, 1990, p.88). 

 Interessante abordar o uso que as crianças fazem de suas narrativas no cotidiano 

familiar. Utilizando-se de retórica, elas, em suas narrativas, podem seduzir, iludir, convencer 

ou justificar visando atender seus objetivos, sem entrar em impasses com aqueles a que 

amam. Isso requer que a criança apresente domínio do canônico, habilidade para que os 

desvios se tornem circunstâncias atenuantes e ciência de que suas ações são interpretadas 

também a partir daquilo que relata acerca de seus atos. Assim, “contar a história certa, 

apresentar as suas ações e objetivos sob uma luz justificadora é muito importante. Alcançar o 

que se pretende significa, muitíssimas vezes, arranjar a historia certa” (BRUNER, 1999, p. 

89). Percebemos, então, que a narrativa não é expositiva ou neutra, mas retórica. 

 Nesse sentido, no processo de aquisição da habilidade linguística a função antecede a 
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forma. Antes de haver um discurso léxico-gramatical, as crianças apresentam gestos que 

sinalizam que as mesmas tencionam pedir ou indicar. Isso orienta suas buscas e incentiva 

maior celeridade no domínio da forma linguística adequada. Tal fenômeno é semelhante ao 

que transcorre com as crianças ao serem impulsionadas para significar ou estruturar as 

experiências delas, sobretudo, por meio de narrativas (BRUNER, 1990). 

 Há, então, três características fundamentais no processo de aquisição da fala. A 

primeira diz respeito ao aprimoramento da fixação da narrativa na linguagem: paulatinamente, 

a criança amplia sua capacidade para ajustar com linearidade e coesão os eventos que 

transcorrem em suas narrativas. Assinala-se que o modo como é costurada essa sequência dos 

eventos possui direta ligação ao significado desses acontecimentos. A segunda refere-se ao 

modo como as crianças passam a distinguir o que é canônico daquilo que é inusitado, 

incomum. E a terceira tem relação à forma como a criança passa a marcar a narrativa com sua 

perspectiva e avaliação pessoal enquanto narradora. Para tanto, expressa seus sentimentos em 

relação àquilo que narra e também demonstra e diferencia a perspectiva do ator-narrador e a 

da cena (BRUNER, 1990). 

 As crianças adquirem capacidade de dominar os meios para dar sequência, perspectiva 

e forma às narrativas devido ao impulso para organizar a experiência que as mesmas possuem. 

A linguagem, portanto, também é útil aos infantes para que organizem seus pensamentos 

acerca da realidade. Posteriormente passam a fazer uso de retórica e a organizar a experiência 

com mais convicção ao expor seus pontos de vista. Por fim, incluem outro gênero em sua 

narrativa: a resolução do problema, que é introduzido na narrativa como um modo de explicar 

o término da história (BRUNER, 1990). É por meio destas que as crianças sentem e pensam, 

criando uma versão de realidade em que é possível buscar um lugar no mundo. Embora desde 

muito pequenos já adquiramos habilidades narrativas, conforme explanação supra, trilhamos 

um percurso de aprimoramento nas elaborações narrativas (BRUNER, 1999).  

Para Bruner (1999) o pensamento narrativo seria um meio para que as experiências se 

estruturem, organizem-se e o conhecimento seja estruturado. A narrativa pode ser expressa de 

diferentes modos sendo formada e influenciada pela cultura. Proferimos explicações sobre a 

história de nossa cultura e sobre nossas crenças narrativamente. E não apenas narramos acerca 

dessas questões mais amplas, mas também a narrativa consiste em artifício para explicar, 

organizar a nossa experiência imediata, recente. Destarte, relatamos e narramos as nossas 

vidas e também a dos outros. A narrativa é um meio para que estruturemos nossas vidas. 

 Assim, a competência para construir e entender narrativas é fundamental para o modo 

como construímos nossas vidas, e para construir um lugar para o eu no mundo a ser vivido, 



53 

 

 

com suas diversas possibilidades. A narrativa possui dois papéis fundamentais: construir uma 

identidade e, ao fazê-lo, encontrarmos nosso lugar na cultura (BRUNER, 1999). 

 Para construirmos elaborações narrativas é imprescindível habilidade (conceito que 

será aprofundado adiante) e a colaboração do outro. Narramos histórias de ficção de modo 

muito semelhante à forma como construímos as chamadas “histórias do mundo real”, 

inclusive, usamos regras e estruturas iguais. Assim: “no sabemos ni sabremos 

nunca si aprendemos la narrativa a través de la vida o la vida a través de narraciones: 

probablemente las dos cosas
8
” (BRUNER, 1999, p.112). 

 Uma história requer, minimamente, um personagem, agente com intenções que atua 

em busca de um objetivo, que apresenta expectativa em relação ao mundo daquela história 

(por mais inusitada e enigmática que seja). Isso transcorre de modo situado em um contexto, e 

o personagem faz uso de alguns meios. A história é movida por uma problemática inicial, que 

promove “uma ruptura na ordem das coisas”, ou seja, alguma desordem entre objetivos, 

agentes, atitudes, contextos e meio. Normalmente, uma narração se inicia com um prólogo 

que dá um tom de ordinário à narrativa, até que se desenvolve uma ação que leva à ruptura, 

uma violação de expectativa inicialmente legítima, ordinária. Ulteriormente, ou emerge um 

retorno ao estado de legitimidade ou há uma mudança, um desvio de caráter revolucionário no 

modo como estão as coisas (BRUNER, 1999; 2014). As narrativas tentam explicar, dar um 

sentido ou ainda lidar com a ordem das coisas (BRUNER, 2014). Assim, as narrações (reais 

ou fictícias) findam em convenções que restauram o narrador e o interlocutor ao aqui e agora, 

frequentemente deixando uma forma de avaliação sobre o que se pode depreender da história 

(BRUNER, 1999 e BRUNER, 2014). 

 Em todos esses momentos das histórias, as narrativas são normativas, embora a 

normatividade possa estar camuflada pelas convenções sociais. As narrativas transcorrem em 

duas esferas, a primeira, relativa à subjetividade do narrador, e a segunda que se relaciona às 

informações repassadas por ele aos ouvintes, aos interlocutores. As estruturas narrativas são 

marcadas por regras gramaticais que ordenam aspectos e acontecimentos em sequências. As 

narrativas se configuram enquanto função de estrutura geral de um argumento (BRUNER, 

1999). 

 É conhecendo alguns aspectos das formas narrativas que podemos nos esclarecer de 

que se trata determinada narrativa. Pois a narrativa possui também um caráter retórico, 

 
8
 Tradução: “não sabemos nem saberemos nunca se aprendemos a narrativa através da vida ou a vida através das 

narrações: provavelmente as duas coisas” (BRUNER, 1999, 112). 
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(conforme já sinalizado outrora): há uma relação entre o narrador e a história, narramos e, 

concomitantemente, justificamos orientados por uma perspectiva de uma norma. A história 

narrada tem um propósito, uma autoridade, algum motivo e um contexto (BRUNER, 1999). O 

narrador da história tem uma intenção, pois: “como todo ato de fala, uma história é uma 

elocução, mas também tem um propósito específico (então, cabe-nos questionar) o que o 

narrador pretendia ao fazer esta narração” (BRUNER, 2014, p.34). No que concerne à 

negociação narrativa, é possível que junto ao outro, ou ajudando-nos mutuamente, 

entendamos como as nossas narrativas são organizadas e em que perspectiva elas se pautam 

(BRUNER, 1999). 

 Pontua-se que nesse processo de construção coletiva da narrativa não significa que a 

história será contada a partir de um sentido hegemônico, da perspectiva daquele que detém 

maior poder. A narrativa pode ser elaborada por meio de um diálogo aberto, construindo uma 

realidade mais democrática (BRUNER, 1999). 

 Por meio de narrativas damos sentido ao mundo. Nós construímos os significados e a 

realidade narrativamente, de modo um pouco automático. Contudo, é possível que, em nossa 

vivência cotidiana, questionemos a história que transcorre conosco. Apenas a partir de então é 

que emerge a possibilidade de indagarmos criticamente acerca de como estruturamos e 

construímos a história, ou como esta pode distorcer ou organizar nossa visão da realidade, até 

que em determinado ponto indagamos como a nossa narrativa de si organiza e configura nossa 

experiência (BRUNER, 2014). 

 A narrativa apresenta alguns aspectos: estrutura-se dialeticamente lidando com o 

desvio do canônico e com o canônico. É impulsionada por um problema, o qual se relaciona 

àquilo que não é esperado, que é inusitado e é sensível ao desvio do canônico. Na vida 

cotidiana, precisamos da previsibilidade e da estabilidade do dia a dia, embora 

frequentemente recorramos a alternativas para fugir do tédio.  

 Em contrapartida, a ficção utiliza-se do que é familiar, comum e canônico para ir 

além, fazer insurgir o possível, o que poderia ter ocorrido. Na vida, nas narrativas 

autorreferentes, o possível e o canônico; o passado e o presente estão em constante dialética, 

estamos sempre buscando reconciliar estes, 'alinhavar' o conforto do familiar e o inusitado 

(BRUNER, 2014). 

 As narrativas, então, apresentam algumas propriedades. Primeiramente, são voltadas 

para forjar elos entre o excepcional e o canônico, gerindo aquilo que é inusitado, que desvia 

do comum. Desse modo, as narrativas tornam o raro, o excepcional compreensível. Uma 

cultura torna-se viável quando é capaz de resolver seus conflitos, manejar as diferenças e 
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renegociar seus significados culturalmente partilhados. Tais capacidades fundamentais da 

cultura são possíveis a partir do processo de narratividade que lida, concomitantemente, com a 

canonicidade e o excepcional (BRUNER, 1990).  

Destarte, conforme assinala Bruner (1999) uma cultura dispõe não apenas de um 

conjunto de normas, mas de “um conjunto de procedimentos interpretativos” (p.54) que 

esclarecem os desvios do canônico dentro de padrões preestabelecidos de crença. É por meio 

desse processo, de tornar claro aquilo que é excepcional, que as histórias adquirem seus 

significados. A narrativa se relaciona à ação e à intenção; situando-se no intermédio entre o 

mundo das tradições culturais e canônicas e as crenças e desejos; tornando o desvio, o 

diferente compreensível (BRUNER, 1990). 

 Tanto aquilo que é canônico, familiar, tradicional acontece na cultura quanto o que é 

inusitado, ou seja, as violações do canônico são humanamente possíveis, também situadas na 

cultura e explicadas narrativamente. De modo que nesta transcorre um paradoxo, pois a 

cultura é “em sentido figurado, autora e auditora do previsível [...], porém, ela também 

compila, e às vezes, até secretamente, aprecia as transgressões” (BRUNER, 2014, p.25). 

 Uma segunda propriedade da narrativa, porém não menos relevante, é relativa à 

sequencialidade: os eventos, estados intencionais em que as pessoas figuram como atores ou 

personagens são organizados em sequência narrativa. O significado desses integrantes da 

narrativa é construído a partir de seu lugar na sequência geral, ou seja, no enredo. Entender 

uma narrativa significa apreender a organização da sequência geral da narrativa, isto é, seu 

enredo, atribuindo sentido a suas partes, as quais estão ligadas a trama (BRUNER, 1990). 

 Uma terceira característica da narrativa é que  pode ser tanto real quanto imaginária, 

mas não perderá sua configuração geral. Assim, a sequencialidade das frases definirá sua 

sequência geral, o significado da narrativa independe se a narrativa é real ou fictícia 

(BRUNER, 1990). Segundo Bruner (2014) não importa tanto se a narrativa é ficcional ou real, 

ela nos fornece acesso à realidade. Na ficção, ou narrativa imaginativa, fenômenos cotidianos, 

ordinários tornam-se reais. Assim, surgem mundos possíveis, alternativos que emergem como 

possibilidade e lançam luz sobre o que é real. Narrar é uma habilidade para abordar o que é 

possível que aconteça. 

 Bruner (1990) cita Burke para tratar de outro aspecto da narrativa: sua dramaticidade. 

Como esta surge a partir de uma desordem entre componentes da narrativa, ou seja, foca-se o 

desvio do canônico, a narrativa apresenta implicações morais. As histórias que são levadas a 

cabo buscam uma explicação moral ou ainda um remédio para o que insurge de excepcional. 

Contudo, há histórias em que os narradores subvertem os meios convencionais pelos quais é 
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angariado o restabelecimento na moral. Assim, narrar é também posicionar-se moralmente, 

ainda que a posição assumida se oponha a outras. (BRUNER, 1990) Nesse sentido, as 

narrativas também podem reforçar normas sociais sem a necessidade de didática. 

 As narrativas, então, nos fornecem modelos de mundo, são compartilhadas, emergem 

por meio de [sistema simbólico interpretativo] comunidade interpretativa, culminando em 

concisão cultural. Porém, os modelos narrativos também são locais e singulares. De modo que 

dialeticamente a convencionalização de narrativas individuais constrói uma história, um saber 

coletivo. (BRUNER, 2014). 

 Historicamente é possível conceber tradições que contam história e, possivelmente, as 

formas narrativas sejam um tipo de herança residual desses atos. Ademais, possuímos uma 

predisposição a organizarmos nossas experiências narrativamente, em outras palavras, é por 

meio desse contar história que esquematizamos nossa experiência (e a memória dela). Assim, 

da experiência aquilo que não se apreende em estrutura narrativa é descartado, escapa da 

memória. A experiência é sistematicamente estruturada até a memória que é modificada para 

que adequemos àquela aos padrões canônicos de nossa sociedade. Caso sua alteração seja 

inviável, a memória se esvai ou é redimensionada a esfera do excepcional, do inusitado 

(BRUNER, 1990). 

 Por fim, cabe conceituar narrativa, que consiste numa: 

 

[...] recontagem de planos que não saíram como previstos, de expectativas 

que foram frustradas. É um jeito de domesticar o erro e a surpresa do ser 

humano. Ela convencionaliza as formas mais comuns de incidentes humanos 

em certos gêneros: a comédia, a tragédia, o romance, a ironia ou qualquer 

outro formato que possa aliviar o fardo do fortuito. As histórias confirmam 

um certo senso comum a respeito daquilo que pode esperar, e até mesmo (ou 

principalmente) daquilo que podemos esperar que saia errado, bem como 

daquilo que deve ser feito para restaurar a situação inesperada ou lidar com 

ela (BRUNER, 2014, p. 40). 

 

 As narrativas, assim como seus emblemas e enredos, não são interpretadas a partir de 

procedimentos lógicos que estabelecerão seus significados. É inviável chegarmos às suas 

“verdadeiras condições”. Tampouco podemos decompô-las para chegar às suas “substâncias” 

por meio de operações lógicas. As narrativas são passiveis de interpretações as quais são 

normativas, permeadas por morais e posturas retóricas (conforme abordamos outrora). 

Interpretamos as narrativas levando em consideração as similaridades destas com a vida, pois 

os significados construídos narrativamente são sensíveis ao contexto e à cultura.  

Assim, a comunicação e compreensão dos interlocutores acerca desses significados 
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requerem que as pessoas compartilhem de um agrupamento de convenções as quais 

constituem a cultura. Essas convenções compartilhadas são relativas às regras sobre conteúdo 

das frases, sobre as condições contextuais e as indicadoras da natureza da fala. No entanto, 

tais convenções podem ser questionadas e o significado também pode ser construído por meio 

da violação desses padrões. Destarte, o processo de significação relaciona-se não apenas às 

convenções constituintes da cultura, mas também às convenções da linguagem. 

 Segundo Bruner (1990) conhecemos o mundo e nosso si mesmo de modo situado, 

contextualizado e distribuído, assim: 

 

[...] o conhecimento de uma pessoa não está apenas em sua cabeça, na 

“pessoa isolada”, nas notas que escreveu em cadernos acessíveis, nos livros 

com passagens sublinhadas que estão nas prateleiras de alguém, nos manuais 

que se aprendeu a consultar, nos amigos que se chamam ao telefone para 

conseguir uma referência, “um rumo”, e assim por diante, quase 

indefinidamente. Tudo isto, como Perkins refere, são partes do fluxo de 

conhecimento que cada qual partilha. Este fluxo inclui ainda as formas de 

retórica, extremamente convencionais, que usamos para justificar e explicar 

o que temos a fazer, cada uma “talhada” e estruturada pela ocasião 

(BRUNER, 1990, p.108). 

  

 O conhecimento que construímos sobre a pessoa não reflete ou explica sua essência ou 

seu núcleo subjetivo, mas está relacionado a uma influência cultural que marca o próprio 

processo de conhecer o eu, ou o si mesmo. O conhecimento acerca do si mesmo também não 

reflete ou explica se este se encontra dentro ou fora da cabeça. O si mesmo também é 

negociado e situado histórica e culturalmente, não está ensimesmado, mas distribuído 

interpessoalmente. Assim: “O si mesmo [...] dimana tanto de fora para dentro como de dentro 

para fora, da cultura para mente e da mente para cultura” (BRUNER, 1990, p.110). 

Construímos a vida e o si mesmo a partir de significados histórico e culturalmente situados e 

negociados. 

 Para esclarecer melhor essa compreensão do si mesmo, formulada e situada 

temporalmente na contemporaneidade, Bruner (1990) citou Gergen mencionando um estudo 

que sinalizava como a autoestima e o conceito de si mudava para as pessoas de acordo com 

quem estavam interagindo, inclusive, quando alguém se relacionava com um outro que 

possuía mais poder ou apresentava uma idade maior, aquele se referia a si mesmo de forma 

mais atenuada. O si mesmo, então, é “produto das situações em que opera” (BRUNER, 1990, 

p.111). Essa compreensão do conceito de si mesmo é possível a partir dos conhecimentos que 

os investigadores contemporâneas possuem, e também são alterações segundo o contexto 

histórico (GERGEN, apud BRUNER, 1990). 
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 Foi na contemporaneidade em que houve a virada narrativa e quando surgiu o 

entendimento de que o si mesmo seria mais um produto narrativo do que algo firme que 

ocultamos. No processo interpretativo das narrativas sobre si, tanto o conteúdo como a forma 

narrativa sobre si se fazem relevantes. Então, as condições em que as narrativas transcorrem, 

seu gênero, também estão imbricadas com o conteúdo e se relacionam não só ao eu narrador, 

mas ao si mesmo (BRUNER, 1990). 

 Para Bruner (2014) nós construímos e reconstruímos nossos eus narrativamente, 

atendendo às nossas intenções e às necessidades ante as circunstâncias que emergem. Ao 

fazermos isso acionamos a memória do passado, anseios e receios futuros; estamos 

constantemente ritualizando as narrativas sobre si, devido aos novos contextos que emergem, 

e o transcorrer do tempo que nos torna mais velhos, mais maduros. 

 Segundo Bruner (1990) o si mesmo não é estanque, mas agrupa diversos eventos 

situados no tempo, que transcorreram no passado, e indicam possibilidades sobre o que 

poderemos ser. O si mesmo está em constante transformação. Ao narrarmos algo sobre si, não 

estamos completamente seguros, inclusive, porque também recontamos a nossa história após 

vivenciarmos outros possíveis acontecimentos. 

 Ademais, em algumas ocasiões preferimos eleger uma história em vez de outra, 

sinalizando que há “concepções oficiais ou forçadas do si mesmo” (BRUNER, 1990, p.115). 

Tal fenômeno é possível devido à possibilidade de usarmos a história sobre si com finalidade 

de exercer um controle político em relação a alguém, a exemplo das narrativas em uma 

sociedade machista em que as narrativas acerca das mulheres podem subordiná-las e tornar 

fragilizado seus si mesmos (BRUNER, 1990). 

 A construção do si mesmo atende tanto a algo interior: nossos desejos, crenças e 

ideias; quanto exterior, que se refere às expectativas que outros criam em relação a nós, ou 

seja, as exigências culturais em que estamos imersos. As narrativas são tecidas a partir de 

modelos imersos na cultura “daquilo que a individualidade deveria ser” (BRUNER, 2014, p. 

75), não há um determinismo cultural nesse sentido, porém, a cultura fornece perspectivas. 

Mas isso não é algo estanque, a construção narrativa de si é um meio para fazer insurgir a 

singularidade, particularidade. Nas narrativas autorrefentes falamos também sobre o que 

achamos que os outros esperam de nós, de nossas ações. Desse modo, um é também um outro, 

a construção de si e a narrativa de si são públicas (BRUNER, 2014). 

 

Uma narrativa de autoconstrução tem um pouco de equilibrismo. Ela deve 

por um lado criar uma atmosfera de autonomia, persuadirmos de que alguém 
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tem vontade própria, uma certa liberdade de escolha, um certo grau de 

possibilidades. Mas também deve relacionar o eu a um mundo repleto de 

outros: a amigos e família, instituições, ao passado, a grupos de referência. 

Mas o compromisso com os outros que está implícito em nossa relação com 

eles certamente limita a nossa autonomia. Parecemos praticamente incapazes 

de viver sem essas duas coisas: autonomia e compromisso, e nossas vidas se 

esmeram para equilibrá-las. As narrativas de si que nós mesmos nos 

contamos também” (BRUNER, 2014, p.89) 

 

 De acordo com Bruner (2014) o equilíbrio entre autonomia e compromisso é 

estabelecido narrativamente. Construir-se por meio de narrativa é ato constante, dialético, pois 

narrar-se acontece de dentro para fora e de fora para dentro. Nesse sentido, nas ocasiões em 

que o comportamento é dominado por obrigações, parece interessante um movimento no 

sentido dos mundos possíveis; da autonomia, sobretudo, quando novas condições emergem, e 

fazem-se necessárias novas formas, possíveis, nos chamados “pontos de virada” (BRUNER, 

2014, p.93), que se relacionam com ocasiões em que mudanças transcorrem impulsionadas 

por circunstâncias, em que nos abrimos ao novo, ao inusitado e a novas perspectivas em 

relação a si e ao mundo. 

 Nesse sentido, a nossa capacidade de visionar alternativas – possibilidade de 

percebermos outros modos de pensar, sentir, agir – e de reflexividade - atributo que 

possuímos de modificar o presente à luz de realidades históricas, ou ainda de alterar o passado 

considerando novas condições conhecidas no presente – possibilita que sejamos autônomos, 

ativos e agentes, apesar das influências culturais em nosso modo de operar no mundo 

(GERGEN apud BRUNER, 1990). 

 Conhecemos nosso eu e percebemos os outros enquanto eus por meio da experiência.  

Embora a experiência do eu seja relativa a algo mais universal do humano, ela também é 

situada culturalmente. Isto é, a cultura possibilita as multiplicidades e limites dessa 

experiência. A exemplo, em alguns casos há culturas que fomentam uma experiência de eu 

mais autônoma e individual, outras culturas relacionam tal experiência à religiosidade ou 

ainda a posições sociais (BRUNER, 1999). 

 O eu também apresenta duas características fundamentais: a agência e a valoração. A 

agência consiste numa capacidade do eu de iniciar uma ação e levá-la adiante, de modo que 

vivenciamos o eu como agente. O que está relacionado à capacidade de construir um sistema 

conceitual que organize registros de encontros entre agências e o mundo; registros que se 

ligam ao passado (autobiográficos) e sinalizam para futuro, ou seja, um eu agente com 

história e possibilidades. Ressaltamos que, além desses caracteres, o eu também é 

culturalmente institucionalizado.  
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Em todas as linguagens há regras gramaticais que distinguem as formas agentes e 

pacientes de construção de discursos, há implicações e diferenças discursivas quando falamos 

“eu joguei” ou “ele me jogou”. Há ainda um caráter moral do eu que produz fenômenos como 

o de 'se culpar' ou culpar os outros por alguns atos.  

Finalmente, de forma mais ampla, os sistemas legais propõem uma noção de 

responsabilidade que nos impõe a ideia de que somos capazes de controlar nossos atos 

(BRUNER, 1999). Os citados aspectos exemplificativos demonstram um pouco a 

institucionalização cultural do eu. 

 Retornando ao tema da agência, assinalamos que ela não consiste apenas na 

capacidade de iniciar uma ação, mas levá-la adiante, o que implica em habilidade ou know 

how.  Assim, êxito e fracasso são noções que também afetam o eu. Ressalta-se, contudo, que o 

critério que define êxito e fracasso é culturalmente estabelecido. Temos, então, uma segunda 

característica da agência: a valoração. Esta se relaciona à nossa eficácia em levar adiante o 

que se planejou, o que também produz repercussões para o eu.  

Desse modo, a autoestima se relaciona com a união entre eficácia de agência e 

autovaloração. Destaca-se por fim que a autoestima é afetada pela cultura, pelo apoio que 

socialmente a pessoa pode receber (BRUNER, 1999). 

 Na perspectiva de Bruner (1999) o sentido de agência pressupõe que a mente é ativa, 

construtiva, orientada para o problema ou ainda apresenta um propósito determinado. A mente   

agencial também está voltada para a interação, a dialogia, ao diálogo com o outro, e é por 

meio da dessa interação dialógica que é possível conhecer o outro, sua história e suas visões 

de mundo. Aprendemos, com o discurso do outro, tanto sobre o mundo quanto sobre nós 

mesmos. A noção de agência em tela é intensamente ligada ao processo interativo, dialógico e 

colaborativo. 

 Na concepção ora abordada, é possível pressupor que as pessoas possuem crenças e 

desejos, os quais as impulsionam para seguir adiante com suas ações, ansiando atender os 

desejos. Para tanto, conforme assinalado anteriormente, utilizamos de conhecimento. Aqui o 

eu como agente atua em consonância com o contexto e a cultura (BRUNER, 1990). 

 Diante do exposto, consideramos que o trabalho com narrativa para essa pesquisa, que 

se propõe a escutar crianças em contexto de judicialização dos conflitos familiares, apresenta 

potencial para que possamos apreender não apenas as particularidades das experiências dos 

nossos interlocutores, mas as questões culturais de nossa sociedade que marcam o modo como 

as crianças significam a guarda unilateral materna. Ademais, ao enfatizarmos as narrativas 

infantis damos foco ao ponto de vista das crianças, que parece ter sido invisibilizado pelos 
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atores que compõem o cenário do judiciário e pela própria Psicologia.  
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4 METODOLOGIA 

 

“As pessoas grandes não compreendem nada 

sozinhas, e é cansativo, para as crianças, estar 

toda hora explicando.” 

   Antoine de Saint-Exupéry 

 

As escolhas metodológicas realizadas foram norteadas por pressupostos teóricos, epis-

temológicos. Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa com inspiração constru-

cionista situada também no campo de pesquisa com crianças. Nosso interesse voltou-se às 

narrativas de crianças sobre o significado da guarda materna em contexto de conflito familiar 

judicializado. O método da pesquisa será apresentado e descrito neste capítulo. 

 

4.1 Pesquisa de inspiração construcionista e com crianças 

 

A pesquisa qualitativa é uma abordagem que se recusa a utilizar um único modo de fa-

zer pesquisa em ciência. Modo esse proposto e desenvolvido pelos estudos em ciências natu-

rais em que são acionados processos quantificáveis que podem vir a tornar-se leis que expli-

cam situações ou objetos de estudo.  

Em outras palavras, os pesquisadores das ciências sociais de abordagem qualitativa se 

opõem às influências positivistas nas práticas de pesquisas sobre a vida social. O positivismo 

foi proposto por Augusto Comte que defendeu um método único nas ciências e reivindicou 

que a realidade social humana fosse submetida a uma abordagem científica, concebendo-a 

como uma atividade neutra que visa identificar regularidades e elaborar leis para explicação 

dos objetos em estudos (GOLDEMBERG, 1997).  

No entanto, a pesquisa qualitativa envolve diversas práticas e, enquanto disciplina, 

apresenta múltiplas histórias. Esse campo integra tensões no que concerne aos métodos em-

pregados; ao modo como são interpretados ou descobertos os resultados ou a própria proposta 

da abordagem qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2006). Ademais, na pesquisa qualitativa há 

múltiplas crenças, desafios e resistências. Segundo Gergen e Gergen (2006), essa pluralidade 

que habita o campo da pesquisa qualitativa pode ser compreendida com uma visão positiva, 

ou seja, como uma oportunidade para novas construções, diálogos e modos de fazer pesqui-

sas. Nessa perspectiva, essa pluralidade é marcada pela efervescência intelectual e seu caráter 

criativo. 
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Um dos marcos na epistemologia do domínio qualitativo, situado na década de 80 do 

século passado, foi a discussão sobre a natureza da linguagem e suas possibilidades de descri-

ção da realidade. Pois, a semiótica e as teorias retórica e literária trouxeram ao debate as limi-

tações da linguagem no relato científico quando intenciona representar objetiva e precisamen-

te o mundo. A linguagem é, pois, limitada neste aspecto e o que apreendemos sobre o mundo 

não se deve à realidade em si, mas de nossa inserção na cultura construída ao longo do tempo 

e de “nossas relações dentro das comunidades interpretativas” (GERGEN; GERGEN, 2006, 

p.368). 

Assim, instaurou-se uma crise de validade nas ciências, já que sua linguagem é inca-

paz de retratar fielmente a realidade. A partir de então, torna-se relevante que as pesquisas se 

questionem sobre o papel da metodologia utilizada em seus estudos já que há limites para que 

seja mapeado ou explicado objetivamente o mundo exterior e interior por meio da linguagem 

científica. Então, para tratar do mundo interior talvez seja mais interessante compreender: 

 

[...] os relatos de experiência como o resultado de uma determinada história 

textual/cultural na qual as pessoas aprendem a contar histórias sobre suas vi-

das para si mesmas e para os outros. Tais narrativas inserem-se dentro dos 

processos de construção do sentido de comunidades situadas histórica e cul-

turalmente (BRUNER, 1986; GERGEN, 1992 apud GERGEN; GERGEN, 

2006, p.369). 
 

As narrativas das crianças, portanto, foram o foco deste estudo, em que assumimos um 

compromisso sensível a uma abordagem qualitativa de pesquisa que busca dar visibilidade à 

voz das crianças (as quais são convocadas a falar em seu nome) e que as entende como sujei-

tos que constroem significados culturalmente compartilhados e por meio de narrativas (BRU-

NER, 1996). 

Nesse sentido, partimos de um pressuposto epistemológico construcionista em que a 

linguagem possui papel fundamental no processo de construção de sentidos/significados no 

cotidiano. Segundo Potter (1998), a função da linguagem não é representar passivamente a 

realidade, mas construí-la, somos ativos nesse processo de construção, pois: “a realidade se 

introduz nas práticas humanas por meio das categorias e descrições (proferidas na linguagem) 

que integram estas práticas” (1998, p. 130). O cotidiano não está categorizado a priori, mas o 

fazemos por meio da fala ou da escrita, ou seja, construímos ativamente o mundo, por meio da 

linguagem. 

Entendemos a pesquisa também como uma prática social, que, por meio da linguagem, 

produz sentido e apresenta regras e normas sociais (SPINK, 2000). Ademais, pressupomos 
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que os saberes construídos pelas ciências estão perpassados por relações de poder, inclusive, 

em sua dimensão disciplinar, cujo foco são os indivíduos (FOUCAULT, 1985). Desse modo, 

ressalta-se que, enquanto pesquisadores, assumimos um compromisso ético-político de exer-

cício de reflexividade para não estabelecer relações abusivas de poder com nossos interlocuto-

res (SPINK, 2000). 

O foco desta pesquisa é, sobretudo, o processo por meio do qual o conhecimento é 

construído. Por isso, concordamos com Spink e Menegon (2013) no sentido de pôr em relevo 

a descrição da interação entre pesquisador e interlocutor, e no modo como o saber foi compar-

tilhadamente construído no processo de pesquisa. Concebemos que sujeito e objeto de pesqui-

sa não estão em oposição, mas construindo saberes, verdades e realidades de modo conjunto 

num mesmo contexto histórico e social. Portanto, “a realidade não existe independentemente 

do nosso modo de acessá-la” (SPINK; MENEGON, 2013). 

Também situamos esta pesquisa em consonância com o que Campos (2008) tratou 

como o campo de pesquisas com crianças, o qual, questiona o lugar ocupado por estas na pes-

quisa. Esse campo vem debater criticamente a relação entre o conhecimento dominante e a 

condição de subalternidade da criança, pois é essa a condição em que é colocada a criança em 

muitas pesquisas.  

Pontua-se que a palavra infante, em sua etimologia, significa “aquele que não sabe fa-

lar” (SOARES, 2011). É fundamental que sejam realizados deslocamentos teórico-

metodológicos no sentido de tornar a pesquisa capaz de capturar a voz de crianças. A proposta 

é inverter o modo de pesquisar as crianças, não mais falando por elas, mas dando-lhes voz 

(CAMPOS, 2008). 

A proposta da pesquisa é atentar para as relações de poder no processo de diálogo en-

tre pesquisador e criança interlocutora, questionando o lugar onde as crianças são posiciona-

das. A ideia seria “aprender com as crianças e não se deixar infantilizar” (KRAMER, 2002, p. 

46), seria também iluminada pela Sociologia da Infância, que vem a questionar a visão adul-

tocêntrica sobre as crianças, que lhes impõe uma condição de passividade, como se fossem 

uma tábula rasa na qual os adultos imprimem sua cultura. 

Ademais, destaca-se que as crianças têm sido historicamente invisibilizadas por nossa 

sociedade, e, inclusive, pelas próprias Ciências Humanas e Sociais. Raras são as produções e 

pesquisas encontradas em tais campos sobre a infância ao longo do Séc. XX e XXI (QUITE-

RO, 2002). 

Nesta pesquisa realizamos um questionamento crítico constante, enquanto pesquisador 

adulto, acerca de nossos próprios pontos de vista, e desenvolvemos a tentativa de apreender o 
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ponto de vista das crianças. Isto, situando o agir delas não como imperfeições, mas como dife-

rentes ou mesmo complementares. Sem oprimi-las em nome da proteção, mas realizando des-

locamentos: repensando o modo como nossas práticas diante das crianças têm sido adotadas 

(CASTRO, 2013). 

No trabalho com crianças, enfrenta-se um desafio de questionar as perspectivas canô-

nicas de pesquisas que impõem um afastamento entre pesquisadores e pesquisados e que re-

querem um controle da situação de pesquisa a partir das exigências do pesquisador, o qual 

figura enquanto personagem central do estudo. O que vai na contramão daquilo que se passa 

no campo de pesquisa com crianças, em que há uma responsabilidade ética e política nossa, 

enquanto pesquisadores, para com elas, que se reflete nas escolhas metodológicas de pesquisa, 

uma vez que tais opções relacionadas ao método não são isentas ou neutras.  

Os estudos com crianças transcorrem pautados na concepção de sujeito que perpassa 

as pesquisas desenvolvidos, o que implica o tipo de saber científico que construímos. Assim, 

o manejo do dispositivo pesquisa, por parte do pesquisador, está relacionado com as escolhas 

teórico-metodológicas utilizadas.  

Em outras palavras, a concepção de infância da pesquisa afeta o modo como se pes-

quisam as crianças. Ao concebermos estas enquanto sujeitos ativos, é imprescindível nos in-

dagarmos se a pesquisa será útil tanto para as crianças quanto para os adultos pesquisadores 

(CASTRO, 2008). Isso porque diversos estudos são caracterizadas por uma concepção da 

relação adulto-criança marcada pela desigualdade. Esses estudos naturalizam uma concepção 

de infância que atribui à criança um lugar absoluto de inferioridade, pautada nas diferenças 

dela em relação ao adulto. Mas, tais diferenças deveriam ser foco dos estudos e não serem 

compreendidas enquanto verdade dada. Os estudos, no entanto, se voltam, predominantemen-

te, à natureza desigual e inferior das crianças, as quais podem ser alvos de intervenção, ou 

seja, práticas de socialização que supostamente forneceriam possibilidade de aperfeiçoamento 

e desenvolvimento infantil.  

Destarte, os estudos sobre crianças poderiam ir além do tema da aprendizagem e de-

senvolvimento e voltarem suas discussões e objetos também e, prioritariamente, àquilo que é 

relevante e trata do que é importante para as próprias crianças (CASTRO, 2008). 

Buscamos, então, escutar as crianças, compreender seus relatos de experiências sobre 

estarem sob a guarda unilateral materna em contexto de conflito familiar judicializado. O que 

está relacionada a uma compreensão de criança capaz de produzir saber, construir significado 

e cultura (BRUNER, 1990). Posicionamo-nos, portanto, como parceiros das crianças nesse 
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processo de construção do conhecimento e tentamos construir um estudo situado no campo de 

pesquisa com as crianças ora apresentadas. 

 

4.2  Da entrada e do diário de campo 

 

Para identificar e acessar os colaboradores desta pesquisa foi realizado contato com a 

Equipe Interprofissional do Núcleo de Apoio Psicossocial (NAP) do Fórum de Olinda, setor 

no qual atuo profissionalmente. Nesse setor, além de psicólogos como eu, há também assis-

tentes sociais exercendo suas atividades laborativas. A principal atividade do NAP é prestar 

assessoramento técnico aos Juízes que atuam em Varas de Família e em Varas Criminais, de-

senvolvendo estudos/avaliações psicossociais das famílias que demandam a justiça nas referi-

das varas. Essa equipe foi convidada a colaborar com a pesquisa nos fornecendo o nome, en-

dereço e telefone para contato, de crianças e de seus respectivos responsáveis, com faixa etá-

ria entre 6 e 11 anos, que estivessem sob a guarda materna e em contexto de conflito familiar 

judicializado – com processos em tramitação em Varas de Família nos quais havia ações judi-

ciais de Guarda, Divórcio, Regulamentação de Visitas e Busca e Apreensão. Sob posse desses 

dados, iniciamos as visitas às residências das crianças realizando o convite aos pais e, conco-

mitantemente, solicitando a autorização dos mesmos para que seus filhos pudessem colaborar 

com o desenvolvimento do estudo. 

Conforme abordado outrora, na perspectiva construcionista é fundamental a descrição 

de todo o processo de pesquisa. Nesse sentido, vale ressaltar que acessar as crianças foi tarefa 

difícil e que precisamos realizar alguns deslocamentos, recorremos a atalhos no momento de 

seleção dos sujeitos. 

Inicialmente, a proposta foi acessar as crianças por meio de consulta ao software Ju-

dwin do Tribunal de Justiça. Acionando esse programa seria possível localizar processos em 

que havia decisão judicial de guarda proferida há, em média, seis meses. Contudo, por esse 

caminho não foi possível encontrar os participantes, visto que nos deparamos com dificulda-

des em múltiplos aspectos: em relação aos processos, à disponibilidade de colaboração de 

alguns servidores, e às paralisações impulsionadas pelo movimento sindical da categoria. 

Em relação aos processos de guarda, identificamos que a maior parte das determina-

ções judiciais era frequentemente proferida homologando acordos tecidos em audiências ou 

no setor de mediação e conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), 

não havia decisão proferida pelo juiz, o que seria de nosso interesse. Ademais, quando aces-

sávamos os processos, predominavam aqueles com Ação de Dissolução de União, Divórcio 
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Consensual ou Litigioso e Alimentos, não sendo identificados processos com Ação de Guar-

da, em que havia crianças que atendiam aos critérios de inclusão iniciais da pesquisa.  

Em relação à colaboração dos servidores, percebemos que alguns não demonstravam 

muita disponibilidade em contribuir com a pesquisa. Houve ocasião de visitar a Vara sob pos-

se da anuência institucional e ser orientada para que retornasse em outro momento. Quando 

retornamos, recebemos a mesma informação: retornar após alguns dias. Por fim, nos foi soli-

citado que voltássemos em uma semana. Esse procedimento ocorreu apenas para solicitar o 

primeiro acesso aos processos. Condutas semelhantes ocorreram ao longo da pesquisa de 

campo, e isso implicava tempo e viabilidade do estudo. 

Por fim, também precisávamos lidar com as diversas paralisações da categoria o que 

também minimizava o tempo que possuíamos para realizar a primeira etapa da pesquisa de 

campo de identificação das crianças nos autos, ainda não era possível acessar as crianças. 

Deparando-nos com esses impasses, redesenhamos o percurso “para chegar tateante a 

alguns lugares, ora com tranquilidade e alegria e ora perdida e angustiada, sem saber direito 

onde eu iria parar” (CORDEIRO, 2004, p.52). Foi então que surgiu a necessidade de repensar 

os objetivos iniciais da pesquisa assim como os critérios de inclusão da amostra, dada a im-

possibilidade de acessar as crianças por meio do acesso ao Judwin, conforme planejado inici-

almente. Optamos também por pedir indicações da equipe do NAP, conforme supra-abordado. 

Mas as dificuldades persistiram. A equipe nos passou uma lista com os dados de 15 

crianças que supostamente estariam nos novos critérios de inclusão da pesquisa (crianças, sob 

a guarda unilateral materna, com os pais em litígio judicial por meio de processos com ações 

de guarda, regulamentação de visitas, busca e apreensão e divórcios), porém, houve diversas 

recusas. Inicialmente, no primeiro contato (telefônico), um adulto se recusou a participar da 

pesquisa. A mãe da criança disse não à nossa abordagem, justificou que não teria tempo, que 

considerava importante a pesquisa, mas que não queria participar. Falou que achava estranho 

a justiça “quebrar o sigilo do segredo de justiça”. Fornecemos todas as informações e esclare-

cimentos sobre nosso estudo, mas não conseguimos. Então, devido ao número restrito de cri-

anças repassadas pelos profissionais do NAP, passamos a fazer visitas às casas das pessoas 

apenas para convidá-las a autorizarem a participação das crianças. Algumas vezes íamos ao 

local, mas as mães não estavam em casa, outras, realizávamos o convite e tínhamos que retor-

nar outro dia para obter uma resposta, e algumas foram negativas. Uma genitora optou por 

fazer a entrevista no Fórum, mas não apareceu, remarcou três vezes, não foi, e então desisti-

mos de procurá-la. Uma terceira pessoa relatou que não se sentia confortável em falar sobre a 

sua família, explicando que estava num momento de tensão e conflito com o pai da criança. 
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Em algumas ocasiões sentíamos as pessoas pouco colaborativas e com receio de falar devido 

ao processo em tramitação no judiciário. Também houve uma genitora que referiu que não 

poderia colaborar com a pesquisa, mas que poderia indicar alguém de baixa renda, comple-

mentando que “essas pessoas” teriam uma disponibilidade maior para pesquisas. 

Enfim, são diversas saias justas pelas quais passamos ao realizar essa pesquisa de 

campo. Pensamos que para acessar as crianças foi relevante estar atuando no judiciário, inclu-

sive, para realizar a interlocução nas Varas de Famílias e na própria equipe do NAP, o que 

facilitou, de alguma forma, o diálogo com os servidores para acessar as crianças. 

 

4.3 Do passo a passo 

 

4.3.1 Dos sujeitos da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa crianças com idade entre seis e doze anos, que estavam sob a 

guarda materna e cujos genitores litigavam judicialmente com processos em tramitação em 

Varas de Famílias. Nestes, havia ações de guarda, regulamentação de visitas e busca e apreen-

são. No primeiro encontro com as crianças, após a obtenção da autorização da mãe com leitu-

ra e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou Termos de As-

sentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o aceite da criança, agendávamos três entrevistas, as 

quais transcorreriam nos próprios domicílios dos participantes. Dos convites realizados aos 

pais das 15 crianças identificadas no levantamento inicial, sete adultos recusaram nosso con-

vite para colaborar com o estudo, e ao longo do processo, duas crianças abandonaram o per-

curso das entrevistas (uma delas não chegou a fazer nem a primeira ). Todas residiam no mu-

nicípio de Olinda, exceto uma, que morava em Recife, ambos localizados em Pernambuco.  

 

4.3.2 Dos procedimentos de campo 

 

4.3.2.1 Das entrevistas narrativas e das questões éticas 

 

Fazer transcorrer os procedimentos de modo fluido também consistiu em desafio na 

pesquisa. Construir um saber junto com crianças requer habilidade do pesquisador em se fazer 

adaptar aos posicionamentos delas, ao seu modo de estabelecer uma conversação. Nesse sen-
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tido, desenvolvemos entrevistas narrativas (EN), com profundidade e não estruturadas com as 

crianças, conforme sugere Bauer e Gaskell (2002). 

As entrevistas se propuseram a proporcionar um espaço para que os interlocutores 

contassem uma história acerca de algo relevante que viveram e de seu contexto. Para isso a 

EN transcorre como uma comunicação cotidiana em que acontece a prática de contar e escutar 

uma história. Ademais, foram formuladas perguntas que abordavam os interesses do estudo; 

essas perguntas, no transcorrer da entrevista, foram modificadas e, apesar de seu conteúdo 

permanecer, foram transformadas em questões formuladas a partir da própria fala do interlo-

cutor (BAUER, GASKELL, 2002). 

Didaticamente, Bauer e Gaskell (2002) descrevem três fases das entrevistas narrativas. 

Na primeira delas, a iniciação, o entrevistado é informado sobre a pesquisa e sobre a entrevis-

ta de modo geral. O entrevistador então convida o entrevistado a falar sobre um tópico inicial, 

que suscita relatos acerca dos interesses do entrevistador.  

Para auxiliar na introdução do tópico foi utilizado um diário de família, que consistiu 

em um caderno para desenho com capa temática, o que pode ser usado como um recurso para 

suscitar a fala das crianças. 

A segunda fase seria quando ocorre a narração propriamente dita, em que o entrevista-

do permanece em escuta ativa até que o interlocutor tenha demonstrado clara evidência de que 

foi encerrada a narração. Posteriormente, na terceira fase, a de questionamentos, o entrevista-

dor realizou questões, utilizando a linguagem das crianças para esclarecer informações que 

deixaram lacunas (BAUER; GASKELL, 2002). 

Após o encerramento da entrevista, mesmo quando o gravador estava desligado, ocor-

reram discussões importantes, em que o pesquisador teceu questões e os conteúdos dessas 

informações auxiliaram na interpretação dos contextos das narrações. Tais informações foram 

redigidas em diário de campo, conforme sugere Bauer e Gaskell (2002). 

Contudo, os encontros com as crianças não ficaram restritos à rigidez metodológica, 

de modo que as entrevistas, norteadas pelos objetivos da pesquisa, necessitaram de um mane-

jo flexível, haja vista a particularidade de cada criança e de seu modo de falar sobre si. Destar-

te, as supra descritas fases da entrevista narrativa não foram utilizadas de modo fixo e ordena-

do; o ordenamento das fases era dado a partir dos objetivos da pesquisa, das falas das crian-

ças, ou seja, do modo como as mesmas optavam por narrar, dialogar e interagir. 

Nesse sentido, outro fator que influenciou no manejo da entrevista e requereu a flexi-

bilização do método utilizado foi a necessidade de construção de uma relação de confiança 

com a criança, conforme sugerido por Carvalho (2004).  
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Cabe ressaltar que vislumbramos, no transcorrer do estudo, a necessidade de constru-

ção de novas metodologias, sobretudo instrumentos de entrevistas, no campo de pesquisa com 

crianças, ou seja, instrumentos que pressupunham em termos epistemológicos que as crianças 

são sujeitos ativos, que apresentam potencialidades, e que possuem formas particulares de 

dialogar, narrar e construir significados, que são diferentes dos adultos, porém não menos 

importantes. 

Concordamos com Kramer (2002) sobre a necessidade de construção de diferentes 

abordagens teórico-metodológicas poder estar relacionada ao pressuposto epistemológico da 

pesquisa de que criança é sujeito ativo da cultura, da história e do conhecimento, e não um 

mero objeto de pesquisa (KRAMER, 2002).  

Além das questões teórico-epistemológicas, é relevante pontuar os cuidados éticos 

adotados ao longo da pesquisa, desde a entrada no campo. Então, convém esclarecer que a 

presente pesquisa foi submetida para apreciação do Comitê de Ética de Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, e atendeu às orientações da Resolu-

ção 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Além de respeitar as prescrições normativas, este estudo foi pautado por um posicio-

namento ético e pelo nosso entendimento de pesquisa como prática social que possui efeitos e 

por isso é fundamental que seja passível de reflexividade. Trabalhar com as crianças foi um 

exercício constante de reflexividade. Assim, consideramos relevante não apenas que os pro-

cedimentos da pesquisa fossem esclarecidos para os interlocutores, mas que o pesquisador e 

os participantes estivessem em interlocução, construindo juntos o saber, não havendo afasta-

mento físico, burocrático ou de saber competente entre os mesmos. A proposta foi construir 

uma relação em que nós, pesquisadores, somos também responsáveis pelos interlocutores 

(SPINK, 2000). 

Nesse sentido, realizamos constantemente um exercício de reflexividade na pesquisa, 

ou seja, pensávamos criticamente sobre como estaríamos manejando nosso estudo e posicio-

nando nossos interlocutores. Foi relevante questionarmos, enquanto adultos ocidentais, os 

nossos próprios pontos de vista para aprender com as crianças, sem oprimi-las. Em outros 

momentos, também nos questionávamos sobre como poderíamos tornar nossa pesquisa  útil 

para nossos interlocutores, sobretudo, quando percebíamos, ao dialogar com as crianças , que 

seria importante questioná-las quanto ao lugar em que estavam se posicionando. O desafio era 

também provocar deslocamentos diante de crianças que demonstravam posicionamento passi-

vo. Nós as indagávamos e convidávamo-las para que falassem e se posicionassem.  
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Ademais, realizar as entrevistas requereu de nós um manejo pautado em posiciona-

mento ético para tratar das questões relacionadas aos conflitos familiares e dos sentimentos 

das crianças. Foi imprescindível estabelecer uma relação de confiança com estas. Era necessá-

rio, então, disponibilidade para escutar e aprender com a experiência dos interlocutores e for-

necer esclarecimentos sobre a proposta da pesquisa. Ademais, permanecemos atentos quando 

as próprias crianças nos davam limites e sinalizavam até que ponto queriam aprofundar os 

temas a que se referem a pesquisa. Houve momento, a exemplo, que Bibi pediu para não mais 

conversar sobre família. Nessa ocasião, sentimos necessidade de acolhê-la e não mais tratar 

sobre isso. 

Outra questão ética que se faz relevante mencionar refere-se à autorização dos respon-

sáveis para que a criança participasse da pesquisa. De modo geral, iniciávamos abordando os 

pais e pedindo-lhes as anuências para que os filhos fossem entrevistados. Grande parte, po-

rém, recusava-se a colaborar com a pesquisa sem, ao menos, consultar o desejo da criança 

sobre o interesse dela em participar. O que, de certo modo, demonstra em qual lugar algumas 

crianças foram colocadas na relação com os pais: como se fossem incapazes de se posiciona-

rem, ou de opinarem, e ainda o fazendo, seu desejo não era respeitado. Assim, algumas crian-

ças foram inviabilizadas, silenciadas, antes mesmo que nós pudéssemos consultá-las ou con-

vidá-las a colaborar com a pesquisa, na qual houve plena preocupação ética no sentido de 

torná-la útil aos interlocutores. 

Diante desse cenário, foi relevante pensarmos, então, até que ponto vai a autoria das 

crianças nesse estudo, uma vez que conforme assinalou Kramer (2002), a autonomia, a autoria 

e a autorização estão relacionadas. Ou seja, a autorização dos pais afetou, restringiu a partici-

pação das crianças e silenciou vozes que talvez precisassem ser visibilizadas. Por outro lado, 

percebemos que alguns pais estavam empenhados em colaborar com a pesquisa de modo que 

as crianças não eram consultadas por eles sobre o desejo delas de participar da pesquisa, em-

bora nós o tivéssemos feito após o contato inicial com os adultos. Nesse sentido, todos os nos-

sos interlocutores aceitaram participar do estudo.  

Assim, para além das normas jurídicas de autorização, as quais consideramos relevan-

tes, é fundamental pontuar que a autonomia e a participação das crianças na presente pesquisa 

tornaram-se relativizadas desde o momento da solicitação de anuência aos pais.  

Vale destacar que uma das crianças, Frida, participou apenas de duas entrevistas, e não 

três, conforme planejado inicialmente, haja vista que a mãe nos solicitou interrompermos os 

encontros. Nessa ocasião, pedimos para conversar com a criança sobre isso e a menina afir-

mou que gostaria de continuar participando da pesquisa, mas que, de fato, falar sobre alguns 
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temas lhe trazia à tona lembranças ruins. Diante da situação, optamos por interromper as en-

trevistas, conforme solicitado pela genitora. 

Em relação à identificação das crianças, utilizamos nomes fictícios escolhidos pelos 

nossos próprios interlocutores, exceto Miró e Frida, que nós elegemos. Pois Miró externou 

que não queria escolher um nome fictício e pediu-nos que escolhêssemos algum; e Frida afir-

mou que não gostaria que usássemos um nome fictício para ela, esclareceu que gostava de ser 

chamada pelo nome e solicitou-nos que nos referíssemos a ela pelo seu nome de registro. Ex-

plicamos, então, sobre as normas éticas da pesquisa e informamos-lhes que elegeríamos um 

nome fictício. Os nomes foram escolhidos em homenagem aos artistas plásticos Joan Miró e 

Frida Kahlo. Então, foram os seguintes nomes dos interlocutores que colaboraram com nossa 

pesquisa: Bibi, Ariel, Miró, Machado, Frida e Sofia.   

Outra questão ética delicada que tivemos que enfrentar foi a constante participação ou 

interrupção dos pais, avós ou responsáveis na entrevista com as crianças. Alguns adultos che-

gavam a corrigir as narrativas dos filhos durante as entrevistas. Deixávamos claro que está-

vamos interessados em apreender o ponto de vista das crianças, independente da aprovação ou 

não dos pais. Ainda tentávamos intervir na tentativa de que o adulto se afastasse um pouco do 

espaço de entrevista, porém, ficávamos de saia justa, uma vez que eram os adultos que permi-

tiam ou impediam a participação das crianças na pesquisa e, como eles pareciam agir, nesses 

momentos, com intuito de ensinar a criança sobre o que deveriam e como poderiam falar, nos-

sas tentativas de afastá-los da cena de entrevista podiam ser recebidas de forma desconfortá-

vel.  

Também porque muitos pareciam posicionar as crianças enquanto frágeis e, portanto, 

incapazes de falar sobre o tema da pesquisa, considerado delicado por muitos pais. Quando 

falávamos sobre a importância de a criança estar sozinha para que pudesse se sentir mais à 

vontade conosco, alguns compreendiam nossa conduta e afastavam-se, outros, não atendiam 

ao nosso pedido e ficavam circulando por perto, outra mãe desconsiderou nossas colocações e 

seguiu participando da coleta. Foi necessário cuidado ético imensurável no manejo das entre-

vistas nessas ocasiões, uma vez que não queríamos expor à criança e estávamos cientes que a 

presença dos responsáveis poderia lhe trazer certo desconforto. Então, ficávamos sensíveis 

para perceber até onde e por onde as crianças poderiam caminhar. Muitas vezes, elas nos sina-

lizavam o que queriam falar e quando não o desejava. Faremos então, um relato sucinto sobre 

as cenas das entrevistas. 

Em relação ao nosso encontro como Bibi, é importante falar, inicialmente, de algumas 

características dela.  Era uma criança comunicativa, meiga, muito bonita, de olhos e cabelos 
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escuros, também era magra. Nas entrevistas iniciais, percebemos que ela estava bastante exci-

tada, pulando o tempo todo, demonstrando muito energia, sem ficar muito tempo sentada. 

Sentimos que precisávamos encontrar um meio de deixá-la mais confortável, para depois en-

trar na temática da pesquisa. Nesse sentido, iniciamos o assunto da família ao final da entre-

vista quando ela ficou mais tempo sentada e concentrada. Nos outros encontros, a situação foi 

se contornando e sentíamos Bibi mais tranquila para falar sobre o tema da pesquisa e seu sen-

timento. No último encontro, Bibi nos deu um certo limite para aprofundar questões relacio-

nadas ao conflito familiar e pediu-nos para não fazermos perguntas sobre a família. Nesse 

momento, sentimos a necessidade de acolher mais que perguntar.  

Ariel foi a mais nova de nossos interlocutores, tinha seis anos. Era uma menina muito 

bonita, de olhos claros e cabelos longos, lisos e escuros. Durante nossos três encontros, Ariel 

recorria sempre às brincadeiras, por mais que a tivéssemos convidado para participar da en-

trevista e ela tivesse aceitado. Passávamos, em média, uma hora e trinta minutos brincando. 

Ela falava sobre o tema da entrevista apenas quando queria, estava no domínio da situação. As 

entrevistas foram realizadas em seu quarto. Algumas vezes houve interrupções da genitora, do 

padrasto ou da irmã dela, bebê. Eles queriam pegar alguma coisa no quarto de Ariel, que tam-

bém era o de sua irmã. No final de nossos encontros, o padrasto nos questionou como tínha-

mos avaliado Ariel e, então, esclarecemos novamente do que se tratava a pesquisa e quais 

seus objetivos. 

Já as entrevistas de Miró foram realizadas na sala de estar, a criança foi espontânea 

ainda que sua avó se fizesse presente em algumas raras ocasiões entrevistas. Miró se colocava 

com espontaneidade, gostava de falar, era muito esperto. Tinha olhos e cabelos escuros e onze 

anos de idade. Parecia-nos empenhado em colaborar com a pesquisa e tratava muito sobre o 

tema. Era uma criança doce e tinha uma habilidade extrema para desenhar, construímos forte 

vínculo durante as entrevistas.  

Já a situação com Machado foi delicada, eram constantes as interrupções que a genito-

ra fazia nas entrevistas. Ela chegava a sentar próximo do filho e corrigi-lo quando ele respon-

dia a uma pergunta de modo que ela discordava. Por outro lado, a própria criança também 

chamava a mãe para o nosso encontro, seja para que desse respaldo às suas colocações, seja 

para obter a aprovação dela. Tentamos intervir, esclarecer qual seria o lugar de cada um na-

quele processo, contudo, não obtivemos êxito para realizar a entrevista com Machado indivi-

dualmente, exceto em algumas ocasiões. Machado era uma criança tímida, que recorria cons-

tantemente a brincadeiras e parecia não querer ou mesmo não poder se prolongar na conver-

sação sobre o tema da pesquisa.  
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Em relação à Sofia,  as entrevistas foram realizadas no salão de festa de onde ela mo-

rava, com a sua mãe. Nos encontros com a menina, houve poucas interferências de terceiros, 

seja de sua mãe ou de outra pessoa. Sofia aceitou facilmente a gravação e mostrava-se reser-

vada durante todo momento da entrevista. Respondia às perguntas de forma sucinta e com 

pouco afeto envolvido. Buscamos, durante as entrevistas, sobretudo as primeiras, construir 

um vínculo que pudesse deixá-la mais confortável, entretanto, percebíamos Sofia resistente 

para falar sobre as questões da pesquisa, o que tornava difícil o manejo da entrevista. Entre-

tanto, apesar dessa postura de Sofia, não percebíamos que ela estava desconfortável com a 

entrevista e/ou com nossa presença, pelo contrário, sentíamos que ela estava gostando de estar 

ali. Conversamos sobre diversos assuntos, sendo apenas nos momentos finais das entrevistas 

que a menina contava um pouco sobre a história de sua família. Sofia tinha 12 anos, era alta, 

forte, morena, tímida e pareceu-nos bem retraída. 

Frida era meiga, falante e muito bonita. Foi a criança que participou apenas do primei-

ro encontro das entrevistas. Nele, foi espontânea e falou sobre vários temas, inclusive o da 

pesquisa. Frida tinha a cor da pele branca e cabelos escuros e lisos. Realizamos sua entrevista 

na sala de estar de sua residência. A genitora constantemente circundava a mesa onde estáva-

mos sentadas e parecia adotar uma certa postura de cuidado e, concomitantemente, vigilância 

em relação à participação de Frida na entrevista.  

Ressalta-se que nossos encontros eram permeados por afeto, por trocas, e não apenas 

de dados para construção da pesquisa. O campo foi uma etapa muito inspiradora, de aprendi-

zagem e rica para nós, enquanto pesquisadores. Ressalta-se ainda que, em relação às crianças, 

reconhecíamos que ocupávamos um lugar de saber, que não era neutro; mas que propunha 

construir o conhecimento junto a elas. Tal posicionamento apresenta um comprometimento 

ético e político e vai de encontro a algumas práticas em pesquisas nas Ciências Sociais, as 

quais historicamente se configuraram como poderes exercidos em nome do saber e como dis-

positivos de controle e normatização da vida das pessoas (FOUCAULT, 1985). 

Ao final, as entrevistas foram transcritas para ulterior análise, de modo que as falas, os 

discursos das entrevistas consistiram no foco deste estudo. 

 

4.3.2.2 Dos caminhos de análises 

 

Realizadas as entrevistas, o material foi cuidadosamente transcrito. Na medida em que 

entendemos que crianças fazem coisas com as palavras, que a construção de significado acon-
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tece por meio de narrativas; que as falas das crianças são proferidas e apresentam intenções, 

interessou-nos demonstrar, nas transcrições, as falas das crianças detalhadamente, os modos 

como narravam, as entonações verbais, pausas, gestos, ou seja, os meios pelos quais as crian-

ças dialogavam, construíam significados e colocavam suas intenções. A ideia era apreender 

com profundidade os momentos das entrevistas narrativas. 

Após essa etapa, foram realizadas leituras exaustivas do material, isto é, das narrativas 

trazidas pelas crianças. Passamos a identificar os temas que predominavam nas histórias con-

tadas. Em linhas gerais, nossos interlocutores trataram sobre a relação com os pais, com os 

familiares; sobre a justiça, as expectativas e frustrações vivenciadas na experiência de estar 

em contexto de conflito familiar judicializado; ou mesmo referiram-se ao judiciário como 

espaço reservado às demandas de adultos e não de crianças.  

Para compreender os significados que as crianças atribuíam à guarda unilateral mater-

na, tomamos como referência teórica alguns conceitos construídos por Jerome Bruner que 

abordou o tema da narrativa e do processo de significação, conforme foi abordado em capítulo 

supra desta dissertação. 

Então, nos processos de análise, interessou-nos o modo como os personagens das his-

tórias narradas eram posicionados - o que se relaciona ao conceito de agentividade (BRU-

NER, 1999) - e as intenções das crianças em suas narrativas (BRUNER, 1990). Também fo-

ram acionados os conceitos de sequência, perspectivismo e canonicidade para compreender os 

valores que orientavam as narrativas das crianças; o modo como organizavam suas histórias; a 

sensibilidade das crianças ao canônico e ao inusitado e os momentos em que acionavam cir-

cunstâncias atenuantes para tornar compreensível aquilo que é culturalmente canônico em 

nossa cultura. Também buscávamos entender o contexto em que se situavam as narrativas 

(BRUNER, 1990; 2014). Além disso,  realizávamos articulações dos temas que as crianças 

abordavam nas suas narrativas com conceitos discutidos na literatura em relação à guarda, ao 

judiciário, às relações de poder e, inclusive, ao dispositivo da maternidade. 

É fundamental assinalar que durante esse processo estávamos atentos ao modo como 

analisávamos a entrevista, ou seja, consideramos imprescindível o cuidado para que nossos 

comentários (imersos em determinada visão de mundo, em leituras e reflexões teóricas acerca 

do tema) não atribuíssem significados distantes/diferentes ao das crianças. A proposta foi, no 

mínimo, construir conjuntamente o saber com as crianças. 

Quando do término das análises, construímos uma síntese acerca dos principais temas 

abordados pelas crianças, a saber, o judiciário e a relação com os pais. A ideia foi realizar 
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uma síntese e apresentar os posicionamentos mapeados quanto aos temas; apresentando as 

semelhanças e particularidades das narrativas e significados construídos.  

Os temas predominantes, ou eixos analíticos, se referiram ao significado da relação 

com os pais e/ou responsáveis e ao significado do judiciário para as crianças. Em relação ao 

primeiro eixo, buscamos saber sobre a experiência cotidiana da criança com a figura parental 

que detinha a guarda, com o genitor visitante e com outras figuras que faziam parte do cuida-

do da criança. Em relação ao segundo eixo, consideramos a sua participação nos espaços de 

decisão do judiciário e o modo como ela posicionava esse poder, o que será detalhado no ca-

pítulo a seguir. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

  

Este capítulo foi construído a partir da análise da narrativa das crianças considerando 

dois eixos analíticos. O eixo I trata do significado da relação com os pais/responsáveis e o 

eixo II, do significado do judiciário para as crianças. Sobre os significados das relações com 

os pais/responsáveis, ressaltamos que o tema foi perpassado pela questão do dispositivo 

maternidade, na medida em que foram entrevistadas crianças que estavam sob a guarda 

unilateral materna em contexto de conflito familiar judicializado. Assim, também foram 

considerados os desdobramentos desse dispositivo nas experiências das crianças, o que se 

relacionou ao modo como elas significaram a relação com o guardião, com o genitor visitante 

e com outras pessoas que integraram uma possível rede de cuidado das crianças.  

No eixo II, consideramos o contexto de conflito familiar judicializado que afetava a 

vida das crianças, o que refletia também no uso de termos que circulavam no judiciário e que 

adentravam nos discursos nas crianças ao tratarem das relações delas com os outros. Ademais 

tratamos sobre o modo como o judiciário proporcionava a participação das crianças em seus 

espaços decisórios. 

 

5.1 Significados da relação com os pais/responsáveis 

 

5.1.1 Ariel: “ele não é meu pai não, é o Jacinto”. 

  

 Ariel, à época da entrevista, tinha seis anos de idade, residia com a genitora, o 

padrasto e sua irmã mais nova. Durante os nossos encontros, mostrou-se uma criança bastante 

simpática e comunicativa. Sobre a relação com os pais, a menina contou: 

 

P – Pronto. O que é que tu acha da... de ficar só com a tua mãe? Ariel- 

Humrrum. P – Tu acha o quê? Ariel- Eu acho que fica mais melhor. P – Fica 

mais melhor? Ariel- Humrrumm. P – O que é que fica mais melhor? Ariel- 

Ficar aqui ou ir pra outra casa [referindo-se à casa em que Ariel iria se 

mudar em outro estado ]. P – Humm. Tu gosta então de ficar com tua mãe, é 

isso? Ariel- E com meu pai daqui. P – E com teu pai daqui? Ariel- É. P – E 

o que é que tu não gosta? Ariel- Do outro pai. P – Do outro pai? Ariel- Não 

gosto. P – O que é que ele faz que tu não gosta? Ariel- Ele não é meu pai,  

não, é Jacinto. P – Hum. Ariel- Ele não deixa eu fazer o que eu quero e nem 

me deu comida: nem pra mim e nem pra minha mãe. Por isso que eu não 

quero falar o nome... que ele não é meu pai. Ele é Jacinto. P – E tu chama ele 

como, de Jacinto? Ariel- É. Não chamo mais de pai, não. […] P – Então tu 

prefere tá aqui? Ariel- É, tá aqui.  
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 Ao ser convidada a falar acerca da relação e convívio com a mãe, Ariel posicionou-se 

como se tivesse que fazer uma escolha entre residir junto à mãe ou ao pai, aliando-se e 

elegendo o lar materno e utilizando-se de termos gramaticais comparativos “eu acho que fica 

mais melhor […] ficar aqui  (referindo-se a casa da genitora). Esse termo comparativo: “mais 

melhor” remete a uma situação de vida em que a criança precisaria escolher ou comparar qual  

local e/ou genitor  apresentaria melhores condições para manter e cuidar da filha, como se não 

houvesse a possibilidade de que ambos participassem, de alguma forma, da tarefa de lhe 

cuidar e proteger (BRITO, 2002). Esse lugar de escolha entre um dos genitores em que a 

criança se colocou remete também às discussões travadas por Brito e Ayres (2006) sobre casos 

de disputa judicial de guarda em que a criança é solicitada a opinar sobre as condições dos 

genitores em litígio. Nesse sentido, o contexto narrativo mais amplo que Ariel se situa sinaliza 

que a relação da menina com os pais é atravessada por um cenário de conflito familiar 

judicializado. 

 Ariel transpareceu significar a relação com o genitor como marcada por um 

distanciamento, um apagamento da figura paterna. Em sua narrativa, posicionou-o como um 

estranho, que não seria um integrante de sua família. Assim, o genitor era chamado pelo 

nome: “ele não é meu pai, não, ele é Jacinto” (sic.). Ademais, narrou experiências em que 

teria sido vítima de violência doméstica juntamente à mãe, cujo autor fora o pai. 

Experienciando esse problema, a narrativa é construída para justificar a relação com o genitor: 

“ele [..] nem me deu comida: nem pra mim e nem pra minha mãe. Por isso que [...] ele não é 

meu pai. Ele é Jacinto”. Desse modo, diante da violência sofrida, afastar-se do pai seria uma 

forma de se proteger, de  defender-se de uma relação marcada pelo abuso do poder paterno, de 

um adulto. Nomear o genitor pelo seu nome próprio é um ato de Ariel com intuito de manter 

esse afastamento. Segundo Bruner (1990), as crianças fazem coisas com as palavras, 

utilizando a linguagem com objetivos determinados no processo de comunicação. 

 Já o padrasto de Ariel, ela nomeava como pai. Isso sinaliza que a noção canônica de 

família de nossa cultura, a qual pressupõe que esta seja definida como unidade biológica de 

reprodução, cujos integrantes seriam genitores e filhos, é deslocada na narrativa de Ariel. Ela 

narra e constrói a relação com o padrasto a partir da noção de família como ordem simbólica 

(SARTI, 2004), ou seja, constrói o laço de parentesco discursivamente, demarcando que sua 

família vai além dos laços biológicos. 

 Era comum, durante a entrevista, que Ariel me convidasse para brincar, 

desconversando quando indagava-lhe em relação ao tema da pesquisa. Corriqueiramente, ao 
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tratar da relação dela com o genitor, falava com voz baixa e pedia para que eu falasse nesse 

mesmo tom, ressaltando que o conteúdo de seus relatos seriam confidências trocadas entre ela 

e sua mãe. Ficava perceptível que a criança não queria que outras pessoas que estavam em sua 

casa (vizinhos e padrasto) escutassem essas confidências, indicando que o significado de sua 

relação com o genitor era marcado por uma aliança construída entre mãe e filha. Essa aliança 

com a mãe também pode ser observada quando Ariel justificou, narrativamente, a relação 

fragilizada com o genitor, afirmando que: “[o pai] nem me deu comida: nem pra mim e nem 

pra minha mãe”. Nessa perspectiva, as mágoas que sentia em relação às atitudes tomadas pelo 

pai, como deixá-la sem comida, também estavam relacionadas às condutas que Jacinto teria 

adotado para com a genitora da criança. Pois ele também teria deixado a mãe da menina sem 

comer. Na história da vida familiar de Ariel, ela construiu uma aliança com a mãe, uma 

relação de simbiose, em ela que aderiu à causa materna que também passou a ser sua. Dessa 

forma, queixava-se do genitor como se adotasse uma identidade de mulher que foi destratada, 

agredida pelo marido. Ademais, em tom de denúncia, contou possíveis equívocos que o pai 

teria cometido: “ele mentiu pro juiz”. Então, colocou o pai, de certo modo, no lugar de 

inimigo. Tal característica também foi relatada por genitores visitantes, os quais se queixavam 

de um domínio exercido pelo genitor guardião na pesquisa empreendida por Brito (2002). 

Esses marcadores do modo como Ariel significa a relação com os genitores – a partir de um 

afastamento da figura do genitor; e de uma aliança com a mãe, que, de alguma forma, 

contribui para o estímulo ou a manutenção deste afastamento - podem ser observados a 

seguir: 

  

P – Joia. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso que tu dissesse 

que achou ruim que o juiz falou pra visitar. Mas tu vai poder falar? Ariel- 

Vou. Porque eu não gosto de ver, né? P – Tu não gosta de ver quem? Ariel- 

Jacinto. P – Ah, tu não gosta de ver Jacinto. E tu já falou isso pra ele? Ariel-  

Não. E não é pra dizer a ele. P – Ah, não é pra dizer pra ele? Ariel- Sim. P – 

Por que não é pra dizer pra ele? Ariel- Porque não. […] Ariel- Fala 

baixinho. P – Certo, vou falar baixinho. É... aí tu não pode falar pro teu pai... 

tu não pode falar pra Jacinto isso? Ariel- Tu tá falando muito alto, é bem 

baixinho. P – Ah, desculpa. Assim? ((abaixando o tom de voz)). Ariel- É. P 

– Eu vou falar aqui pertinho, tá? Ariel- Tá. P – Vê... e tu dissesse que não 

pode falar pra ele? Ariel- E nem para meus pais daqui. P – E nem para teus 

pais daqui também não? Ariel- Não, porque se não minha mãe briga. P – 

Ah… Ariel- Briga não, quer dizer... ela disse que não é pra contar pra 

ninguém, nem para meu pai daqui, ela disse. P – Ah. Ariel- Só pra contar pra 

tu. P – Só pra contar o quê? Ariel- Pra tu. P – Humm. Entendi. Ariel- Agora 

foi seis conversas, né? P – Não (risos). É que eu não entendi direito. Vê, o 

que é que só pode contar pra mim? Ariel- É porque mainha que disse, quem 

pode saber é só tu. P – Entendi, mas o que foi que ela falou? Ariel- Só isso. 

P – Isso do teu pai? Ou que a justiça… Ariel- Que Jacinto não é meu pai. P -  
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Ah, que Jacinto não é teu pai. Porque ele fez aquilo que tu disse? Ariel- É. P 

-  Entendi. Ariel- E deixou eu com fome e me deixou sem água, um ano sem 

beber nada, sem comer nada. P – Quando foi que ele fez isso? Ariel- Ele 

mentiu para o juiz que ia trabalhar, ele mentiu. E a mãe dele já queria 

dar na minha avó. Na minha avó que morava no Ceará, que mora até 

no Ibura.[...] 

 

 

 Além da experiência de violência sofrida, já abordada anteriormente, Ariel demonstrou 

ter segredos guardados com a mãe ao tratar da relação com o pai: “Tu tá falando muito alto, é 

bem baixinho [...] porque se não minha mãe briga [...] ela disse que não é pra contar pra 

ninguém, nem para meu pai daqui [...] quem pode saber é só tu [...] que Jacinto não é meu 

pai”. Assim, é possível perceber também a influência do poder materno no âmbito doméstico 

e sobre a criança/infância (BADINTER, 1985; DONZELOT, 1980), pois Ariel demonstrou 

firme obediência e subordinação aos pedidos da genitora, solicitando-nos com veemência que 

falássemos em tom baixo para tratar da delicada relação com o pai; na medida em que fora 

orientada pela mãe a não comentar com terceiros que o genitor da menina não seria o pai dela. 

Ariel posicionou-se também como vítima e passivamente em sua narrativa, fazendo uso, 

inclusive, de formas gramaticais que demonstram isso, a saber, a voz passiva (BRUNER, 

1999): “me deixou sem água, um ano sem beber nada, sem comer nada”. 

 Destarte, a menina significou a relação com o pai a partir do afastamento, o que 

pareceu relacionado tanto às atitudes agressivas adotadas pelo genitor, quanto a uma relação 

de simbiose que a criança construiu com a mãe, em que aderiu à causa materna que passou a 

ser sua própria causa. Assim, o conteúdo das queixas proferidas parecia ser externado por 

mulher que fora rejeitada e agredida pelo marido e que apaga a figura paterna. Parece que, em 

nome da proteção de Ariel, a sua genitora a coloca em lugar de subalternidade. Embora se 

conceba canonicamente que a criança deve subordinação e obediência à mãe, que 

tradicionalmente é responsável pela proteção, cuidado e educação dos filhos no âmbito 

privado, convém destacar que tal modelo de maternidade é historicamente situado. O 

significado da relação com o pai, então, parece afetado pelo poder materno, que influencia o 

modo como a menina lida com o genitor. Ressalta-se que foge ao escopo deste trabalho julgar 

em um discurso canônico a atitude materna e suas intervenções na relação entre pai e filha, 

apenas tencionamos demonstrar e apresentar o complexo contexto familiar e cultural de Ariel, 

e como este afeta o modo como a menina significa a relação com os pais. Ressalta-se que o 

significado dessa relação também é sensível ao contexto de judicialização de conflito familiar 

vivenciado por Ariel. 
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 Por fim, vale ressaltar que as confidências trocadas com a mãe poderiam ser reveladas 

apenas para nós: “ela disse que não é pra contar pra ninguém, nem para meu pai daqui, ela 

disse. P – Ah. Ariel- Só pra contar pra tu”. Isto indica o lugar atribuído à pesquisa pela mãe, 

que também é coextensivo à Ariel: um espaço de fala, que dá voz à criança, de modo que 

possa visibilizar as queixas, os possíveis maus tratos sofridos e as inquietações da menina em 

relação a sua dinâmica familiar. A forma como a pesquisa foi posicionada pareceu ser o que 

autorizava a narrativa confidencial de Ariel. 

 

5.1.2 4.1.2 Bibi: “é porque ele… se casou com outra”. 

 

 Bibi possuía sete anos, era bem falante. Ao longo de sua narrativa foi possível 

perceber o contexto de conflito familiar judicializado em que se situava. Assim, ao 

indagarmos sobre como transcorria a convivência dela com a genitora, a menina elencou os 

benefícios relacionados ao seu local de moradia, colocando que sua residência seria próxima 

da escola e afirmando que no imóvel em que habitava tinha relação de amizade com outras 

crianças. Foi apenas após questionarmos outras vezes sobre a relação materno-filial que Bibi 

falou um pouco sobre o cotidiano junto à mãe e questões relacionadas à convivência diária, 

queixando-se, a exemplo, de que em determinadas ocasiões não contava com a genitora para 

organizar seu quarto. Ressaltamos que a organização da sequência narrativa dos 

acontecimentos está relacionada ao significado atribuído a estes, que estão ligados à trama da 

narrativa de modo geral (BRUNER, 1990). Destarte, falar, inicialmente, acerca das questões 

que remetem ao possível bem a ser partilhado pelos pais judicialmente, um imóvel, e que de 

certo modo repercutem na vida da criança e deixar em segundo plano a relação afetiva e 

cotidiana estabelecida entre Bibi e sua mãe sinaliza que o aspecto relacional da vida familiar 

de Bibi está fortemente influenciado por uma lógica judicializada (OLIVEIRA; BRITO, 

2013), conforme percebemos na fala a seguir: 

 

P – Me diz uma coisa, Bibi, como é morar com tua mãe pra tu? Bibi – É 

legal porque o meu prédio é super grande, também tem as minha 

amiguinhas, também tem… é perto do colégio Aquarela, quer dizer, 

pouquinho, né, é um pouquinho longe, mas é perto também. P – E o que é 

mais que é bom pra tu de morar lá? Bibi – Também porque tem o colégio 

perto da minha casa, porque eu acho que um dia minha mãe vai me botar, 

que é bem pertinho o colégio Raiar do Sol, é bem pertinho, é só sair de 

Riachinho que já chega. P – E como é morar só com tua mãe, em casa? Bibi 

– Eu não sei, até que é divertido porque ela… eu só não gosto de uma parte, 

quando eu tenho que arrumar o meu quarto inteiro. Na verdade, ela arruma 

pra mim no dia de limpeza, mas ela pede pra eu sair pra brincar, pra ela 
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poder arrumar. Aí a parte que eu não gosto é quando eu faço bagunça e ela 

não me… eu faço muita bagunça e ela não me ajuda a arrumar. 

 

 Nesse sentido, o significado da relação da menina com os pais é atravessado por esse 

contexto judicializado e de divórcio litigioso, o que é expressamente verbalizado por Bibi 

também em outro momento de sua narrativa, ao relacionar o convívio dela com os pais aos 

bens materiais em disputa: 

 

P – E tu gostaria de morar com quem? Bibi – Com os três, na verdade. Com 

a minha mãe, com meu pai e só, na verdade. E eu. É porque ele [o pai] tá 

querendo o apartamento. P – Hum. Bibi – Aí eu não queria se mudar de lá 

porque tem os amiguinhos, tem as minhas coisas, na verdade tem… tudo que 

eu gosto, é perto do meu colégio. É só eu ir pra integração, pegar um ônibus 

chega lá. P – E por que ele quer o apartamento? Bibi – Sei lá, porque tá com 

o guarda roupa dele, o ar condicionado. Ele acha que é dele, mas foi minha 

mãe que pagou tudo, pagou o sofá, pagou a geladeira. E ele pegou até a 

televisão da gente, que minha mãe comprou, que minha mãe comprou. P – E 

foi? Bibi – Foi. Minha mãe que comprou, aí depois minha mãe comprou 

outra com a ajuda das amigas dela, Mayara e Rayane, pra... que era muito 

cara, e também era muito grande e é LG. Aí é meio cara. 

 

  

 Nesse contexto de disputa, a criança, que pareceu estar alheia em relação aos termos 

da partilha de bens, ou do divórcio, no entanto, entendeu que isso lhe afetava, pois se referia 

ao seu local de moradia e condições de existência. Nesse sentido, a menina colocou não saber 

o porquê de seu genitor reivindicar o apartamento e enumerou algumas hipóteses, conjecturas. 

Desse modo, é possível perceber que Bibi não participava dos processos decisórios no 

judiciário que afetavam sua vida. Ressalta-se que o Direito é pautado numa visão 

desenvolvimentista da infância, o que implica um afastamento da criança para participar dos 

espaços socialmente reconhecidos e valorizados (CASTRO, 2001), conforme abordado 

anteriormente. 

 Ademais, Bibi pareceu construir uma aliança com a mãe, ou uma relação de simbiose 

de modo que aderiu a uma causa materna que passou a ser dela também, provocando um 

distanciamento na relação com o pai e queixando-se do mesmo como se fosse uma mulher 

separada, como o é sua mãe. Demonstrou, então, uma aliança com a genitora e referiu-se aos 

bens comprados pela mãe como se fossem seus: “ele [o pai] pegou até a televisão da gente, 

que minha mãe comprou”, já os adquiridos pelo pai, como pertencendo apenas ao próprio: 

“porque tá com o guarda-roupa dele”; além de considerar a possibilidade de permanecer no 

local onde reside apenas se a genitora estiver com a posse do imóvel. 
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 Bibi também significou a relação com o pai com a marca de um convívio esporádico e 

possivelmente regulamentado judicialmente, contando que o vê “só em quinze em quinze 

dias”. Essa é a mais comum periodicidade das visitas do genitor não guardião ao filho quando 

a guarda é regulamentada judicialmente. A menina ainda relatou que nas visitas não mantém 

um convívio próximo com o genitor, detalhando que não fazia “quase nada” na companhia 

dele. Buscando significar a experiência relacional com o pai, em que o este foi colocado em 

lugar de alguém que não participa ou se envolve no cotidiano  da filha, em consonância com o 

discurso de paternidade canônica em nossa cultura. Bibi justificou o frágil laço entre pai e 

filha contando que o genitor “casou com outra”. Assim, a separação e o novo casamento do 

pai constituíram eventos que temporalizaram a narrativa de Bibi e que repercutiram no 

vínculo paterno-filial. Ademais, ao empregar o termo “casou com outra”, reforçou sua adesão 

à causa materna, que, devido à aliança com a mãe, também passou a ser uma causa da própria 

Bibi, que significou a relação aderindo à identidade de uma mulher traída pelo marido. 

Ademais, quando Bibi, dentro de uma disputa dos pais por um imóvel, alia-se aos interesses 

da mãe e usa o termo “casou com outra”, atribuindo um sentido pejorativo à conduta paterna, 

parece ser incluída no litígio conjugal enquanto objeto e não como um sujeito com interesses 

e desejos. A inclusão dos filhos no conflito conjugal foi uma situação também identificada por 

Juras (2009) em famílias em que houve divórcios. Mas, voltemos à fala de Bibi: 

 

P – E o nome do teu pai, qual é? Bibi – Geronimo Nóbrega P – Hum, então 

parece com o teu, né?! Bibi – É. P – E tu vê muito teu pai? Bibi – Não, só 

em quinze em quinze dias. P – E o que é que vocês fazem quanto estão 

juntos? Bibi – Ah, quase nada. Ele (pausa) às vezes me leva pro cinema, aí, 

aí, aí… é porque, na verdade, é porque ele… se casou com outra então... que 

já tinha filho, mas só que era maior, que já tem oito anos. Aí a gente fica 

assistindo filminho de criança; e ele tem Netflix porque… é lá da mesma TV 

que ele tem um videogame que tem netflix. [...] Lá o quarto é dele. P – O 

quarto é dele, e tu dorme aonde quando tu dorme lá? Bibi – Eu nunca dormi 

lá. P – Tu nunca dormiu lá? Bibi – Sem minha mãe na… não durmo sem 

minha mãe não. P – E é? Bibi – É, não durmo sem ela, não. P – Por que? 

Bibi – ééé… P – É mais gostoso dormir com a mamãe? Bibi – É… também 

eu tenho medo de ficar sem minha mãe. P – Tu tens medo de ficar sem tua 

mãe? Bibi – É, a noite inteira porque… mas uma vez eu dormi aqui, sem ser 

com a minha mãe, mas só peguei num sono, depois a minha mãe veio, veio 

logo, aí, foi… é minha mãe que não consegue dormir sem mim. P – Ah. Bibi 

– Mas eu só peguei num sono. P – É tua mãe e tu também pelo que tu me 

dissesse, tu também gosta de dormir com ela. Bibi – É. P – Vocês dormem 

juntinhas, é? Bibi – É, no mesmo quarto. P – Entendi.[…] P – Como é que tu 

queria que fosse quando tu vai pra lá [para casa paterna]? Bibi –  Queria que 

ele ficasse mais tempo comigo. P – E tu já falou isso pra ele? Bibi – Não. P 

– Porque tu não fala pra ele? 

Bibi – Não sei. 
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 Bibi significou a relação com o pai a partir de um afastamento dele, de uma ausência,  

posicionando-o como alguém que não participava de sua vida. No entanto, também 

demonstrou insatisfação com isso, ansiando que essa relação mudasse. Em outro momento da 

entrevista, a menina foi indagada como desejaria que fosse quando estivesse na casa paterna e 

colocou “queria que ele ficasse mais tempo comigo”. Bibi narrou inclusive que não dormia 

uma noite sequer na casa do genitor. Por outro lado, o significado da relação com a mãe 

pareceu marcado por forte vínculo, inclusive, por uma certa dependência, ao ponto de não 

dormir na casa do pai, por ter medo de dormir na ausência da mãe: “sem minha mãe na… não 

durmo sem minha mãe […] também eu tenho medo de ficar sem minha mãe”. Ressalta-se que 

essa condição da criança enquanto dependente de adulto, que enseja sua proteção, também a 

põe em um lugar de um ser que necessita de uma tutela ou controle, como se não fosse capaz, 

no momento, de cuidar de si, dentro de suas potencialidades atuais (CASTRO, 2011). A 

genitora, então, é posicionada nesse outro lugar detentor de poder, que, em nome da proteção, 

exerce controle sobre os comportamentos mais básicos da menina. Concomitantemente, Bibi 

sinalizou a dependência da mãe em relação a si: “é minha mãe que não consegue dormir sem 

mim”, o que demonstrou que embora houvesse uma concepção canônica de que a criança está 

no lugar da fragilidade e dependência e o adulto não, surgiu visão de que as diferenças entre 

crianças e adultos são relacionais, processuais, não são rígidas e limitadas por um critério 

etário (CASTRO, 2001). Assim, mesmo narrando a partir de um valor canônico de nossa 

cultura sobre uma infância frágil e desprotegida, Bibi também acionou circunstância 

atenuante e fez insurgir a questão da dependência da mãe, adulta, em relação a si. Ainda 

narrou o seguinte acerca da experiência com a mãe: 

  

P – E com a tua mãe, como é que tu gostaria que fosse? Bibi – Com minha 

mãe, eu queria que ela brincasse comigo. P – Tu fala tudo o que tu pensa pra 

tua mãe?  Bibi – Aaaah P – Fala? Fala ou não? Bibi – Nem tudo. Às vezes 

eu falo: quero pudim. Às vezes eu falo tudo o que eu quero: eu quero 

boneca, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo. P – Tu fala pra ela? 

Bibi – Falo: eu quero. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero isso. 

Quando eu vi o furby que lançou, eu queria. P – E foi? E o que é que tu 

dissesse “nem tudo”. O que é que tu não fala? Bibi – O que? P – Tu dissesse 

que não falava nem tudo. O que é que tu não fala? Bibi – Eu não sei o que eu 

não falo e o que eu falo, tem tanta coisa que eu quero que eu falo. P – E é? 

Bibi – Eu não falo que eu quero bolo de milho, não gosto. P – Não. Bibi – 

Não gosto mais, eu adorava bolo de milho. P – E deixou de gostar? Bibi – 

Eu gosto, só não gosto muito porque às vezes minha mãe só faz… é porque 

minha mãe só faz bolo, bolo, só isso, mais nada. P – Como assim? Bibi – Ela 

não faz mais pudim, não faz mais bolo, mas antes ela fazia muito, muito, 

muito, todos os fins de semana ela fazia bolo. P – E era? Deve ser pra manter 

a forma… Bibi – Não, minha mãe… é porque eu… P – E por que é? Bibi – 
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Eu não sei. Porque ela faz sempre bolo de milho. Fazia. P – De milho? E ela 

parou de fazer como? Bibi – Quando, depois que eu fui pra o segundo ano. P 

– Tu tá no segundo ano, né?! Bibi – Só um minuto, é sério, só um minuto. 

Dois, um, zero minutos. P – Tá. (pausa) Bibi – Aqui, só pra eu pegar isso. P 

– Pra pentear a boneca é? Bibi – Ao mesmo tempo conversar. P – Tá bom. 

Aí, vê, então ela fazia muito bolo, e porque ela parou de fazer? Bibi – Eu 

não sei,  porque quase todo sábado a gente tem que ir pra padaria, eu 

também brinco, na verdade, eu brinco, tenho que tomar banho, depois eu 

tenho que fazer… eu tenho que fazer tarefas atrasadas, aí pra ela me ajudar, 

né, nas tarefas que eu não sei, aí fica difícil pra ela fazer bolo, essas coisas. P 

– Hum. Bibi – Mas ela não parou de fazer, ela só parou de fazer porque… 

todo dia a gente tem que acordar cedo, nos domingos… nos sábado eu 

acordo cedo, depois pra… aí ela não tem tempo, ela gosta de descansar, 

acorda pra fazer meu café depois, depois vai dormir de novo. […] P – 

Entendi. E como é quando vocês acordam? Bibi – Nos dias de semana ela 

acorda primeiro, depois eu acordo, ela me dá café, depois tomo banho, 

depois escovo os dentes, depois visto a farda, depois… depois saio de casa, 

depois desço as escadas, quer dizer, antes de descer as escadas eu desligo a 

luz do corredor. Depois de descer as escadas, aí eu pego a minha bolsa, 

minha mãe arruma o meu material porque eu tou dormindo. E no dia que eu 

não vou pra escola ela me deixa… nem me dá o meu café com leite. O meu 

café... 

  

Percebe-se que ao significar a relação com a mãe, Bibi queixou-se de atitudes da 

genitora, colocando que a mesma preparava repetidamente sua alimentação, da qual não 

gostava: “ela faz sempre bolo de milho”. Explicando narrativamente a experiência com a mãe, 

trouxe conteúdos que, de certo modo, desviavam do canônico (BRUNER, 1990), pois, no 

discurso hegemônico, as mulheres dominam as atividades domésticas e de cuidados dos 

filhos, e Bibi elencou faltas da mãe nesse sentido. A menina, então, acionou circunstâncias 

atenuantes e justificou as atitudes maternas relatando a rotina assoberbada que a genitora 

vivenciava: “quase todo sábado a gente tem que ir pra padaria, eu também brinco, na verdade, 

eu brinco, tenho que tomar banho, depois eu tenho que fazer… eu tenho que fazer tarefas 

atrasadas, aí pra ela me ajudar, né, nas tarefas que eu não sei, aí fica difícil pra ela fazer bolo, 

essas coisas”. Parece que o significado da relação de Bibi com a mãe também traz marcas de 

situações em que as mulheres encontram-se sobrecarregadas ao assumir unilateralmente, ou 

sozinhas, a responsabilidade pelos filhos. Dificuldades relacionadas à sobrecarga de tarefas 

vivenciadas por mulheres que cuidam de seus filhos na ausência paterna também foram 

identificadas em estudo realizado por Borges, Thofehrn e Meincke (2005). Neste estudo de 

abordagem qualitativa, as mulheres entrevistadas apontaram que se sentiam sobrecarregadas 

devido ao grande número de responsabilidades assumidas no exercício da maternidade, da 

administração da casa e dos estudos (uma vez que as entrevistadas eram acadêmicas). Nessa 

perspectiva, é possível que o exercício da guarda unilateral materna repercuta na relação 
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materno-filial de modo negativo, o que também foi sinalizado por Bibi narrativamente. 

 

5.1.3 Miró: “É como se fosse uma coisa boa aqui, outra coisa boa aqui. Eu não sei pra 

qual dos lados ir” 

 

 Miró, 11 anos, era uma criança muito falante e tranquila. O significado da relação com 

os pais foi marcado por certo afastamento em relação a ambos e essa distância foi 

caracterizada como geradora de tristeza para o menino. Miró narrou que, durante um período 

após a separação dos pais, viveu sob os cuidados da tia. No entanto, em nossa cultura, o 

dispositivo maternidade associa a figura da mãe aos cuidados dos filhos. A experiência da 

criança variou do canônico e Miró acionou uma circunstância atenuante (BRUNER,1990), 

isto é, justificou tal vivência aludindo que a mãe possuía grande carga horária de trabalho e, 

portanto, não podia cuidar dele, construindo novo significado da relação com ela. O menino 

detalhou que, quando insurgia um problema durante o período em que morava com a tia, 

recorria à genitora e pedia para retornar o convívio com a mesma, porém sua demanda era 

recusada, o que lhe gerava sofrimento. Miró também chegou a residir com o avô, sinalizando 

que, em sua experiência familiar, há uma rede de adultos que se ocupam dos cuidados da 

criança, prática comum e espontânea observada por Fonseca em grupos populares (2002). Isso 

pode ser identificado a partir da narrativa a seguir. 

 

P - Hum. Eles [os primos] são filhos do... Miró -  Da irmã da minha mãe, 

minha tia. [...]  São dois. E eu passei até um período na casa dela, um tempo, 

eu passei lá uns dois a três anos, que eu passei lá na casa lá na casa da minha 

tia, e nos fins de semana minha mãe ia me buscar e passar o final de semana 

com ela na casa do ex-namorado dela. P - Então tu passou um tempo 

morando com teus primos? Miró - Foi. P - Hum, como foi? Miró -  Bom, às 

vezes é...tinha desentendimento. Porque sempre quando a gente tá brincando 

tem muita confusão, porque um não aceita porque o outro perdeu, aí fica 

brigando. Mas, aí depois a gente volta a brincar.  P - E tu achou o quê? Miró 

-  Eu achei... de quê? P - O que tu achou do tempo que tu passou lá? Miró -  

Era bom e ruim, porque de vez em quando eu desobedecia aí minha tia 

reclamava, aí eu ficava de castigo, como meus primos também. Eu até 

reclamava que não queria ficar mais lá, aí agora eu vim pra cá, minha avó 

deu um jeito de eu vim pra cá.  P - Ahhh, aí tu reclamava que não mais 

queria ficar lá? Miró -  É. P - Tu reclamava pra quem? Miró -  Eu falava pra 

minha mãe, é pra minha mãe. A minha mãe falava com ela, eu falava até pra 

ela, a minha tia. P - E aí, como era quando tu conversava com tua mãe? 

Miró -  Ela dizia que não dava pra eu vim porque não dava pra ela ficar 

comigo, porque ela tinha que trabalhar a semana toda, até dia de sábado. P - 

Até dia de sábado? Miró - Ela trabalha na Nagem.  P - Hum, e tu? Quando 

ela falava isso como era? Miró - Aí eu ficava triste, mas aí depois passava, 

eu ia brincar com eles.  […] P - Que legal. E essa época que tu morou na 
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casa do teu avô, foi antes ou depois da... que tu morou com tua tia? Miró -   

Eu acho que foi antes.  P – Hum. Miró -  Quando eu morava com meu avô, 

tinha dia que eu ia pra casa da minha tia, eu tomava banho lá, eu ia fazer a 

tarefa lá. P - Então tu ficava muito ainda com tua tia? Miró -  É, porque eu 

brincava com meus primos até. 
  

 Além de significar a relação com a mãe a partir da ausência dela e sua não 

participação nos seus cuidados cotidianos devido às atribuições trabalhistas, o menino narrou 

que conviveu com a mãe predominantemente no período da noite, quando ocasionalmente 

assistiam à televisão e jantavam juntos. Posicionou a avó como uma figura de referência de 

seus cuidados, descrevendo que em seu cotidiano ela participava ativamente de sua vida e era 

com quem mais convivia, a exemplo, quando descreveu sua rotina e ressaltou ser a avó quem 

se fazia presente, ela fazia “tudo” para auxiliar o neto: “Tudo minha avó, tudo que falo é ela 

que me ajuda, ela que faz”. Essa organização familiar encontra-se em consonância com as 

colocações de Coutrim et al (2007), quais sejam, que os avós comumente exercem papel de 

pais nas famílias contemporâneas. De modo que, sob a guarda materna, outras pessoas se 

fazem presentes e parecem cruciais nas práticas de cuidado da criança. Isso pode ser 

observado a partir do relato a seguir: 

 

 P - E tua mãe? Como é que é com tua mãe agora? Miró -  Com a minha 

mãe... eu só vejo ela de noite quando ela chega do trabalho. Aí a gente brinca 

um pouquinho, faz alguma coisa, a maioria das vezes ela discute porque eu 

falo muito.  P - Tu fala muito? Miró -  É, e ela fica reclamando comigo.  P - 

E como assim? Miró -  Eu falo demais. P - (risos) E aí, tu faz o quê? Miró -  

(pausa)  Hum, eu espero ela chegar pra jantar, aí a gente janta, quando a 

gente lembra, liga a televisão no Multishow. Aí tá passando um programa 

que a gente gosta. P – Hum. Miró -  Aí a gente assiste e depois vai dormir.  P 

- E no outro dia? Miró -  No outro dia ela vai trabalhar, acorda minha avó e 

aí na hora de me arrumar minha avó me acorda, pra eu ir me arrumar pra ir 

pra escola.  P - Hum. Entendi. E depois da escola, como é que é? [...] Miró -  

Eu fico, eu vejo minha fazenda, meu tablet, tem dia que eu fico até duas 

horas no sofá. Aí depois eu vou tomar banho, depois de tomar banho eu vou 

fazer tarefas de casa.  P - E quem te ajuda nas tarefas de casa? Miró -  É 

minha avó, só ela tá em casa. P - Hum. E no almoço? Miró -  É, esqueci 

disso, eu almoço.  P - (Risos) Quem é que faz tua comida? Miró - Minha 

avó, é tudo ela. P - É tudo o quê? Miró -  Tudo minha avó, tudo que falo é 

ela que me ajuda, ela que faz. [...] P - (risos) E como é pra tu ficar só com 

tua mãe? Miró -  É porque eu não fico só com minha mãe. P – Sim… Miró -  

Eu só vejo ela de noite, que eu num já te falei.  P - Hum.  Miró -  Aí fico 

quase de noite só e nos fins de semana.  P - Entendi, mas... mas, assim, quem 

é que cuida de tu?  Miró -  É minha avó o dia todo.  P - Hum. Mas como é tá 

com a mãe e não tá com pai? Miró - Muito ruim.  P - (Pausa) Quer falar? 

(pausa longa) Miró -  Quero.  P - Então fala. Miró -  É ruim porque fica 

saudade, né? Fica só em um lugar, aí vai um pouco pra outro. Não é bom 

não, P - Fica com saudade. Como assim, isso de ter um lugar e… Miró -  

Porque ele mora longe, aí eu só vou pra lá nas férias e... das férias do 
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começo do ano para a do meio do ano é longe. P - (Pausa) E o que é que tu 

acha que poderia... Como é que poderia ser melhor?   Miró -  Ou voltando os 

dois, ou ele morando aqui.  P - Hum. Você já conversou com ele?  Miró -  

Já. Não tô chorando de novo. 

 

 O protagonista da história também se posicionou ativamente na construção do 

processo de significação da relação com os pais. Colocou que o modo como tem convivido 

com os mesmos estaria ruim, devido ao fato de o pai morar longe, o que faria a criança sentir 

saudade do genitor: “É ruim porque fica saudade, né? [...] Porque ele mora longe, aí eu só vou 

pra lá nas férias”. Após falar sobre sua dificuldade, afirmou com veemência: “não estou 

chorando de novo”, destacando não se posicionar passivamente ou como vítima nesse 

processo, mas construindo um si mesmo (BRUNER, 2014) agente com história e que visiona 

outras possibilidades (BRUNER, 1999). Cogitou, então, seus pais voltarem a se relacionar ou 

ainda que passassem a residir no mesmo município. Dialeticamente, esperou, passivamente, 

essa mudança de posição de seus genitores para que a situação pudesse se reverter, e, de fato, 

o local de residência do pai impôs um afastamento físico sob o qual o menino não possuía 

controle. Mas narrar-se acontece de fora para dentro e de dentro para fora de modo que se faz 

necessário adequar-se às circunstâncias que insurgem (BRUNER, 2014), então, embora 

estejam estabelecidas condições referentes ao local de moradia para Miró, o menino 

demonstrou-se autônomo e ativo, num movimento de construir outras possibilidades em sua 

vida. Assim, Miró prosseguiu narrando e sinalizando outras formas possíveis de realidade, de 

significar a relação com o pai:   

 

Miró -  Meu pai é casado com S. e eles moram lá na Paraíba. Lá é até legal. 

P- É? Tu já me falou um pouquinho, num foi?  Miró -  Foi. P- Tu gosta de 

lá? Miró -  É bom, gosto, bastante. Ele vai se mudar pra o apartamento 

agora. P- Hum. Miró -  Me levou pra sair, se o apartamento tivesse saído 

logo, eu tava morando lá. P- Com teu pai? Miró -  No ano que vem eu vou 

pra lá. P- Ano que vem tu vai morar com teu pai? Miró - [Balança a cabeça 

em sinal positivo]. P- E aí? O que é que tu tá achando disso? Miró -  Eu 

acho que vai ser bom, né? Mas não dá pra saber o futuro, então tem que 

esperar pra ver no que dá. P- Por que que é que tu acha que vai ser bom? 

Miró -  Porque lá a gente vai passear mais, e eu vejo ele bastante, certo?! Eu 

vou poder brincar com meus amigos na casa dele.  E vai ter muita coisa.  P- 

Ah, que legal.  Miró - E também porque desde que minha mãe separou dele 

eu tinha cinco anos, aí de lá pra cá, 6 anos, eu tô morando aqui. Aí eu acho 

que eu vou passar só ano que vem lá. Talvez. P- Pelo que eu entendi, assim, 

tu acha que tu já morou muito tempo com tua mãe, é isso? Miró - É. 

Também, realmente eu morei bastante tempo, e... eu não sei explicar. P- E 

teu pai, falou o que disso?  Miró -  Ele acha bom. P- E tu? Miró - Também. 

 

 A criança significou a relação com o pai como afetivamente próxima. Qualificou o 
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local de moradia do genitor como “legal”, ressaltando que gostava do estado em que o mesmo 

residia. Descreveu que, quando visitava o genitor, fazia atividades de lazer junto a este. Miró 

informou sobre a possibilidade de vir a morar com o genitor, expressou incertezas em relação 

a esse futuro, usando termos como “talvez”, “eu acho”; e demarcando cautela e 

reconhecimento de que esse tipo de decisão, em relação à guarda, depende de negociação 

entre seus pais. Ademais, informou que possuía expectativas positivas em relação à possível 

mudança, pois passaria a conviver mais amplamente com o genitor e a ter acesso a melhor 

condição de lazer junto a ele: “porque lá [na casa do pai] a gente vai passear mais, e eu vejo 

ele bastante”. Nesse sentido, parece que a possibilidade de mudar para casa paterna figura-se 

como um ponto de virada (BRUNER, 2014) na vida de Miró, na medida em que o mesmo 

visiona outras possibilidades de sentir e agir em sua dinâmica familiar, abrindo-se ao novo, e 

a novas perspectivas de convívio com o pai e de negociações entre os genitores. 

 Mas, dialeticamente, esse movimento de circular entre as residências de familiares, 

sobretudo, entre a casa do pai e da mãe não parece ser uma experiência fácil para Miró, 

conforme apontou em determinado momento da narrativa: 

 

P - Entendi. Mas eu digo assim, mas se tu fosse contar um pouquinho 

sobre...se tu fosse dar um conselho, contar uma história de como foi que tu 

passou a ficar com... Como foi essa tua história de ficar só com a mãe, ficar 

só com o pai. Se tu fosse contar para as outras crianças, essa tua história, 

como é que tu contaria?  Miró -  Eu não sei. Porque... eu não sei bem. É que 

eu fiquei indeciso... num sabe se vai pra lá, se vem pra cá. É como se fosse, 

uma pessoa aqui, outra pessoa... É como se fosse uma coisa boa aqui, outra 

coisa boa aqui. Eu não sei pra qual dos lados ir. Mas por enquanto eu ainda 

tô aqui, mas ano que vem eu vou pra lá. E talvez eu more mais lá ou eu 

volte, é um teste. 

 

  

 

 Miró sentia-se dividido, como se precisasse optar entre um dos genitores que não 

poderiam compartilhar, de alguma forma, a convivência com a criança e a tarefa de cuidar 

dela (BRITO, 2002). Concomitantemente, deixou-se ser levado para conviver com os pais e 

encarava de forma momentânea o período em que estava sob os cuidados de cada um: “por 

enquanto eu ainda tô aqui, mas ano que vem eu vou pra lá. E talvez eu more mais lá ou eu 

volte, é um teste”. Em alguns momentos, o protagonista da história também se posiciona 

passivamente, como se fosse um objeto, utilizando, inclusive, o verbo “testar” que remete a 

algo que se faz com algum instrumento. Miró significa esse contexto de circulação entre a 

casa dos genitores dando um tom em sua narrativa de que não participava das decisões em 

relação ao seu destino. 
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 De modo geral, percebemos a criança enquanto um protagonista agente na história da 

relação com os pais. Significou a mesma lamentando sua condição de circular entre a casa de 

familiares, narrando sua tristeza devido à falta de disponibilidade de tempo da mãe para 

atender os seus interesses , e ainda considerando ruim o afastamento físico do pai, que morava 

distante. Dialeticamente, Miró também demonstrou um si mesmo passivo, na medida em que 

os pais, adultos, parecem, de certo modo, invisibilizar a criança que em muitos momentos se 

sente à toa e triste. Assim, suas críticas e demandas em relação à organização familiar não 

parecem ser escutadas, e, então, a criança se posiciona reconhecendo suas limitações enquanto 

poder de interferir nas decisões dos pais, das quais a ela parece não participar ativamente. 

 

5.1.4 Machado: “ eu devo ficar com meu pai, mas eu não fico” 

 

 Essas entrevistas transcorreram de um modo peculiar e diferente das que 

transcorreram com outras crianças, pois foi marcante a presença da mãe em todos os nossos 

encontros com Machado. Ela se fazia presente, inclusive, corrigindo ou complementando as 

falas da criança, quando o mesmo nos respondia alguma pergunta. Embora tivéssemos 

esclarecido, algumas vezes, a importância de deixar que a criança falasse independente da 

aprovação materna, a postura da genitora de intervir nas respostas do menino foi frequente, 

corrigindo, por exemplo, detalhes da rotina e atividades da criança: 

 

Machado – Quase todas às vezes eu pego dozão, aí eu fico com pena, fico 

pena, e às vezes minha mãe me dá o banho. P – E tu joga com quem, 

Machado? Machado – Jogo com mamãe. P – E com quem mais? Machado 

– Só. Mãe – Aqui com mamãe, e com os teus amiguinhos. Machado – Ah, 

com meus amigos, é na escola. Oxe, quem começa. 

*** 

P – Quem que te ensinou a jogar, Machado? Machado – Mamãe. Mãe – 

Mas a tia também te ensinou. Machado – É, me ensinou, agora eu tô super 

espertinho. 

 

 Por outro lado, Machado também convocava a mãe para o encontro, a exemplo 

quando descrevia alguma história e adicionava o vocativo: “né, mãe?!”, posicionando-se de 

modo passivo em relação à mãe, como se fosse um sujeito imaturo e dependente, 

características esperadas para a criança a partir de uma lógica desenvolvimentista de infância 

(JOBIM E SOUZA, 1996) marcada por jogos de interesse culturais, políticos e econômicos, 

conforme abordado outrora. Segundo Bruner (1999), é na interação com o outro que as 

crianças aprendem sobre a cultura e quais seus valores, referências e perspectivas sobre o 
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mundo. Essas ações e falas que produzem relações canônicas (BRUNER, 1990) e norteiam o 

modo como as pessoas conduzem suas vidas podem ser identificadas ao longo dessa sessão 

analítica e nas falas a seguir: 

 

Machado – Toda vez eu guardo, quase toda vez eu guardo só os brinquedos. 

P – Guarda sozinho os brinquedos. Machado – Quase todas às vezes. P – 

Eita, e o que mais que tu faz sozinho? Machado – O que eu faço sozinho? P 

– Urum. Machado – A senhora bota água, né, mãe? Aí bota… Mãe – 

Aonde? Machado – Bota água, aí o cuscuz eu fico mexendo. Mãe – Ah, é 

fazer o cuscuz. P –Ah. Machado – É, eu sei fazer isso só. 

 

*** 

 

P – Entendi. Ó, e tu faz mais o que com tua mãe? Machado – Ééé, eu faço 

muitas coisas, muitas. P – Me diz, como é? Machado – Ééé, na verdade, a 

gente vai pra aquele negócio, né, mãe? Aquele negócio bem divertido. Que a 

gente assiste, né, o cinema, é aquele negócio que a gente vê o dinossauro e a 

gente é os militares. Mãe – Qual? Machado – Aquele que a gente assiste e 

fica balançando aquele negócio. Mãe – Ah, é o cinema seis D. P – Ahh. 

Machado – Seis D. 

 

**** 

 

P – E pra papai, tu falou pra papai o que aconteceu? Machado – Papai fica 

fora de área o celular dele. Mãe – (risos). Machado – Num é, mãe? Mãe –É. 

Machado – Fica fora de área. P – Entendi. 

 

 

 É importante pontuar ainda que, quando fizemos o convite para Machado participar da 

entrevista, solicitando também o consentimento materno, sua genitora contou, diante da 

criança, a história do relacionamento conturbado que estabeleceu com o pai do menino. 

Queixou-se de que o pai seria ausente, explicando que o mesmo morava demasiadamente 

longe. Afirmou que ele tentava substituir a presença paterna com brinquedos “caríssimos”. 

Expressou a indignação por estar com sua vida judicializada, passando por diversos litígios 

em processos judiciais. Chamou-nos a atenção que grande parte das queixas trazidas pela mãe 

foram repetidas por Machado, inclusive, acionando palavras muito semelhantes. 

Concomitantemente, a entonação de voz, a expressão afetiva do menino, o modo como 

abordava o tema da ausência paterna deixavam transparecer uma incongruência com o que 

estava sendo verbalmente relatado. Ou seja, era como se ele se queixasse, racionalmente, da 

relação com o pai, como se estivesse repetindo algo que teria escutado, mas, no que se refere 

ao âmbito afetivo, não demonstrasse sentir saudade do genitor ou mesmo tristeza em 

decorrência da fragilização do vínculo paterno filial que era narrada. 
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 Machado significou a relação com o genitor a partir da ausência paterna, narrando 

manter frágil vínculo e convivência distante com o pai. Contou que convivia com o mesmo 

apenas nas férias, pois este morava longe. Ainda assim, afirmou que nessas ocasiões não 

ficava próximo dele, pois o mesmo tinha uma assoberbada vida profissional. E nesse 

momento do relato também atualizou para a mãe, que estava presente, acerca da atual 

condição de vida do pai: 

 

P –  Hum, e o que mais tu fez nas férias? Machado – É, eu fui pra Natal, 

fiquei lá. Eu só fiquei no trabalho da minha avó. P – Foi mesmo? Machado 

– Era só jogo. P – Tu fez o que lá? Machado – Lá só era praia. E nem todas 

as vezes eu me divertia com meu pai, nem todos os dias. P – E era? Por quê? 

Machado – Porque meu pai chegava só de madrugada. P – Humm. 

Machado – Ele trabalha em dois empregos, e agora tá trabalhando em 

quatro. Mãe – Quatro? Machado – É, dois restaurantes, é... o Itaú e o táxi. P 

– Entendi. Então ele trabalha muito. Machado – Na verdade, ele não 

trabalha no táxi, é outra pessoa, porque ele não tem tempo. Porque é outra 

pessoa que trabalha, mas sendo que ele às vezes trabalha no táxi. P – E 

quando tu foi pra lá pra Natal, tu fez o que com ele? Machado – Ah, só um 

dia que eu fui pra praia com ele. E eu vi duas raias. P – Visse duas raias? Tu 

mergulhou foi? Machado – Mergulhei, não tenho medo não, já fiquei no 

fundo. P – E foi? Nossa, que incrível. Machado – Eu tenho prancha, lá. Ôô 

mãe eu comprei prancha lá, visse? Não daquelas de nadar, de surfar não, 

daquelas de nadar mesmo. P – Eita. 

 

 Ao ser indagado acerca das férias, Machado espontaneamente queixou-se de que não 

desfrutava do convívio com o genitor nesse período: “nem todas às vezes eu me divertia com 

meu pai, nem todos os dias”. Externou essa lembrança com intenção de criticar a postura 

paterna de se fazer ausente. Mas, concomitantemente, em sua narrativa, a criança construía 

um significado para o lugar do genitor em consonância com o discurso canônico em nossa 

cultura no qual a figura do pai está relacionada a ser provedor que não se envolve nos 

cuidados cotidianos dos filhos, conforme foi identificado nos estudos de Padilha (2009). Ao 

pai, então, era atribuído o significado de alguém distante: 

 

P – E tu gosta de passar as férias lá? Machado – Não, por que... nem tanto. 

Eu gosto, sabe por quê? P – Por que tu não gosta? Machado – Eu gosto. 

(Isso daqui, pra dividir, pra não gastar muito. Cortando [referindo-se a uma 

brincadeira]). P – Humm, entendi. Sim, diz pra mim […] Machado – Eu não 

gosto muito de lá não, porque, às vezes, eu não fico muito com pai. P – 

Hum, e tu já conversou isso com ele? Machado – Não, mas minha... quando 

eu queria ficar no trabalho, (Eu vou escrever com esses, tá? [referindo-se a 

uma brincadeira]) é, quando eu disse que queria ficar no trabalho do meu 

pai, minha tia disse: ‘Vai ficar querendo’. P – E foi? E ai? Machado – Aí eu 

fiquei calado. P – E tu se sentiu como? Machado – É assim... parado, eu 

fiquei parado. P – Aí não fosse ficar no trabalho do teu pai? Machado – 

Não. 
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 Novamente, em sua narrativa, Machado pareceu se posicionar passivamente enquanto 

protagonista da história de sua experiência familiar. Nesse sentido, demonstrou-se reticente ao 

falar sobre seu gosto ou rechaço em relação às férias vivenciadas com o pai que não se fazia 

presente: “P – E tu gosta de passar as férias lá? Machado – Não, porque... nem tanto. Eu 

gosto, sabe por quê? P – Por que tu não gosta? Machado – Eu gosto. (Isso daqui, pra dividir, 

pra não gastar muito. Cortando). P – Humm, entendi. Sim, diz pra mim”. Além disso, 

interrompia nosso diálogo e se voltava para as brincadeiras, atividade que, segundo Castro 

(2001), demarca uma identidade de infância pautada pela ideia de uma natureza infantil, como 

se a criança fosse um vir a ser, sem potencialidades atuais. Igualmente, quando lhe indagamos 

se já teria se posicionado frente ao pai, no sentido de externar as queixas relativas à relação 

paterno filial, respondeu que “não”, demonstrando uma falta de abertura no canal de 

comunicação entre a criança e o pai. Comentou que teria conversado com a tia, mas diante da 

postura dela de rechaçar suas queixas, disse que teria ficado “[...]parado. Aí eu fiquei calado”. 

Novamente posicionou-se passivamente, como alguém desprovido de voz e, de fato, 

subalternizado: “fiquei calado”, colocando-se em lugar de uma criança que deve obediência 

irrestrita ao adulto e demonstrando dialogar com o outro a partir de uma relação opressora e 

de coerção de adultos em relação à criança, legitimada pela própria criança (CASTRO, 2013). 

 Machado queixou-se da ausência do pai, mas concomitantemente recusou residir e ter 

uma convivência mais próxima do mesmo. Ademais, ao falar da ausência paterna sem 

entonação, não demonstra sentir saudade, mas constrói uma imagem com valoração negativa 

sobre o pai. Nesse sentido, o menino rechaçou a possibilidade de morar com o genitor e 

complementou que, quando ia a Natal devia ficar com o pai, utilizando um verbo adequado 

para prescrição de condutas: “eu devo ficar com meu pai, mas eu não fico”. A forma como 

construiu a narrativa denotou que, no modo como significou a relação afetiva com o genitor, 

havia regras morais canônicas, possivelmente, neste caso, marcadas por um contexto de 

judicialização da vida em que as relações familiares ou o viver passou a ser regulado por 

normas, controle e julgamento dos outros (OLIVEIRA; BRITO, 2013), que normatizam 

condutas/relações familiares. E Machado, então, colocou: 

 

[...] P – E tu ia gostar... tu gostaria de morar com papai? Machado – 

(respiração forte) A pergunta é não. P – A pergunta é não? Como assim? 

Machado – Porque lá eu já sei como é que é, quando eu viajo eu não fico 

com meu pai. Eu devo ficar com meu pai, mas eu não fico. Ele só fica no 
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trabalho
9
. 

  

 Relacionando as partes das narrativas com seu todo, percebemos que o verbo dever 

também indica uma forma de queixa em relação ao pai, como se o genitor estivesse 

transgredindo uma norma, inclusive, proferida pelo próprio discurso judiciário, ao dispor 

sobre o direito legal de visita do filho ao genitor não guardião. Ou seja, no discurso jurídico, o 

pai que não está com a guarda do filho deve visitá-lo e, nessas ocasiões, se responsabilizar 

pelo mesmo. Ademais, parece aderir à causa materna, que também se torna causa da própria 

criança. Pois a genitora também se indignava com determinadas atitudes do ex-cônjuge 

enquanto pai, conforme expressado pela mãe nos encontros iniciais. Nesse sentido, outras 

queixas tecidas pela mãe foram incorporadas à narrativa do menino: 

 

P – Sim, Machado, aí tu tava dizendo do tablet que papai te deu e que 

quebrou… Machado – Ah, veio com defeito.  P – Foi?  E o que mais papai 

te dá? Machado – Ele me dá brinquedo caro. P – É mesmo? E o que mais? 

Machado – Ele me dá só brinquedo caro, caro mesmo, né mãe?! Um dia ele 

me deu um navio de 599 reais. 

P – E foi? Tu gostou do brinquedo? Machado – Tá ali guardado, vou nem 

tirar pra não espalhar meus brinquedos, porque meu quarto está quase 

desarrumado. P – Eita. Mãe – Vai buscar pra ela ver. Machado – Desse 

tamanho (pausa). P – Eita, olha. 

 

 Machado queixou-se do valor do brinquedo e, nesse mesmo momento, convocou a 

mãe com intenção de que esta corroborasse com seu posicionamento: “Ele me dá só 

brinquedo caro, caro mesmo, né, mãe?!”. Demonstrou a aliança construída com a mesma, e 

convocando-a para apoiar seu posicionamento de crítica em relação à figura paterna. No 

momento, a genitora não apenas concordou com o menino, mas lhe pede para que busque o 

“brinquedo caro” e o traga para a situação de entrevista. Ressalta-se que, ao narrar sobre si, 

Machado também intencionou atender as expectativas exteriores, no caso, as da mãe, pois, 

falamos aquilo que achamos que os outros esperam de nós, de nossas ações (BRUNER, 

2014). Diante das inúmeras queixas maternas acerca do genitor, do poder materno sobre o 

âmbito doméstico e a criança, o processo de significação construído por Machado em relação 

à figura paterna foi marcado com uma valoração negativa. Inclusive, na fala a seguir: 

 

 
9
 Interessante pontuar uma questão que atravessou a narrativa de machado: a mulher parece conciliar o trabalho e 

a maternidade, contudo o modo como o homem organiza sua vida  parece tornar incompatível o exercício do 

trabalho e da paternidade concomitantemente. Ressalta-se ainda que, embora reconheçamos que as discussões de 

gênero circundam a temática da pesquisa, foge ao escopo deste trabalho aprofundar-se nesse debate. Por fim, 

reconhecemos a relevância de que sejam construídas pesquisas que possam debater tal aspecto. 
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P –Certo, então me conta uma história de alguma vez que, de alguma coisa 

tu com teu pai. Machado – Ahhh. No dia dos pais eu liguei para meu pai e 

disse: ‘feliz dia dos pais’, também ele não veio pra cá sábado. E também ele 

não veio no dia dos pais e (....é marron né? …) no dia dos pais. P – E tu 

achou o que disso? Machado – Ruim né?! P – Humm Por que  tu achou 

ruim ? Machado – Porque papai tem que ir pro dia dos pais. P –Que papai 

tem que o que?  Machado – No dia dos pais, todos os pais. P – Humm  

Machado – Não pode faltar um pai. 

 

 

 Novamente, ao falar: “papai tem que ir pro dia dos pais […] não pode faltar um pai”, 

Machado demonstra uma visão canônica de um comportamento paterno com prescrições de 

condutas proferidas pela mídia em relação à festa do dia dos pais, fazendo uso do verbo ter, 

que indica um dever, uma conduta regulamentada e normatizada, que não diz respeito a 

relações afetivas. Assim, o pai parece que transgride normas, pois “tem que ir” à data festiva, 

mas não foi. Além disso, no primeiro dia de entrevista a Machado, sua genitora falou da 

preocupação dela quanto à possibilidade do genitor ausentar-se da festa do dia dos pais na 

escola. Tendo, no dia desta entrevista, antes mesmo de iniciarmos a conversa com Machado, 

nos informado que o pai não teria comparecido à referida festa e que, no momento da 

fotografia, a mesma teria ido ocupar o lugar do pai na foto com o filho, diante da ausência do 

genitor. Tendo a mãe ocupado um lugar de adulto que, em nome da proteção de um filho que 

tem um pai ausente, trouxe queixas em relação ao genitor e concomitantemente posicionava o 

menino passivamente, como vítima, e o pai como um vilão. Ressalta-se que tal interação entre 

mãe e filho, em que gestos e palavras são compartilhados, participa do processo de construção 

de significado que a criança atribui à relação com os pais. Dialeticamente, e talvez para ser 

aceito em contexto de conflito conjugal, em que a genitora se queixa do pai, a narrativa da 

criança parece aderir à causa materna e o menino passa a criticar o pai, apontar suas falhas, 

seus comportamentos desviantes daquilo que é canônico. Apesar desse panorama, ao 

significar a relação com o pai, o garoto também demonstra anseio de estar mais próximo do 

genitor, posicionando-se enquanto filho, embora continue com a dificuldade em comunicar 

para o genitor alguns desejos básicos como a vontade de estar com ele: 

 

P – Vai. Aí, tu queres, tu queria viver como com teu pai? Assim, conviver 

como? Tu acha que, o que é que tu queria assim? Faz de conta que nada 

disso existe, o que tu deseja, o que tu queria que acontecesse. Machado – 

Ficasse com meu pai lá, no negócio lá do... de Natal, ficar brincando com ele 

também. Esse é o único pedido. P –Hum, o único pedido. P –Hum, o único 

pedido. E tu já pediu isso a ele? Machado – A meu pai não, só disse 

que eu não fico com ele já. 
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 Além de afirmar que desejava conviver com o genitor com mais frequência, Machado 

pareceu invisibilizado, pois suas queixas em relação ao convívio paterno pareceram não ser 

escutadas, haja vista que ele já teria se queixado ao pai, mas a ausência do genitor 

permanecera. Em contrapartida, a relação de Machado com a genitora foi significada de forma 

positiva, pois a mesma parecia ser uma companheira, sobretudo, desfrutando de momentos de 

lazer ao lado do menino: 

 

P – E morar como mamãe? Como é morar com mamãe? Machado – Bom.  

P – Fala baixinho pra ela não escutar. Machado – É bom. P – (risos) tô 

brincando. Ein? É bom? O que é que é bom? Machado – É bom porque aqui 

tem shopping, eu faço muito, eu faço muitas coisas. P – Hum. […] 

Machado – Eu vou ao cinema, compro coisas, é... eu vou na Mc 

Donald, almoço na girafas, ainda ganho dois brinquedos. P – Entendi. 

Ó e tu faz mais o que com tua mãe? Machado – Ééé, eu faço muitas coisas, 

muitas. P – Me diz, como é? Machado – Ééé, na verdade, a gente vai pra 

aquele negócio, né, mãe? Aquele negócio bem divertido. Que a gente assiste, 

né o cinema, é aquele negócio que a gente vê o dinossaurou e a gente é os 

militares. Mãe – Qual? Machado – Aquele que a gente assiste e fica 

balançando aquele negócio. Mãe – Ah, é o cinema seis D. P – Ahh. 

Machado – Seis D. […] P – E o que mais que tu faz com tua mãe? 

Machado – Eu gosto de ir pra aquele negócio, eu gosto de ver aqueles 

vídeos bem engraçados, a gente (incompreensível) P – Hum. Machado – Se 

eu te falar todas as coisas que eu faço, eu vou passar uma hora aqui falando. 

P – E é? Porque vocês fazem muitas coisas? Mãe – Meu Deus (risos). P – E 

é? 

 

  Diante das análises tecidas, consideramos que o significado da relação paterna é 

atravessado pela figura da mãe, detentora de poder e integrante do dispositivo da maternidade. 

Assim, há um movimento da criança de abraçar a causa materna, identificando-se com uma 

identidade de mulher rejeitada que acusa o genitor como ausente. Os significados atribuídos 

ao pai por Machado eram marcados pelas críticas em relação a condutas parentais, em 

detrimento do sentimento de saudade. No processo de significação das relações parentais 

Machado se posiciona passivamente diante dos conflitos conjugais que lhe afetam. 

 

5.1.5 Frida: “Eu gosto de ficar com ela, eu também gosto de ficar com meu pai. Eu 

gosto de ficar com os dois” 

 

 Frida era uma criança muito meiga, e sua forma de explicar a experiência na relação 

com o pai foi narrar um pouco sobre a ausência do genitor em sua vida, a qual pareceu trazer 

sofrimento para a criança. Justificou o posicionamento paterno devido ao seu local de 

trabalho: no exterior. Somou que o mesmo ainda está vivendo um momento de dificuldade 
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financeira na empresa e que corria o risco de demissão. Quando Frida narrou acerca de si e de 

suas experiências, a menina o fez a partir de suas intenções, de necessidades exigidas pelas 

circunstâncias (BRUNER, 2014). Nesse caso, a menina pareceu objetivar minimizar seu 

sofrimento devido ao afastamento que se impôs em relação ao pai ao declarar as condições de 

trabalho do genitor. Frida significou a relação com o mesmo a partir do afastamento físico, 

mas também o posicionou como próximo afetivamente. Descreveu que manteve contato com 

o genitor por telefone e colocou que embora o pai estivesse distante fisicamente, participava e 

mantinha diálogo com a filha: 

 

P– E me conta uma historinha sobre isso. Frida– Do quê? P– Sobre isso do 

teu pai. Frida– Ele trabalha longe, ele agora só vai vim duas vezes no ano. 

P– E é mesmo é? Frida– Ou se não ele vai ser demitido. P– Eita. E aí? 

Frida– Daí ele aceitou, vai vim só duas vezes no ano. P– E tu achou o que 

disso? Frida– Num sei (pausa). P– Fala pra mim teu sentimento. 

Entrevistada . Eu não queria que fosse assim. P– Tu não queria que fosse 

assim. Frida– Mas, tá demitindo um monte de gente lá. P– Humm. Por que 

tu não queria que fosse assim? Frida– Ele vim mais vezes. P– Humm, e por 

que que tu... e como é que é pra poder tu querer que ele venha mais vezes. 

Frida– Humm. Tipo ele vim de três em três meses. P– Por que que tu acha 

que deveria ser assim? Frida– Pra ele não demorar muito pra vim. 

P–Humm.É ruim quando ele não vem?  Frida– É. P– Por que que é ruim? 

Frida– Porque eu fico com saudade dele. P– Humm. E tu fala pra ele? 

Frida– Falo, ele também sente. P– Tu fala o que mais? Frida– Pergunto se 

tem novidades lá onde ele tá, às vezes tem, às vezes não tem. E toda vez 

quando eu pergunto, ele pergunta se eu tenho. Às vezes eu tenho, às vezes eu 

não tenho. P– Humm. E como é, quando tu tem? Frida– Daí eu falo. P– 

Humm, e vocês falam sobre o que mais? Frida– Ele pergunta sobre Teobaldo 

[animal de estimação da criança]. P– É mesmo?  Frida– É. P– E tu tá com 

Teobaldo há quanto tempo?  Frida– Não faz muito muito tempo. P– E tu 

fala com teu pai com qual frequência? Frida– Como assim? P– Tu acha que 

tu fala muito? Tu acha que tu fala pouco? É bom? É ruim? O que é que tu 

acha sobre isso? Frida– às vezes eu falo de noite, porque lá onde ele tá é 

quatro... Aqui é quatro horas antes, e lá é quatro horas depois. P– Humm. 

Frida– Daí ele diz que tem que dormir, daí desliga e vai dormir. Quando é 

mais cedo, daí às vezes ele fala pouquinho. P– Tu acha que fala pouquinho? 

Frida– É. P– Tu queria falar como? Frida– Ah, o tempo que ele pudesse 

falar. 

 

  

  Apesar do discurso canônico cultural de relacionar a paternidade ao lugar de prover e 

de pouca participação na vida dos filhos (PADILHA, 2009), Frida se posicionou enquanto 

agente ativo na história relatada. Colocou-se de forma crítica e sem aceitar passivamente esse 

discurso canônico de paternidade e contou que considerava insuficiente ou inadequado o 

contato que mantinha com o genitor: “às vezes ele fala pouquinho”, sinalizando que desejava 

falar mais. Ademais, fez uso frequente de verbos na forma indicativa, o que traz implicações 
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discursivas, denotando posicionar-se enquanto um protagonista agente (BRUNER, 1999) em 

sua narrativa. Assim, se colocou: “eu fico com saudade dele”. Também na relação com o pai 

demonstra certa autonomia, desejo de saber sobre como o mesmo tem passado: “pergunto se 

tem novidades lá”, ou ainda queixando-se e questionando o modo como vem transcorrendo 

sua experiência, ou o modo como tem sido posicionada no mundo: “eu não queria que fosse 

assim”. A menina também narrou acerca da separação dos pais: 

 
P– Humm. Mas, tu queria que papai e mamãe voltassem a ficar junto ou 

separado? 

 Frida – Juntos. P– Humm. Por que? Frida– Pra eu ficar com os dois. 

  

 Posiciona-se num lugar de escolha entre os pais, como se estar na companhia e sob os 

cuidados de algum deles implicasse necessariamente se afastar do outro, como se não 

houvesse uma alternativa de conviver com ambos, de modo que tanto o pai quanto a mãe não 

pudessem participar dos cuidados e da vida da menina estando separados, divorciados. 

Significou a relação com os genitores como frequentemente marcada por saudade e anseio de 

aproximação daquele com quem não convive, no caso, o pai. Tal narrativa encontra-se em 

consonância com estudo elaborado por Brito (2007) sobre as mudanças instauradas na vida de 

filhos de pais separados, dentre elas, foi ressaltado pelos filhos jovens que a separação 

implicou o afastamento do pai que deixou o lar. A menina vislumbrou a possibilidade de que 

tal organização familiar se modificasse apenas a partir da reconciliação dos genitores, 

significando a relação com os pais como marcada pela separação que teria implicado 

afastamento não apena dos pais na conjugalidade, mas também da menina na relação paterno-

filial. 

 
P– E como é ficar só com a mamãe? Frida– Eu sinto saudade do meu pai e 

eu não sinto saudade da minha mãe. P– Humm. Sente o que com mamãe? 

Frida– Eu gosto de ficar com ela, eu também gosto de ficar com meu pai. 

Eu gosto de ficar com os dois. P – Entendi. E qual é o lado bom e o lado 

ruim de cada um? Frida- Como assim o lado bom e o lado ruim? 

P – De ficar só com a mãe, qual o lado bom e qual é o lado ruim? Frida–  O 

lado bom é que eu não sinto saudade dela, e o lado ruim é que eu sinto 

saudade do meu pai. Com meu pai é o contrário, eu sinto saudade da minha 

mãe, mas eu não sinto saudade do meu pai. 

 

 Para a menina o significado da relação com a mãe é de uma experiência positiva, ou 

seja, a mesma expressou sentir-se bem sob a guarda materna; contudo esse convívio com a 

genitora está atrelado a um afastamento do pai. Quando questionada sobre a experiência de 

estar sob os cuidados da mãe, colocou: “o lado bom é que eu não sinto saudade dela, e o lado 
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ruim é que eu sinto saudade do meu pai.”. Embora deseje a união dos genitores por associá-la 

ao restabelecimento de seu convívio com ambos simultaneamente e com intensa frequência, 

considerou importante que os pais mantivessem uma relação pacífica entre si, caso 

permanecessem separados: 

 
P– Tipo, o que é que tu acha que é o lado bom deles terem separado? Frida 

–  Que ainda um ajuda o outro. P– Como assim? Fiquei querendo saber isso. 

Frida – Um ainda ajuda o outro. P– Ajuda como? Frida – Quando um 

precisa de uma coisa o outro empresta. P–Humm. Eles se ajudam então, 

mesmo separados. Frida – Porque ainda tem eu. P– Como assim ainda tem 

tu? Frida – Porque eu sou filha dos dois, e com isso... ele vai dar porque ele 

amigo da minha mãe, mas... e minha mãe é amiga dele, mas eu ainda 

participo. P– Humm, tu ainda participa? Do que que tu ainda participa? 

Frida – Da vida deles dois. P– Entendi. 

 

 

 Destarte, os valores que pautam a relação da menina com os pais reivindicam o 

funcionamento do grupo familiar, ainda que após a separação, marcado pelo diálogo. Os 

resultados da pesquisa realizada por Silva (2009) demonstraram que o movimento dos 

genitores de manter o diálogo, sobretudo para tratar dos interesses dos filhos é um fator 

facilitador para que a guarda dos filhos seja exercida de modo compartilhado, cujas 

características sinalizaram que a guarda era exercida de modo mais igualitário, participativo e 

com proximidade na relação dos pais com os filhos. Nesse sentido, apesar de a conjugalidade 

entre os pais ter-se interrompido, a menina posicionou-se ativamente colocando a relevância 

de manter uma relação harmônica, em que a mesma participe enquanto filha e que seja 

visibilizado seu lugar no grupo familiar. Portanto, embora sinta falta do pai, mantém contato 

com o genitor e posiciona-se ativamente na construção da relação com ele e, diferentemente 

do que ocorre com as outras crianças, sua narrativa não está influenciada pelas dores do 

conflito conjugal. 

 

5.1.6 Sofia: “Eu não quero saber deles não. Eu quero saber de mim” 

 

Sofia preferia falar poucas palavras durante nossos encontros. Predominantemente, 

limitava-se a responder aos nossos questionamentos. Quando a indagamos sobre família, a 

menina demonstrou seus valores e referências em relação a esse grupo, expondo que família 

deveria ser unida, não ter conflitos, com momentos de reunião entre os integrantes. Ressaltou 

que tinha essa experiência familiar na casa de seus avós, a quem a menina demostrou ser 

muito ligada afetivamente, inclusive, identificando-os como os familiares mais próximos. 
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Narrou que era mais apegada aos seus avós que aos seus pais: “eu gosto mais deles. Meus pais 

é muito chato”. Usando uma expressão de ressentimento para caracterizar os pais, “muito 

chato”, que também podia ser uma forma de defesa, de afastar os genitores para não se 

envolver nos conflitos travados por eles, conforme poderemos visualizar em outras narrativas 

que ainda serão apresentadas. Foram os avós que foram posicionados enquanto figuras de 

cuidados centrais em sua vida. Ao identificá-los enquanto membros de sua família em 

detrimento dos pais, demonstrou um valor que desvia do canônico, uma vez que as normas 

hegemônicas em relação à família concebem esta a partir de um modelo ideal da “família 

conjugal nuclear” (FONSECA, 2005, p.55). É possível perceber que, para Sofia, a ideia de 

família é construída a partir de um sentido que se atribui, por meio da linguagem, às 

experiências vividas com os familiares, dentro das referências socioculturais atuais (SARTI, 

2003). Sofia então narrou e, concomitantemente, justificou que eram os avós quem davam 

mais atenção às necessidades e anseios da menina: 

  

P – Vou voltar pra pergunta sobre o que é família pra tu, quando eu perguntei 

assim e tu dissesse, tudinho.. O que é família pra tu, assim, o que é que tu 

acha que é família? Sofia – Ficar reunida a família? Eu não sei o que é 

família não. P – O que é que tu acha, assim, o que tu pensa sem ter certo nem 

errado. Sofia – É pra família ficar reunida, sem briga, não sei não. P – Como 

assim? Sei lá, fala o que vem na tua cabeça assim…. Sofia – Num brigar, se 

brigar, deixar pra trás, ficar unida, conversar todos, ter um almoço familiar. P 

– Um almoço familiar? Sofia - Todo mundo junto comendo um monte de 

comida. P – E tem esses almoços na tua família? Sofia – Humrrum, na casa 

da minha avó. P – Da tua avó por parte de pai? Sofia – Humrrum. P – E 

como é? Sofia - Bom. P – Bom? E quem é que participa desse almoço, 

assim? Sofia - Meu avô, minha avó, Janaína P – Janaína é quem? Sofia – A 

minha tia. P -  Ah, sim. Sofia – E só. P – Só? Sofia – E às vezes meu pai e 

minha madrasta… e a filha dele. P – E como é que tu se sente quando tem 

esses almoços? Sofia – É bom. P – E, e aí, é, se eu te perguntasse quem seria 

tua família, tu diria quem, assim, tua família. Sofia – Meu avô e minha avó. 

P – É tua família? Sofia – Humrrum. P – Por que? Sofia – Porque eu gosto 

mais deles. Meus pais é muito chato. P – Sério? Sofia – Humrrum. P - E é, 

como é isso assim pra tu? Sofia – Como? P – Assim, tua família pra tu seria 

teu avô e tua avó? Sofia – Humrrum. P – E os outros, seriam o que pra tu? 

Sofia – Também da família. P – Mas como é isso assim, que tu fala de gostar 

mais. Sofia - Porque eles fazem meu gosto. P – Ah! Entendi. E como era 

quando tu morava lá com eles? Sofia – Era bom. P – Eles faziam o que pra 

tu? Sofia – Um monte de coisa: tudo o que eu quiser, eles faziam. […] P - E 

me conta mais assim como é essa coisa da tua avó, da tua mãe do teu pai, 

como é que tu tá com a tua mãe só, tu dissesse que teus avós fazem teu 

gosto, e tua mãe faz como? Sofia – Não faz muito o que eu peço. P – Como 

é morar com ela? Sofia – É bom morar com ela, só que ela não faz os meus 

gostos. 
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 Desse modo, apesar de não se incomodar por residir com a mãe, Sofia posicionou a 

genitora como alguém que não estava muito atenta aos seus anseios e aspirações. Narrou sua 

experiência familiar demonstrando ter circulado (FONSECA, 2002) em sua família, residindo 

junto a uma rede de adultos que se ocuparam de seus cuidados, tais como seus avós e 

genitora. Após a separação dos pais, ficou sob os cuidados dos avós. Essa experiência foi 

significada de forma prazerosa pela menina, uma vez que, mesmo com a separação dos pais, 

Sofia pode escolher seguir convivendo com os avós, por quem tinha muito apego e  com 

quem havia convivido bastante. Ademais, conforme o relato a seguir, descreveu que o 

convívio com a mãe não foi afetado, pois a genitora ficava com a filha em finais de semana e 

durante o retorno da escola. Permanecer residindo com a avó, após a separação, foi uma 

escolha da própria Sofia que apesar de não ter tomado conhecimento acerca das questões da 

separação dos pais, optou por seguir convivendo com a avó, posicionando-se como agente 

autônomo nessa experiência, tendo tomado a decisão e levado a cabo (BRUNER, 1999). E 

Sofia seguiu com sua narrativa: 

 

P – E como é que foi na época quando eles se separaram. Sofia – Normal 

que eu não sabia de nada. P – Tu não sabia de nada? Como assim? Sofia – 

(incompreensível – 21'07'') saber, né, o que tava acontecendo. P – Mas perai, 

tu tas dizendo pra mim que criança não é esperta, que não sabe das coisas?  

Sofia – Eu não sabia, parecia uma tabacuda. P – Como assim?  Sofia – Eu 

não sabia de nada. P – Tu não imaginava nada? Sofia – Humhum. P – O que 

é que tu imaginava, que passava na tua cabeça? Eu sei que crianças pensam 

muitas coisas… Sofia – Que era normal. Vá simbora, não quer ficar com ele. 

P – Tu pensou isso? Vá simbora se não quer ficar com ele? Sofia – É. Aí eu 

fiquei com a minha avó. P – Tu ficou chateada com a tua mãe? Sofia – Não. 

P – Não. Sofia – Que ela me pegava na escola, nos finais de semana. P – Aí 

tu ficava o final de semana com ela? Sofia – Humrrum. P – Aí, então, pelo 

que eu tou entendendo, quando eles se separaram tu ficasse com a tua avó 

porque quem quis que tu ficasse com a tua avó? Sofia – Eu. P – Tu quis ficar 

com a tua avó?  Sofia – Humrrum. P – Porquê?  Sofia – Porque eu gosto de 

lá. P – Tu gosta de lá? Sofia – Humrrum. […]  P – Vê, me explica uma coisa, 

Sofia, tu disse que tu não sabia de nada que tu era criança, mas ao mesmo 

tempo foi tu que escolheu ficar na casa da tua avó, mesmo sendo criança. E 

como é que foi isso, tu não sabia de nada, mas escolheu? Sofia – Porque eu 

gostei, eu gosto, eu sempre eu fiquei lá.  P – Tu tá me, tu tá escondendo 

alguma coisa…  Sofia – Não porque eu sempre ficava lá. Aí eu fui pra lá, aí 

minha mãe colocou minhas roupas dentro de uma bolsa, minha avó que me 

disse. P – Tua mãe colocou tuas roupas dentro de uma bolsa? Sofia – Foi. P 

– Pra quê? Sofia – Era eu ficar com a minha avó por enquanto, né? 

 

  

A menina permaneceu alheia ao processo da separação. Narrou que à época teria se 

posicionado passivamente em relação a esses aspectos: “não sabia de nada não sabia, parecia 
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uma tabacuda”. Dialeticamente, em outros momentos da sequência narrativa (BRUNER, 

1990) também demonstrou uma mudança de posicionamento dela mesma que passou a 

colocar-se ativamente e deixando de utilizar os tempos verbais no passado que se referiam a 

uma criança passiva e alheia àquilo que transcorria em sua família, para colocar-se no 

presente de forma mais autônoma. A exemplo, quando foi indagada sobre as possibilidades 

futuras em relação a sua residência, Sofia se posicionou mostrando anseio de maior liberdade 

e autonomia,  ao referir que preferia morar sozinha e “passear sozinha” ou “ficar mais 

liberada”: 

 

P – Tu teria preferência de morar? Sofia – Sim. P – Onde? Sofia – Ou nos 

EUA, ou no interior. P – Tu não gostaria de morar nem em Recife, nem em 

Olinda? Sofia – Não. P – Não? E como é que seria morar nos EUA ou no 

interior? Tu moraria com quem? Sofia – Sozinha. P – Sozinha? Sofia – É. P 

– E a família? Sofia – Não, quero não. P – Não? Sofia – Não, principalmente 

nos EUA, eu não quero ninguém lá. P – Porquê? O que é que tu ia gostar de 

fazer lá que tua família não poderia estar lá? Sofia – Ah! Um monte de 

coisa. P – Por exemplo. Sofia -Ir passear sozinha, tomar um monte de… P – 

Ta melhor, pra não ficar o sol? Sofia – Tomar um monte de sorvete, tudo que 

eu quiser, comprar ir pra Disney. Tudo. P – E aí, teus pais lá ia atrapalhar é? 

Sofia – Humrrum. P – E no interior seria como? Sofia – Ficar mais liberada. 

P – Porque aqui tu não se sente não liberada? Sofia – Não, porque lá a 

pessoa pode sair e não tem muito perigo e aqui não pode. 

 

  

A narrativa de Sofia no sentido de ansiar autonomia e, simultaneamente, por afastar-se 

dos pais parecia uma estratégia encontrada por ela diante do problema da separação. Embora 

esta tenha implicado mudanças na vida de Sofia, ela busca focar suas intenções e objetivos. 

Nesse sentido, quando lhe questionamos se gostaria que seus pais reatassem o convívio, 

respondeu primeiramente que sim, em seguida disse: “tanto faz”, explicando que queria ter 

seu lugar, independente da situação conjugal dos genitores. Como se quisesse se manter no 

lugar de filha, sem aderir às causas paternas ou maternas no conflito, visando atender os seus 

interesses, ainda que reconhecesse que as questões relacionadas à separação lhe afetaram. 

Concomitantemente, ao se referir à genitora, usou termo pejorativo no feminino “ex-casada”, 

como que buscasse culpabilizar a mãe ou mesmo apontar os possíveis prejuízos sofridos, 

apenas pela mulher e não pela entrevistada ou pelo pai, em decorrência da separação: 

 

 

P - Tu achava que seria melhor eles juntos? Sofia – Humrrum. P – É?  Sofia 

– Não sei por quê.  P – Hã? Sofia – Não sei por que, porque eu era criança. 

Tanto faz. P – Tanto faz ou tu preferia junto?  Sofia – Tanto faz, qualquer 
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um. P – Não você disse que preferia junto primeiro.  Sofia – Então fica 

junto. P – Eu queria entender, assim, se pudesse, se parasse agora pra tu 

pensar, como é que tu acharia que seria se eles estivessem juntos. Sofia – 

Tanto faz, quer ir embora, então vai, não é eu que tou indo. Não é eu que tou 

separando, não é eu que sou ex-casada. P – Mas tu é filha.  Sofia – Ah, mas 

a vida é deles. [...] P – Se tu pudesse dizer uma coisa pras crianças e pré- 

adolescentes que tivessem passando pela justiça depois de separação dos 

pais pra… por causa, pra ver com quem vai ficar, o que é que tu diria? Sofia 

– Dizia pra deixar rolar o que quiserem, ligar só na sua vida. Pois eu faço 

isso. P – Como? Sofia – Eu não quero saber deles não. Eu quero saber de 

mim.  P –  Entendi. [….] P – Mas acaba que as decisões deles interferem na 

tua vida, né?! Sofia – É, então, mas eles decide. P – E tu, decide o quê? 

Sofia – Nada. Seu eu pudesse decidir, eu preferia morar sozinha. 

 

 

Ante o exposto, é possível perceber que para Sofia o significado da relação com os pais 

foi marcado por um afastamento dela em relação a ambos, sobretudo porque seus avós 

figuraram como os adultos a quem era mais apegada e também como uma forma de não ser 

incluída nos conflitos conjugais enquanto objeto de disputa. Sofia posicionava-se ativamente 

ao falar que buscava atender os seus interesses. Sobre a mãe, posicionou-a como alguém que 

não estaria atenta aos seus “gostos” e anseios, embora mantivesse uma relação minimamente 

tranquila com ela. Chamou atenção que em sua narrativa o pai é uma figura apagada, e o 

mesmo não figurou como personagem da história que narrou sobre si e sua família.   

Nesse sentido, a experiência familiar de Sofia e a narrativa sobre si e sua família 

demonstrou que memórias e anseios futuros foram acionados atendendo às intenções 

(BRUNER, 2014) de Sofia no sentido de focar sua autonomia, em manter laços afetivos e 

convívio segundo suas referências afetivas que foram construídas ao longo da história, 

independente do litígio parental. 

 

5.2 Síntese das análises sobre o significado da relação com os pais 

 

 Foi possível perceber um contexto narrativo de judicialização na vida das crianças e de 

suas famílias, sobretudo, nas histórias de vida de Bibi, Miró, Machado e Ariel. A primeira 

trouxe a questão do apartamento em que residia, bem em disputa pelos pais no judiciário, cuja 

venda, partilha ou intervenção estatal afetava a vida da criança e suas relações familiares. Já 

Miró fazia uso de termos como “guarda compartilhada”, que circula no contexto jurídico, 

demonstrando que as palavras acionadas para descrever, narrar as questões da sua vida 

familiar eram inseridas em contexto de judicialização. Machado, por sua vez, prescrevia 

condutas para o genitor, detalhando como o pai deveria proceder nos momentos das visitas, 
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transformando relações familiares cotidianas a partir de uma lógica judicializada em que o 

comportamento humano passa a ser submetido a controle e vigilância; passa a ser julgado. Por 

fim, Ariel, demonstrou que o convívio dela com o pai era regulamentado judicialmente, tendo 

inclusive já sido interrompido por decisão judicial. Destarte, ressaltamos que o significado da 

relação com os pais é afetado por uma lógica de judicialização da vida. 

 Outra questão trazida pelas crianças, mais especificamente por Bibi e Miró em suas 

narrativas, foi a sobrecarga de trabalho das genitoras. As crianças apontaram que a condição 

assoberbada da mãe com a vida laborativa afetava o modo como elas  cuidavam e conviviam 

com as crianças, como se elas apresentassem dificuldade em conciliar a responsabilidade 

laborativa com o exercício da maternidade simultaneamente. Ou seja, o significado da relação 

com a mãe também foi atravessado pelo acúmulo das responsabilidades dessas mulheres, que 

estavam à época da entrevista com a guarda dos filhos. 

 Mas para Ariel, Bibi, Machado e Frida o significado da relação com a mãe, de modo 

geral, foi marcado por um forte vínculo afetivo. Frida, por exemplo, contou que se sentia bem 

sob os cuidados maternos; Bibi demonstrou ter construído forte apego que apontava para uma 

relação de dependência construída com a mãe; Machado posicionou a genitora como uma 

companheira; e Ariel também colocou  que se sentia bem sob os cuidados maternos. 

 Algumas crianças, sobretudo Machado, Ariel e Bibi também narraram ter construído 

uma aliança com a mãe de modo que passaram a aderir às causas delas diante dos conflitos 

conjugais, trazendo queixas e críticas quanto às condutas paternas. Essa relação com as 

genitoras, detentoras de poder sobre os filhos que estão sob seus cuidados, afetavam o modo 

como as crianças significavam as relações com o pai, a saber, de modo distante, afastado, 

posicionando o genitor como ausente. 

 Nesse sentido, o significado da relação com o pai foi marcado por um afastamento 

deste. Na narrativa de Ariel, a menina trouxe episódio em que sofrera agressões junto à mãe 

por parte do genitor e contou que seu genitor não seria seu pai, chamando-o pelo nome e não 

por pai. Já Machado queixava-se das condutas paternas no sentido de o genitor não conviver 

com ele  durante as visitas que a criança realizava, demarcando a ausência do mesmo em sua 

vida. Bibi dizia que seu pai era ausente porque teria se casado novamente e também criticava 

a postura dele por litigar judicialmente após separação para partilhar o imóvel em que residia 

com a mãe. Além dessas crianças, que trouxeram uma narrativa marcada pela adesão à causa 

materna que implicava a construção de significado da relação com o pai marcado por um 

afastamento, houve outras crianças que também significavam a relação com o genitor a partir 

de uma distância físico-afetiva, porém menos submetidas ao poder materno como Frida e 



105 

 

 

Miró. A menina colocava que sentia saudade do pai e considerava que o afastamento paterno 

era decorrente da separação. O menino falava que o genitor residia em outro estado do Brasil. 

Todas as crianças afirmaram ansiar ter um convívio mais próximo do pai, mesmo aquelas que 

lançaram críticas depreciando as condutas dos genitores; exceto Ariel, que mencionava ter 

sido agredido pelo genitor, e Sofia, que não trouxe o personagem do pai para sua narrativa 

sendo a figura do mesmo apagada no discurso da menina. 

 Machado e Sofia posicionaram os avós como principais figuras de apego e cuidado 

(Machado posicionava exclusivamente a avó materna, Sofia, os avós paternos) em suas 

histórias de vida. A relação com os pais foram significadas de forma positiva, no entanto 

foram posicionados como principais responsáveis ou cuidadores, ou seja, não participavam 

ativamente da vida desses interlocutores. 

Por fim, destaca-se a narrativa de Frida no sentido de ressaltar como positivo o fato de 

seus pais estabelecerem uma relação de amizade devido ao fato de serem pais dela, ainda que 

tenham se separado; e a narrativa de Miró ao pontuar que ansiava que os pais 

compartilhassem as responsabilidades no exercício das funções parentais. Tais 

posicionamentos parecem ser favoráveis ao exercício da guarda compartilhada. 

 

5.3 Os significados do judiciário 

 

5.3.1 Ariel: “só vejo na visita, e o juiz parou de visitar ele, nas visitações”. 

 

 Ariel contou sobre a intervenção judicial experienciada em sua vida familiar, 

demonstrando que sua narrativa estava situada num contexto de judicialização da vida 

(OLIVEIRA; BRITO, 2013). Narrou que encontrava com o genitor eventualmente, mas que o 

convívio com o mesmo havia sido interrompido por meio de decisão judicial: “só vejo na 

visita, e o juiz parou de visitar ele, nas visitações”. Assim, a menina nomeou o encontro com 

o pai como “visita”, termo que remete ao campo do Direito, que faz aplicar o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) que dispõe sobre o direito de visitas do genitor não 

guardião ao filho. 

Ariel, então, reconheceu que as decisões judiciais afetavam sua vida, inclusive, 

significou o judiciário como um poder que controla a vida (FOUCAULT, 2002) ao tratar das 

relações familiares. Então, acionou o personagem do Juiz para falar que este teria 

interrompido as visitas, inclusive, sem fazer menção a si nessa experiência de convívio 

interrompido com o genitor: “o juiz parou de visitar ele”. Demonstra, com essa afirmação, 
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posicionamento passivo nesse processo. Pois o modo como crianças constroem a realidade 

por meio das palavras está relacionado a sua agentividade (BRUNER, 1990). Então, Ariel não 

demonstrou autonomia para solucionar, dentro de suas potencialidades, os conflitos 

estabelecidos com o pai. 

Assim, apesar de entender que o judiciário normatiza e regulamenta suas relações 

familiares, Ariel pareceu ser excluída do processo de participação das decisões judiciais, 

posicionando o juiz enquanto detentor de poder e controle sobre a vida, obedecendo suas 

decisões e julgando-as como positivas, conforme identificamos na fala a seguir. 

 

P – Não chama Jacinto mais de pai? Ariel- Não. P – E como é... tu vê ele? 

Ariel- Não, só vejo na visita, e o juiz parou de visitar ele, nas visitações. P – 

O juiz parou de visitar? Ariel- É. Pronto, vamos botar… […] - erro no áudio. 

P – Joia. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso que tu dissesse 

que achou ruim que o juiz falou pra visitar. Tu vai poder falar? Ariel- Vou. 

Porque eu não gosto de ver, né? P – Tu não gosta de ver quem? Ariel- 

Jacinto. 
 

 

Ressaltamos que Ariel aprovou a intervenção judicial, sem tecer qualquer crítica, 

justificando que não era próxima do pai: “Porque eu não gosto de ver, né?”. Em seguida, 

passou a narrar episódio de conturbação na família que envolveu o genitor e a família 

materna. Explicou que, após a situação conturbada, as visitas do genitor à criança teriam sido 

interrompidas por determinação judicial: 

 

Ariel- É. E fui pra casa. Quando minha avó tava aqui, aí ele apareceu com o 

táxi: bi-bi, vamos? Aí eu chorei, aí papai ligou pra polícia, aí papai disse que 

ele já foi. 

P – Aí teu pai disse que tu já tinha ido? Ariel- Não, o Jacinto.  P – Ele veio 

aqui... 

Ariel- ...Pra me pegar. P – Entendi, aí teu pai chamou a polícia? Ariel- Sim, 

mas papai disse, o meu pai daqui, disse que ele já foi embora. Quando a 

minha mãe tava varrendo a casa, quando eu tava com minha avó no terraço. 

Agora foi seis conversas, né? P – Foi cinco. Ariel- Agora podemos brincar? 

P – Não, deixa só eu te perguntar direitinho... ele veio aqui então… Ariel- 

Fala bem baixinho. P – Tá, então ele veio aqui… Ariel-  Pra me pegar. P – 

Aí o que foi que aconteceu? Ariel- Ele queria, sabe o quê? P – Não. Ariel- 

Me pegar, fugir comigo. P – Ahhh, entendi. E o que aconteceu? Ariel-  O 

que aconteceu? Era só isso que minha mãe disse. Ele foi embora, aí não 

conseguiu abrir a porta porque ele tava com vergonha. P – Aí ele não te 

pegou? Ariel- Não. P – E tu tava onde? Ariel- Tava, sabe aonde? Aqui. P – 

E tu viu essas coisas?  Ariel- Urumm. Agora vamos escutar nossas voz? P -  

Pera, vamos conversar. Tu viu isso? Ariel- O quê? P – Isso, quando ele veio 

aqui. 

Ariel- Vi. Vi no terraço com a minha avó. P – E tu fez o quê? Ariel- Eu corri 
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pra sala. P – Por quê? Ariel- Eu chamei a minha mãe e mandou eu chamar 

meu pai, então ele ligou pra polícia. Ele ligou pra polícia. Ele ligou, meu pai. 

P – Ele ligou pra polícia e fez o que com teu pai? Ah, teu pai, o daqui. Ele 

ligou pra polícia, é isso? Ariel- É, aí a polícia não atendia. P – E aí? Ariel- 

Aí ele foi embora, o Jacinto. Aí meu pai disse: Ele já foi, Ariel. Então eu 

respirei puff. Agora foi três conversas? P – Só um minutinho. E por que tu 

não queria ver ele? Ariel- Por quê?  P – Urum. Ariel- Como é? P – Pera, 

mulher. Vai diz… Ariel- Aí, o que aconteceu foi... ((pausa)). P – Mas, o que 

eu tô perguntando por que tu não queria ver ele? Ariel- É porque... eu não 

quero ver ele porque ele é muito cha..., ele é muito... Sabe o quê? P – Não. 

Ele é muito o quê? Ariel- ((trecho da transcrição incompreensível )) P – 

Humm, mas tu sente saudade dele? Ariel- Não P – Tu sente o quê? Ariel- 

Nada. ((pausa)) Isso aqui é pra falar, é?  P – E tu achou o que do juiz, 

mesmo com isso tudo? Ariel - Aí o juiz parou as visitações. P – Ahhh, aí o 

juiz parou depois disso, foi? E tu achou o que disso? Ariel- Bom.  

  

 

Ariel, então, narrou um problema que emergiu em sua experiência, ou seja, uma 

possível visita inesperada do genitor a sua casa, objetivando levar a filha embora consigo, em 

que foi necessário acionar a polícia para que Jacinto pudesse deixar o lar da menina. A 

resolução do problema (BRUNER, 1990) apontada por Ariel para explicar e encerrar a 

história da conturbada situação familiar foi a determinação judicial. A criança falou  que, após 

esse comportamento paterno, o juiz teria interrompido as visitas. Nota-se que outros 

personagens da família se apagam no momento de historiar o desfecho, o modo como o 

conflito familiar foi resolvido. Ariel, então, significou o judiciário como uma instituição que 

intervém em nome da sua proteção e, concomitantemente, essa proteção “permite que seja 

dito de fora o que é melhor para as pessoas dentro de suas próprias famílias” 

(NASCIMENTO, 2015, p. 283).  

Ressalta-se que, no judiciário, é por meio do exercício da tutela que se efetua a 

proteção da criança, o que implica em submissão, vigilância, controle e definição das 

condutas das famílias e uma visão negativa da infância, marcada como frágil 

(NASCIMENTO, 2015). 

Nessa condição passiva e submissa, Ariel pareceu alheia aos processos de decisão 

judiciais que afetavam sua vida. Quando a convidávamos para falar sobre o tema do 

judiciário, ela, ainda que em contexto de judicialização da vida, o significava como distante 

de si, sobre o qual não tinha conhecimento ou informações; afirmando saber opinar apenas 

acerca daqueles que lhes são próximos, como os pais, conforme relato a seguir. 

 

P – Sim, aí deixa eu te perguntar, e esse negócio que tu falasse que teu 

pai mentiu para o juiz… Ariel-  Que ia trabalhar. P – Foi? E o juiz, 
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quem é o juiz? Ariel-  Juiz? P – Anram Ariel-  Juiz mora... eu não sei 

não onde mora. P – Mas o que é que o juiz faz? Ariel-  Eu não sei, eu 

só sei, só sei da minha mãe e meu pai daqui. 

 

 Em outros momentos, também se posicionando enquanto personagem passiva na 

narrativa, expôs que não teria sido informada pelo pai o que seria a justiça; como se não fosse 

capaz de opinar acerca do tema, exceto se alguém, adulto, lhe fornecesse esse conhecimento. 

Percebemos, então, Ariel introjetando uma imagem que é atribuída às crianças em nossa 

sociedade, em que a infância é marcada por uma ideologia de imaturidade, como se a criança 

fosse uma tábula rasa, desprovida de saber e de conhecimento, em total dependência da 

instrução de adultos acerca da sociedade (CASTRO, 2013). Nesse contexto, posiciona o 

judiciário como um assunto tratável apenas por adultos, sobre o qual emite opinião apenas se 

for instruída pelo padrasto, o que podemos perceber na narrativa a seguir. 

 

P – Deixa eu perguntar uma coisa pra tu… Ariel-  Não. P –  [...] Pra tu, 

como é a justiça? O que é a justiça? Ariel- Eu não sei, meu pai nem me 

perguntou. P –Teu pai nem te perguntou? Como assim? Ariel-  Ele nem me 

disse. P – Teu pai não disse não o que era? Ariel-  Unun [balança a cabeça 

em sinal negativo]. Agora me ajuda aqui a pintar. 

 

 Na tentativa de produzir deslocamentos e questionar a posição passiva da criança 

diante do tema do judiciário, na medida em que nos parecia que os atos e palavras de Ariel 

estavam dominados por submissões, voltamos a convocá-la para conversar sobre o tema. A 

menina, então, silenciou e  convidou-nos para brincar: “P – E o juiz?  O que é que tu acha do 

juiz? Ariel-  O juiz? Tá doendo meu pé. Melhor a gente parar a conversa. E brincar um 

pouquinho? P – Tá bom, tá certo...”. Ariel seguiu demonstrando uma condição subjetiva 

passiva, incapaz e de subordinação ao Judiciário, sendo este, portanto, significado como 

detentor de um poder inquestionável, do qual ela não se aproximou ou teve qualquer 

participação nos espaços de decisões acerca da sua vida familiar. 

 

5.3.2 Bibi: “Nunca acontece nada. Minha mãe sempre vai, aí depois ela chega e fala 

com minha tia: ‘não aconteceu nada’”. 

 

 Na narrativa de Bibi, o Judiciário foi significado também como um espaço distante 

dela, no qual ela não circulou, não transitou. Concomitantemente, para a menina o significado 

do Judiciário está associado a um espaço de conflitos, litigioso. Então,  referiu  que o 

judiciário foi demandado pela genitora quando esta ficou “com raiva” porque teria descoberto 



109 

 

 

que fora traída por uma “falsa” amiga. A perspectiva do litígio remete a uma lógica 

adversarial de resolução de conflitos que predomina no judiciário. Na medida em que as 

pessoas que vivenciam conflitos contratam advogado para que requeira em juízo que um 

terceiro, o Juiz, afirme “quem possui o direito” conforme a lei, os litigantes colocam em juízo 

suas versões acerca do conflito, que passa a ser judicializado. Então, surge uma luta pela 

razão, que implicará um ganhador e um perdedor e relações competitivas de poder e 

submissão (MULLER, 2005). 

 Os termos usados pela criança,  “ficou é com raiva” e “uma falsa amiga”, demonstram 

que a experiência de Bibi encontra-se num contexto de litígio, de conflito familiar. Inclusive, 

quando ela dialogava conosco, indagamos se sua genitora teria ficado chateada com a situação 

de traição, mas a menina, demonstrando sensibilidade ao contexto de intenso conflito entre os 

pais, corrigiu-nos e disse que a genitora não teria ficado chateada, mas com raiva. Ressalta-se 

que as crianças são sensíveis ao contexto e, na medida em que apreendem o significado 

daquilo que falam, passam a usar o vocabulário e normas gramaticais de modo mais 

adequado, a fim de alcançar objetivos e executar funções operacionais na comunicação 

(BRUNER, 1990). 

 Diante do exposto, é relevante pontuar que, embora Bibi conte que sua mãe, e não ela 

mesma, estava na justiça, a narrativa da menina demonstra que o contexto de conflito familiar 

judicializado afeta sua vida, suas relações familiares. Isso é percebido na narrativa a seguir. 

 
P – Ah. Tu tinha quantos anos quando teu pai saiu de casa? Bibi – Cinco. P – 

Cinco? E ai depois tu foi pra justiça foi? Bibi – Eu não. P – Tua mãe? Bibi – 

Foi. P – Foi?! E como é que foi isso? Bibi – Quando ela descobriu que ele se 

casou com uma falsa amiga dela. P – Aí ela ficou chateada? Bibi – Ela ficou 

é com raiva. P – Foi?! Bibi – Foi minha tia que falou. P –Entendi.   

 

 Em outro momento da entrevista, Bibi falou que não sabia o que é a justiça, 

relacionando-a à figura do juiz, e apenas contou informações mais específicas em relação a 

sua experiência no Judiciário a partir de dados repassados a ela pela genitora. Então, Bibi 

disse que o Juiz era, na verdade, uma Juíza, pontuando que a mãe lhe teria informado isto: 

“minha mãe falou que é juíza”. A criança, então, significou o judiciário como instituição 

distante dela, da qual participam adultos, e não crianças. Esse significado é marcado 

culturalmente por uma visão canônica do direito, em que crianças são concebidas como 

menores, “um ainda não sujeito de direitos e deveres” (CASTRO, 2001, p.27). Essa visão 

funda-se em uma lógica desenvolvimentista que define a infância a partir de uma concepção 

biologicista, a qual determina os atributos e qualidades dos sujeitos de acordo com a 
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maturação do corpo biológico. Assim, aos adultos são atribuídas capacidades de razão e 

discernimento, o que seria diferente para as crianças (CASTRO, 2001). 

 Em outro momento, quando convidamos Bibi a falar sobre a Juíza, a menina  

desconversou e disse que não sabia falar sobre esse assunto várias vezes, respondendo: “sei 

lá”. Então, voltava-se à brincadeira e posicionava-se enquanto um protagonista passivo na 

história narrada. Ao recorrer à brincadeira, a narrativa da criança é marcada por valores e 

perspectiva pautadas no significado de infância em nossa sociedade que atribui a brincadeira e 

o estudo como atividades fundamentais à criança, e, concomitantemente, distancia esta das 

atividades socialmente valorizadas (CASTRO, 2001). Nesse sentido, também percebemos, 

relacionando parte da narrativa com seu todo, que Bibi é afastada do judiciário, ainda que 

saibamos da existência da convenção sobre o direito da criança garantindo a escuta da opinião 

desta em processos judiciais em que sejam afetadas (BRASIL,1990). 

 Apenas após várias abordagens na tentativa de provocar deslocamentos no modo como 

a criança se posicionava ao tratar sobre o judiciário, Bibi passou a encenar como imaginava 

que seria esse poder. Nessa narrativa, a criança identificou a genitora, o advogado e o juiz 

enquanto personagens; retratou a imagem do juiz com um martelo, tradicional símbolo do 

direito muito difundido em nossa cultura. Ou seja, Bibi adota uma visão tradicional, canônica 

do judiciário, inclusive, ao citar em sua narrativa as personagens mais tradicionais no campo 

do direito: advogado e juiz. Isso pode ser observado a seguir. 

 

 

P –Entendi. Ô, Bibi, e tu sabe o que é a justiça? Bibi – Não. P – Não? Bibi – 

Não. P – Tu já ouviu falar? Bibi – Sim. P – E o que é que tu acha que é? Bibi 

– Não sei. P –E o juiz? Bibi –  O juízo. P – Tu sabe o que eu é o juízo? Bibi 

– É juiz. P – É juíza? Bibi – É, minha mãe falou que é juíza. P – E tu sabe o 

que é a juíza? Bibi – Eu queria apagar porque quando eu fui fazer a boca 

ficou assim. […] P –E o que é que a juíza faz? Bibi – Sei lá. P –O que é que 

tu acha? Bibi – Eu não sei. P – Mas o que é que vem na tua cabeça quando 

tu pensa na juíza? Bibi – Eu já imagino minha mãe ali sentada assim, o 

advogado dela assim. P – E a juíza assim com o braço cruzado? Bibi – Não. 

A juíza assim. P – Com martelo na mão? Bibi – É. P – Que nem na TV? 

Batendo assim, é? Entendi. Será que é assim? Bibi – Será? P – Eu também 

não sei. E tu acha que a juíza deve ser o quê? As decisões dela deve ser boa 

ou ruim? Bibi – Nunca acontece nada. P – Nunca acontece nada? Bibi – 

Não.  P – Como assim? Bibi – Nunca acontece nada. Nunca acontece nada. 

Minha mãe sempre vai, aí depois ela chega e fala com minha tia: “não 

aconteceu nada”. P – E isso é bom? Bibi – Pra mim, eu acho que, também ó 

pra não acontecer nada com o nosso apartamento, porque eu adoro meu 

apartamento. P – Entendi. Tu gosta de morar onde tu mora? Bibi – 

Humrrum. 
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Bibi também significou o judiciário a partir de uma certa ineficácia na resolução dos 

conflitos familiares, então, contou que na justiça não acontecia “nada”. Ao tecer essa crítica a 

uma instituição muito poderosa, Bibi demonstrou uma habilidade para pontuar aquilo que é 

inusitado, excepcional (BRUNER, 1990) e acionou circunstância atenuante para justificar a 

crítica realizada em relação à justiça e tornar o excepcional compreensível. Então, explicou 

que sua mãe comparecia à justiça e quando retornava da instituição comentava com ela que 

nada tinha transcorrido lá. A crítica de Bibi está em consonância com uma certa descrença no 

Direito estabelecida na contemporaneidade, na medida em que o mencionado saber tem 

demonstrado limitações, sobretudo no que se refere à resolução de conflitos familiares, o que 

tem frustrado muitas famílias que recorrem a essa instituição  (CACHAPUZ, GOMES, 2006). 

Apesar de significar o judiciário a partir de certa ineficácia, na narrativa de Bibi, era 

interessante que a disputa dos pais pelo imóvel não fosse resolvida, na medida em que a 

criança associava uma possível decisão judicial ao afastamento dela de seu local de moradia. 

Isso demonstra que Bibi significa o judiciário como uma instituição cujo foco não é garantir o 

interesse da criança. Além disso, essa narrativa demonstra que a vida da criança encontra-se 

judicializada, e que o judiciário participa desse processo, na medida em que seu local de 

moradia tornou-se passível de regulação e controle pelo sistema jurídico. 

 

5.3.3 Miró: “não teve oportunidade de eu ir lá falar com o juiz, pra dizer onde eu 

queria” 

 

Miró era uma criança que se colocava de modo cauteloso e detalhado. Em sua 

narrativa, posicionava-se enquanto um agente autônomo em relação às questões familiares no 

âmbito do judiciário. Ao ser convidado a narrar a sua experiência na justiça, contou: 

 

P - Entendi. E eles já foram pra justiça, foi? Tua mãe comentou alguma coisa 

assim? Tu quer falar sobre isso? Miró - Já foram já, inclusive antes da outra 

mulher ir lá, na minha escola pedir pra gente fazer uma história. Eu fui com 

meu pai no fórum, pedir... uma mulher queria falar comigo. P – Hum. Miró -  

Conversar. Aí teve outro interrogatório, foram três, contando com esse. Era o 

quê que eu tinha que falar?  P - E como era?  Oi? Miró - Era o quê que eu 

tinha que falar? P - O que eu perguntei?  Perguntei se eles já tinham ido pra 

justiça. Aí tu começou a contar como foi.  Miró - Tinham já. Minha mãe 

uma vez até me mostrou o papel, tinham tudo que eles falaram lá. Mas 

também eu nunca fui para o juiz, nem nada não. A única coisa que eu fui foi 

pra essa mulher, pra ela fazer pergunta. P - E tu achou o que? Miró -  Eu? 

Das perguntas? P - É, de ter ido lá. Miró -  Eu acho que não precisava disso 

tudo, até porque já tem guarda compartilhada. Todo mundo dizia que eu ia 

decidir, só que teve uma vez que eu disse pro meu pai, liguei pra ele e disse 
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que queria ficar aqui. Aí por isso que ele falou que ia pra justiça.  P – Hum. 

Miró - E eu esqueci de novo o que eu tinha que responder. P - Eu queria 

saber como foi pra tu isso… Miró - Ah, lembrei. Aí todo mundo sempre 

falava que eu ia ter que falar pro juiz, se eu queria ir pra lá, morar com meu 

pai, se eu queria morar com minha mãe.  Teve uma vez que até a gente foi 

pra uma, eu não lembro o lugar, falar com... eu não lembro o que foi. Só sei 

que eu fui conversar, eu fui, eu e meu pai. Mas eu não lembro pra que foi.  

Só lembro que eu fui. P - E tu acha que a justiça ajuda, não ajuda? Como é a 

justiça? Miró - Porque já já, o meu pai já parou. Mas, nem a justiça não tava 

fazendo muita coisa, porque continua parado, eu continuei aqui, e não 

mudou nada. Porque eu também não fui lá, ninguém me levou lá. Não teve 

oportunidade de eu ir lá falar com o juiz, pra dizer onde eu queria, foi 

normal. P - Não mudou nada então? Porque tu não foi pra lá… Miró -  

Muita coisa não, mas também esse negócio de guerra, guerra, parece que tô 

numa guerra mundial. 

 

 

Percebemos que Miró significou o judiciário como uma instituição que favoreceu a 

invisibilidade da criança no que se refere aos espaços de decisão acerca de sua própria vida. 

Nesse sentido, o menino disse que jamais teria sido escutado no judiciário: “mas também eu 

nunca fui para o juiz, nem nada não”. Conforme já pontuado na sessão anterior, o Direito 

impõe uma condição à criança como menor, pautada numa visão desenvolvimentista da 

infância, que implica também uma impossibilidade para as crianças participarem de espaços 

socialmente valorizados (CASTRO, 2011). Ressaltamos que, dentre esses espaços está 

incluído o próprio judiciário. 

Contudo, ainda que tenha sido invisibilizado no âmbito do judiciario, Miró 

demonstrou, em outros momentos da narrativa, que ansiava ser escutado em relação aos seus 

desejos e quanto à disputa judicial dos pais. A criança afirmou que, embora seus familiares lhe 

dissessem que opinaria perante juízo sobre o possível guardião com o qual gostaria de morar, 

ele não participou dos espaços de decisão: “não teve oportunidade de eu ir lá falar com o juiz, 

pra dizer onde eu queria”. Ademais, contou que não houve uma efetiva resolução dos 

conflitos familiares no âmbito do judiciário porque Miró não pôde participar dos espaços de 

decisões do judiciário. A criança comentou ainda: “nem a justiça não tava fazendo muita 

coisa, porque continua parado, eu continuei aqui, e não mudou nada. Porque eu também não 

fui lá, ninguém me levou lá [no Fórum]”. 

Pelo contrário, posicionou o judiciário como uma alternativa encontrada pelo pai para 

que os interesses dele fossem atendidos, e não os da criança. Pois quando o referido senhor foi 

comunicado pelo filho que o mesmo queria permanecer sob os cuidados e responsabilidade 

materna, o genitor demandou a justiça: “Todo mundo dizia que eu ia decidir, só que teve uma 

vez que eu disse pro meu pai, liguei pra ele e disse que queria ficar aqui. Aí por isso que ele 
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falou que ia pra justiça”. Isso sinaliza que o judiciário foi significado como uma instância 

voltada aos interesses dos adultos, e que invisibiliza a participação das crianças nos espaços 

de decisões. 

 No entanto, pontuou uma exceção em relação à sua participação na justiça, e disse 

que foi atendido por um profissional: “a única coisa que eu fui foi pra essa mulher, pra ela 

fazer pergunta”. Miró descreveu a abordagem dessa “mulher” como se tivesse participado de 

uma espécie de inquérito, como se o foco do atendimento realizado não tivesse sido a criança, 

seus posicionamentos ou sua relação com a família, mas sim retirar informações de Miró, 

como se o mesmo fosse um objeto, fonte de informação. Desse modo, as intervenções do 

judiciário pareceram mais tornar a criança objeto de suas práticas e menos garantir sua 

condição de sujeito de direitos (LEMOS, 2014). 

 Sobre a abordagem dessa “mulher” que integra o judiciário, Miró a considerou 

como desnecessária: “não precisava disso tudo, até porque já tem guarda compartilhada”. 

Assim, além de criticar a intervenção, significou o judiciário como uma instituição que 

complexifica desnecessariamente ou, talvez, torna mais burocrática uma questão que poderia 

ser simplificada. Demonstrou, ainda, o contexto narrativo de judicialização da vida em que 

estava inserido, porquanto adotou termo que circula no âmbito jurídico, “guarda 

compartilhada”, modalidade de guarda em que ambos os genitores dividem as 

responsabilidades parentais. Assinala-se que as crianças constroem narrativas com intenções 

(BRUNER, 1990). Então, o menino demonstrou narrativamente seu anseio de que os 

genitores pudessem compartilhar o exercício de cuidar dele, sustentá-lo e educá-lo. 

 Ademais, a criança significou o judiciário como marcado pelo litígio, pelo 

conflito, como se essa instância fomentasse, de algum modo, o acirramento das disputas e da 

conturbação nas relações familiares. Nessa perspectiva, após questionarmos sobre as 

mudanças transcorridas em sua família depois do acionamento do judiciário, Miró disse que 

teria havido poucas transformações, embora se sentisse como se estivesse numa guerra: “P- 

Não mudou nada então? Porque tu não foi pra lá [para casa do pai]… Miró -  Muita coisa 

não, mas também esse negócio de guerra, guerra, parece que tô numa guerra mundial”. 

Ressalta-se que as leis foram forjadas a partir de relações de poder e confronto e não 

buscando formas de pacificação, ou de promover harmonia e fraternidade (PERUCCHI, 

2008). As práticas judiciárias emergiram historicamente por meio de regimes de poder. Vale 

ressaltar que o discurso jurídico atual originou-se a partir de práticas que visavam controlar e 

vigiar seus objetos, práticas essas que fizeram emergir saberes construtores da verdade. A 

exemplo, foi a necessidade de saber quem praticou, o que fez, como e em que contexto fez 
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emergir, no interior da ordem jurídica durante a idade média, as técnicas de inquéritos, que 

foram apropriadas, ulteriormente, no ordenamento científico e filosófico. Assim, as práticas 

jurídicas se originaram a partir de relações de poder e confronto (FOUCAULT, 2005). Em 

outro momento, Miró novamente trouxe em sua narrativa  os conflitos no judiciário: 

 

P - E tu acha que depois que se separou ficou melhor? Miró -  Pior.  P – 

Pior? Miró - Com certeza. P - Por quê? Como assim? Miró -  Porque todo 

mundo tem os pais juntos. É bem melhor. Além de briga na justiça, até de 

família. P – Como? Miró - Até de família. Não que eu lembre de alguma. P - 

Como assim? Me explica um pouquinho, que eu não entendi essa parte. 

Miró - Que é ruim por causa de briga na justiça, ou até familiar. Por mais 

que eu não lembre de nenhuma. E minha avó não gosta do meu pai. 

 

 Miró, então, significou o judiciário de uma forma negativa, na medida em que, em 

vez de se propor a solucionar conflitos visando atender o melhor interesse da criança, pareceu 

ser uma instância que fomentou o acirramento dos conflitos, que estava associada ao 

confronto, à “guerra”. 

 

 

5.3.4  Machado: “É. Porque criança não se mete em coisas de adulto” 

  

 

 Ao significar o judiciário narrativamente, Machado demonstrou que sua perspectiva 

é pautada por valores canônicos em nossa sociedade, que associam a justiça ou o judiciário à 

figura do juiz. Além disso, o judiciário foi significado como uma instituição de poder 

repressivo, coercitivo, pois, nas palavras da criança: “prende pessoa”. Isso pode ser percebido 

a partir da seguinte narrativa: 

  

P – E da justiça, tu lembra de alguma coisa? Machado – Não. P – Não? O 

que é que tu acha que é a justiça? Machado – É um jogo assim ó, sendo que 

tem que tirar peça de baixo sem derrubar. Já viu esse jogo? P – Já.  

Machado – Difícil, né? Começa tu, que eu tô com medo que só. P – Sim.. 

diz pra mim. Diz pra mim o que tu acha que é a justiça. Machado – Sei não. 

P – O que é que vem na cabeça? Não tem nem certo nem errado. Machado – 

Justiça... É... Tem juiz. P – Tem juiz. Machado – Prende pessoa. P – Prende 

pessoa. Machado – Só sei disso. P – Só sabe disso? [...] Hum. E o que mais 

que tu acha que é? Machado – Tirou uma perigosa, tirou uma perigosa. P – 

Vai cair. Machado – [barulho de dominó caindo] Nãoooo. P – Caiu. 

Machado – Por quêêêê? Tem se que ser assim ó. P – E como é...vê, e o que 

mais? Tem juiz, o que mais que tu dissesse...Prende, e o que mais?[pausa]  

Se fosse pra contar, se fosse pra tu contar pra um amiguinho teu, faz de conta 
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que os pais do teu amiguinho são separados, aí o amiguinho tá na just... aí os 

pais tão na justiça, aí tu ia dar qual conselho pra ele? Machado – (Pausa) 

Conselho... (pausa) P – Urum. Machado – Conselho, conselho… P – Tu ia 

dizer o que pra ele? Ia conversar, e tu ia falar o que pra ele? Machado – 

(pausa) Num sei falar, não sei não. Eita, eu vou ter que tirar uma perigosa, eu 

vou ter que tirar perigosa [referindo-se ao dominó]. Ainda bem que 

derrubou, tem que ajeitar ela.  P – Pra mim, se tu fosse falar pra mim, eu que 

quero saber a opinião das crianças sobre as coisas, tua ia falar o que pra 

mim? Não tem certo nem errado, tu pode falar à vontade, eu só quero saber o 

que tu pensa assim… Machado – Ah, pensar... Eu gosto de construir, 

construir. P – Construir o quê? Machado – Tipo assim... [puxa algum 

brinquedo] P – E esse aqui a gente vai fazer o quê? Vamos guardar esse? 

Quer guardar esse? Machado – Tipo assim... Um carrinho, aí constrói ele, eu 

gosto de construir coisas, tipo assim... 

 

 

 Na narrativa de Machado, há um posicionamento passivo dele ao falar acerca do 

judiciário. Assim, quando o convidávamos a falar acerca desta instituição, o menino brincava, 

mudando o assunto, colocando-se como se não fosse capaz de opinar sobre o assunto. Ao 

brincar, adotou uma postura que remetia a uma noção de infância cuja marca seria a 

brincadeira, que seria uma das atividades fundamentais para as quais as crianças deveriam se 

voltar. Mas, concomitantemente, esse brincar invisibiliza a criança, descartando os atributos 

desta no aqui e agora, e afastando-lhe da participação da vida social plena (CASTRO, 2001). 

 De fato, a criança, em outro momento da narrativa, significou o judiciário enquanto 

um lugar afastado de si, um espaço social do qual as crianças não participavam, mas sim os 

adultos. Portanto, ao ser convidado a falar sobre o judiciário, a criança exprimiu: “Não gosto 

muito de falar desses assuntos de adultos. Eu não me meto. Né, mãe?”. Então, a perspectiva 

de infância de Machado é pautada numa lógica desenvolvimentista, inclusive, que o próprio 

Direito adota, na medida em que posiciona a criança enquanto menor, incapaz. Nessa 

condição, as crianças, em nome da proteção, são tuteladas, controladas e impedidas de falar 

sobre si, sendo necessários porta-vozes adultos (CASTRO, 2011). Assinala-se que, quando 

Machado utilizou o vocativo: “né, mãe?”, convocou a genitora, adulta, para, de algum modo, 

proteger sua fala. Porquanto, as crianças fazem coisas com as palavras, inclusive, as realizam 

almejando atingir objetivos e intenções (BRUNER, 1990). Em outro momento, buscando 

justificar seu posicionamento passivo, afirmou que os assuntos “de adultos”, tratados no 

âmbito do judiciário, vão além de sua capacidade ou maturidade para lidar com a situação: 

“eu não gosto muito de se meter em coisa de adulto não, porque já é demais coisa”. Destarte, 

o menino falou a partir de uma perspectiva em que se atribui a criança o lugar de “ainda não”, 

como se não tivesse atributos como, por exemplo, da maturidade, da capacidade de discernir 
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ou julgar. No entanto, esses aspectos são relacionais, contingenciais e não são passíveis de 

previsão segundo o critério etário (CASTRO, 2001). Tais colocações podem ser visualizas na 

conversação a seguir. 

 

P – Sim, aí deixa eu perguntar uma coisa pra tu... Por que tu acha que ele não 

veio? Machado – Eu acho que foi um negoço porque ele trabalha muito, 

todos os domingos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta ele folga, e alguns 

sábados ele não vai, fica comigo. P – E tu conversou já isso com ele? 

Machado – Já conversei com minha avó, meu avô e minha tia. Só que não 

resolve não. P – Não resolve não. E o que é que resolve? O que é que tu acha 

que resolve? Machado – Não sei. P – Pensando assim... tu tem alguma 

ideia? (pausa) Não? Tu acha que a justiça resolveu alguma coisa? Machado 

– Não. P – Quer fala não? Tá bom. Não precisa falar, me diz só uma 

coisinha. O que é que tu acha que a justiça faz quando tem coisa de família, 

quando as famílias procuram a justiça? A tua opinião é o quê? Machado – 

(pausa)Também não. P – Também não? Machado – Não gosto muito de 

falar desses assuntos de adultos. Eu não me meto. Né, mãe? Mãe – Oi? 

Machado – Em assunto de adulto. Mãe – É. Machado – Aí eu não gosto 

dessas coisas, não. P – Hum. Entendi. Tu prefere então não se meter? 

Machado – Não. P – Urum. Tu acha que fica melhor pra tu assim? Como é? 

Machado – É bom ficar... sem ficar...(pausa). P – Sem ficar? Machado – Eu 

não gosto, eu não gosto muito de se meter em coisa de adulto não, porque já 

é demais coisa. P – Já é demais? É coisa demais? Machado – É. Porque 

criança não se mete em coisas de adulto. P – Urum. Machado – Minha mãe 

já disse, e eu não me meto. 
 

 

 Por fim, percebemos que, na narrativa de Machado, o judiciário novamente foi 

significado como uma instância sem eficácia ou eficiência para resolver aquilo a que se 

propõe, ou seja, a resolução dos conflitos travados em Varas de Família. Então, quando 

pedimos para a criança apontar se achava que a justiça resolvia os conflitos familiares, ele 

respondeu que não. Essa colocação de Machado demonstra a fragilização do arcabouço 

jurídico tradicional, que não tem sido suficiente para solucionar as problemáticas da 

atualidade (WOLKMER, apud, CACHAPUZ,  GOMES, 2006) 

 

 

 

 

5.3.5  Sofia: “É, porque eles mandam, o povo obedece”. 

 

 

 Na narrativa de Sofia, o significado do judiciário foi marcado por um poder 
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predominantemente repressivo em relação àqueles que infringem as normas, na medida em 

que, ao falar sobre sua opinião acerca da justiça, discorreu que a polícia “Corre atrás dos 

bandido”. Esse discurso encontra-se em consonância com os resultados da pesquisa realizada 

por Menin (2000), em que foi identificada, por meio de entrevistas com jovens, uma 

concepção recorrente da justiça associada a uma visão repressiva e a um espaço em que 

transcorrem infrações e sansões. 

 Além disso, Sofia complementou que admirava o trabalho da polícia, ressaltando que, 

se fosse eleger alguma profissão dentro do âmbito do que considerou o judiciário, escolheria 

integrar o corpo da polícia: “Melhor. Se eu fosse me formar em alguma coisa disso aí, eu me 

formaria em policial. Eu acho mais melhor”. Ao narrar, estabeleceu comparação entre a 

personagem polícia, caracterizado como mais eficiente, ou seja, que “corre atrás”, e o juiz, 

que foi posicionado enquanto profissional que atuava com maior morosidade e também como 

alguém mais distante, cujo resultado do trabalho lhe era um pouco obscuro, como pode ser 

observado aqui: “o juiz fica assim lá na cadeira, todo num sei o quê, e falando coisa, e 

batendo num martelo”. A referência e o valor que orientam a narrativa da menina acerca do 

judiciário parecem em consonância com um discurso canônico acerca da instituição, na 

medida em que são acionados não apenas o tema da repressão e a personagem do juiz para 

tratar do judiciário, como também o próprio martelo, símbolo comum e muito difundido do 

Direito em nossa sociedade. 

 Nesse sentido, ao descrever o espaço do judiciário, Sofia expôs uma cena cuja figura 

central seria o juiz, que permanecia sob posse de papéis e ao lado de outras personagens 

integrantes do judiciário próximas a ele, trajadas em roupa preta. Quando convidada a falar 

sobre a experiência dela no judiciário, respondeu que jamais tinha ido a um fórum, mas que 

assistia a novelas, sinalizando que a mídia seria sua fonte de informação para construção da 

sua opinião e valores acerca do judiciário. Então, avaliou as decisões judiciais enquanto 

positivas, ainda que nem todos os cidadãos fiquem satisfeitos com elas , na medida em que 

estas seriam baseadas no saber: “P - Tu acha que todo mundo gosta das decisões do juiz? 

Sofia – Não. P– E aí o que é que tu acha disso?  Sofia – Eu acho bom.  P–Bom? Por quê? 

Conta um pouquinho. Sofia – Porque eu acho que ele vai falar lá o que ele vai pesquisar, 

aqueles papéis todinho, os coisa”. Ressalta-se que, segundo Foucault (2002), o poder é 

exercido através de um discurso de saber que produz uma verdade encarada como lei. Então, 

na narrativa de Sofia, esse saber do juiz seria inquestionável, embora, ela mesma, sobretudo 

quando narrou acerca de suas experiências, posicionou-se de forma crítica em suas 

considerações: 
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P– O que é que tu acha da justiça?  Sofia – Que é bom às vezes, né?! Prefiro 

o policial. P– Como assim?  Sofia – Melhor. Se eu fosse me formar em 

alguma coisa disso aí, eu me formaria em policial. Eu acho mais melhor.  P– 

E é? O que é que o policial faz que tu gosta? Sofia – Corre atrás dos 

bandido. P– E o juiz faz o quê?  Sofia – O juiz fica assim lá na cadeira, todo 

num sei o quê, e falando coisa, e batendo num martelo. P– O que é que tu 

acha do juiz?  Sofia – É massa também.  P– É bom? Sofia – Humrrum. P– 

Por quê?  Sofia – Porque ele decide o que é alguma coisa. P– Tu acha que 

ele decide o melhor?  Sofia – Humrrum.  P– Pras pessoas? Sofia –Humrrum. 

P– Tu acha que todo mundo gosta das decisões do juiz?  Sofia –Não. P– E aí 

o que é que tu acha disso?  Sofia – Eu acho bom.  P–Bom? Por quê? Conta 

um pouquinho. Sofia – Porque eu acho que ele vai falar lá o que ele vai 

pesquisar, aqueles papéis todinho, os coisa. Os outros se chama o quê? P– 

Como assim?  Sofia –Os que ficam cada um de um lado dele? P– As partes 

interessadas?  Sofia – E eu sei, um que fica também, todos de preto.  P– Não 

é o advogado, não? Sofia – Não. P– Não sei, além do juiz?  Sofia – 

Humrrum. P– Sei não. Mas tu já fosse num tribunal, em algum negócio 

desses assim?  Sofia – Não.  P– Não? Sofia – Eu assisto a novela. 

  

 Em outros momentos da narrativa, novamente o judiciário foi significado enquanto uma 

instituição muito poderosa, a quem se deve obediência. De fato, o judiciário participa de um 

grupo de instituições (escola, prisão) que exerce o controle, a vigilância dos indivíduos 

(FOUCAULT, 2005). Nesse sentido, o Direito, enquanto saber que produz um discurso de 

verdade e exerce poder, tem efeitos (FOUCAULT, 2002), inclusive, nos processos de 

subjetivação (LEMOS, 2014), na medida em que prescreve condutas. Nessa perspectiva, na 

narrativa de Sofia, cabia ao judiciário “mandar” e, aos indivíduos, “obedecer”. Então, quando 

convidamos a menina a falar sobre as decisões do judiciário, ela colocou: “Bom, eles 

decidem, então, tem que obedecer quem pode. P– Como? Sofia – Tem que obedecer quem 

pode, não é: manda quem pode, obedece quem tem juízo?!”. Em outras palavras, o judiciário 

pareceu ser uma instituição à qual os cidadãos devem subordinação, e um espaço em que estes 

são posicionados passivamente, numa condição de opressão. 

 No entanto, ninguém detém o poder, mas o exerce em relações. As relações de poder 

são marcadas por jogos e disputas, assim “para que haja um movimento de cima para baixo é 

necessário ao mesmo tempo uma capilaridade de baixo pra cima” (FOUCAULT, 2002, p.250). 

Ou seja, há oportunidade de resistência, pois se há opressor, esse lugar de dominação é 

assegurado por meio de um conjunto de estratégias impostas aos dominados que asseguram 

tal posição de dominação, mas essa condição não pode ser encarada como já posta, dada. 

Nessa perspectiva, há oportunidade de resistência. 

 Assim, em determinado momento da narrativa, Sofia vislumbrou alternativas, mundos 

possíveis, outras formas de pensar, agir e sentir (BRUNER, 1990) diante dessa perspectiva 
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canônica do judiciário enquanto instituição dominante já posta, afastada das pessoas. Assim, a 

menina questionou esse poder e a obediência obstinada: “Por que que elas fazem tudo que 

elas quer? Eu acho que eu vou se formar em alguma coisa disso. [...] Primeiro que eles [os 

que integram o judiciário] não é nem Deus, né?! Não tem poder, então, pronto, então vou se 

formar nisso”. Ademais, a menina também pontuou que gostaria de exercer esse poder, como 

se estivesse reivindicando sua participação nesse espaço de poder, de decisão: “Sofia - É, todo 

mundo obedece, então vou mandar pra obedecer também. P– Tu vai o quê? Sofia – Vou se 

formar em uma juíza. P– E é? Pra ter muito poder? Sofia – É, porque eles mandam, o povo 

obedece” Percebemos, então, que a menina se posicionou enquanto protagonista agente, 

autônomo na narrativa. Tais aspectos podem ser observados a seguir: 

 

Sofia – Aqui [na casa da mãe] também tinha amiga. P– Só isso. Sofia – Foi, 

aí eu vim, eu gostava assim delas [...]. Eu vim embora pra cá. Na época eu 

não morava com ela [com a genitora]. Eu morava lá [na casa dos avós], só 

que eu vinha final de semana, e depois eu fui morar no interior. E agora aqui. 

P– Aí tu foi na justiça na época? Sofia – Humrrum, não sei pra quê. P– Por 

que, como assim?  Sofia – E eu sei, não sei pra quê. P– Como é que foi ir 

pra justiça?  Sofia – Não sei, eu não fui. Eu fui pra psicóloga.  P– Então tu 

foi. Sofia – Então, eu não sabia. Eu sabia que eu fui falar com a mulher. P– 

E lá era a justiça. Não? E lá era o fórum, não?  Sofia – Era, só que eu não 

falei com o advogado, com não sei o que, não sei o que. P– Tu falou com a 

psicóloga só. Sofia – Só.  P–E o que é que tu falou? Sofia –Aí eu não lembro 

não, não foi nenhum desse dois anos. P– Faz quanto tempo que tu foi lá?  

Sofia – Foi com nove anos. P– Nove anos? (pausa) E aí a justiça decidiu o 

quê?  Sofia – Também não sei, só sei que depois eu fui morar no interior.  P– 

Então, tu não sabe a decisão da justiça? Sofia – Hum hum. P–E tu sabe se a 

justiça ajudou ou atrapalhou?  Sofia – Também não sei. P– O que é que tu 

acha?  Sofia – Sei não, porque a justiça tem poder? P– Hum? Sofia –  

Porque a justiça tem o poder? Vou pesquisar isso no Google. P– E por quê? 

Tu acha?  Sofia – Por que que elas fazem tudo que elas quer? Eu acho que 

eu vou se formar em alguma coisa disso. P– Tu acha que tem muito poder a 

justiça?  Sofia – É, todo mundo obedece, então vou mandar pra obedecer 

também.  P– Tu vai o quê? Sofia – Vou se formar em uma juíza. P– E é? Pra 

ter muito poder? Sofia – É, porque eles mandam o povo obedece. P– 

Interessante isso que tu falou. É curioso, né, mesmo. O que é que tu acha, 

porque e que tu acha que o povo obedece tanto? Sofia – Eu não sei. Primeiro 

que eles não é nem Deus, né?! Não tem poder, então, pronto, então vou se 

formar nisso. […] P– O que é que tu acha das decisões da justiça?  Sofia – 

Bom, eles decidem, então, tem que obedecer quem pode. P– Como?  Sofia – 

Tem que obedecer quem pode, não, é manda quem pode, obedece quem tem 

juízo.  P– E tu obedece a justiça? Sofia – E eu sei… só sei que fui morar no 

interior, eu não queria voltar de lá até ficar de maior, pra de maior eu ir pros 

EUA. P– Tu queria voltar do, do... Sofia – Do interior e ir direto pra os 

EUA. P– Hum, mas aí não aconteceu não, né? Voltou pra o interior e tá aqui. 

[…] mas, assim, fala um pouco mais sobre esse teu pensamento sobre a 

justiça, que a justiça tem poder… Sofia – E eu sei… P– E é um poder na 

vida das pessoas forte, né?!  Sofia – Humrrum. P– E tu acha que esse poder 

ajuda ou atrapalha?  Sofia – Ajuda, e às vezes as pessoas não gosta, né?! 
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 Foi possível observar que, apesar de se posicionar de modo autônomo e crítico ao narrar 

sobre o judiciário, Sofia também significou este enquanto distante, afastado e um espaço que 

não fomentou a participação dela nas decisões que lhe diziam respeito, tampouco lhe forneceu 

informações ou esclarecimentos acerca do funcionamento ou função da instituição. Assim, 

quando abordamos sobre a experiência dela, Sofia contou que não teria visitado a justiça:  

“Não sei, eu não fui [ao judiciário/justiça]. Eu fui pra psicóloga.  P– Então tu foi. Sofia – 

Então, eu não sabia. Eu sabia que eu fui falar com a mulher. P– E lá era a justiça. Não? E lá 

era o fórum, não?  Sofia – Era, só que eu não falei com o advogado, com não sei o quê, não 

sei o que. P– Tu falou com a psicóloga só. Sofia –Só.  P–E o que é que tu falou? Sofia –Aí eu 

não lembro, não. Não foi nenhum desse dois anos”. 

  Na forma como Sofia organizou sua experiência narrativamente, as memórias que lhe 

marcaram a visita ao judiciário foram o fato de ter sido atendida, mas não ser escutada pelos 

operadores de Direito e, tampouco, ter sido informada se estava no ambiente da justiça. Isso 

marcou a história de vida da menina. Pois aquilo que não se apreende da experiência é 

descartado da memória (BRUNER, 1990). Sofia pontuou, então, que não recordava do 

atendimento, mas sim desses episódios em que foi posicionada, de certo modo, em lugar de 

invisibilidade. Isso pareceu demonstrar a concepção do Direito sobre a infância, em que 

crianças são consideradas de menor, de modo que são atribuídas a elas características de 

acordo com uma idade cronológica, em outras palavras, segundo a etapa do desenvolvimento 

em que os menores se encontram. Esses atributos são determinados biologicamente. Essa 

lógica desenvolvimentista, também posiciona as crianças como se fossem tábulas rasas, 

desprovidas de potencialidades atuais de modo a afastá-las de espaços considerados 

socialmente relevantes (CASTRO, 2001), inclusive, o próprio judiciário. 

 Nesse sentido, é relevante pontuar que, embora tenha sido atendida por uma psicóloga 

no âmbito do judiciário, a menina contou que não tinha informações sobre a decisão judicial 

que lhe disse respeito: “P– E aí a justiça decidiu o quê? Sofia - Também não sei. No entanto, 

Sofia relacionou a decisão judicial a uma mudança em seu local de moradia, visto que, 

quando indagamos se ela teria obedecido à decisão judicial, ela colocou: E eu sei… só sei que 

fui morar no interior”. Destarte, embora a decisão judicial tenha afetado a vida de Sofia, ela 

não participou desse processo e significou o judiciário como um local que, de alguma forma, a 

invisibilizava. 
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5.3.6 Síntese das análises sobre o significado do judiciário 

 

Nas narrativas das crianças, o judiciário foi significado, predominantemente, como 

uma instituição distante e afastada delas, em cuja participação nos espaços de decisões, que 

afetavam as vidas dos interlocutores, era minimizada. Assim, o judiciário foi posicionado 

como uma instituição que invisibilizava as crianças. Nesse sentido, Miró contou sobre o 

anseio de que sua opinião fosse escutada em relação à disputa de guarda dos pais; Bibi narrou 

que jamais teria ido à justiça, apenas a mãe dela, e referiu não ter conhecimento sobre o que 

seria essa instituição, acionando as informações repassadas pela mãe para opinar sobre a 

justiça; Sofia informou que, quando foi ao judiciário, não fora esclarecida nem informada 

sobre isso, detalhando que sabia apenas que iria ser atendida por uma mulher; Machado 

nomeou a situação de conflito familiar judicializado como “coisa de adulto” (sic.), 

demarcando o judiciário como distante de si; Já Ariel, ao ser convidada para falar sobre o 

judiciário, desconversava, falava que a justiça era distante e que não sabia opinar, exceto se 

fosse instruída pelo padrasto, adulto. 

Ainda atribuindo o significado ao judiciário como uma instituição afastada das 

crianças, algumas se posicionaram de forma autônoma e crítica em relação ao citado poder. 

Chamaram atenção também as narrativas de Machado, Miró e Bibi ao significarem o 

judiciário como uma instituição ineficaz ao se dispor a dar resolutividade aos conflitos 

familiares judicializados. Bibi pontuou que na justiça “nunca dava em nada” e explicou que 

quando a mãe era atendida no judiciário, retornava ao lar e contava que nada teria sido 

resolvido. Machado afirmou não acreditar que o judiciário poderia resolver o problema do 

afastamento estabelecido na relação pai-filho. Já Miró descreveu que o acionamento do 

judiciário não teria trazido grandes intervenções no sentido de mudar a dinâmica familiar 

dele. Explicou que não teriam transcorrido grandes mudanças na vida dele, tendo a criança 

permanecido no mesmo local de moradia, sob os cuidados maternos. O menino ainda pontuou 

que quando o judiciário era acionado, a instituição adotava intervenções que complexificavam 

ou deixavam mais burocrático o modo de resolver os conflitos familiares. 

Vale ressaltar ainda que Sofia significou o judiciário enquanto uma instituição muito 

poderosa, à qual as pessoas deviam obediência irrestrita, mas questionou de forma crítica essa 

visão canônica da soberania do judiciário argumentando que a instituição não integrava um 

poder radical ou divino. Por outro lado, atribuiu um caráter positivo ao judiciário, justificando 

que o mesmo seria detentor de saber e que teria o poder de tomar as decisões adequadamente. 

Contudo, demonstrou ter ciência de que as decisões judiciais nem sempre deixavam as 
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pessoas, cujas vidas eram afetadas por tais intervenções, satisfeitas.  

Por fim, ressalta-se que Machado e Sofia também significaram o judiciário como 

caracterizado pela repressão. Assim, Sofia colocou que a justiça corria atrás de “bandido”. 

Machado disse que a instituição prendia as pessoas, associando também o judiciário a uma 

lógica punitiva, coercitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na medida em que foi identificada lacuna na literatura sobre guarda de filhos referente 

a estudos que visibilizassem as narrativas de crianças sobre guarda unilateral materna e a par-

tir de inquietações na prática profissional como psicóloga no judiciário, buscamos construir 

esta pesquisa nos propondo a colaborar com esse campo de estudo. Nossa proposta foi buscar 

compreender os significados da guarda unilateral materna para os filhos de casais separados, 

que vivenciaram contexto de conflito familiar judicializado.  

Os significados construídos pelas crianças em suas narrativas apresentavam particula-

ridades, às vezes, ambiguidades e/ou dicotomias e, concomitantemente, eram marcados cultu-

ralmente. Possibilitaram-nos apreender um pouco sobre a história de cada um dos interlocuto-

res, suas experiências, enquanto filhos, que se encontravam sob a guarda unilateral materna, 

marcadas por um contexto de conflito familiar judicializado que trazia repercussões às vidas 

das crianças. 

Nesse sentido, foi possível perceber, a partir das narrativas das crianças, que elas signi-

ficaram a relação com a mãe a partir de forte vínculo afetivo. Destacamos que, algumas de-

monstraram ter construído uma aliança com a mãe de modo que passaram a aderir às causas 

delas diante dos conflitos conjugais travados pelos genitores na relação conjugal. Essas cau-

sas, então, tornavam-se pertencentes às próprias crianças, que traziam queixas e críticas quan-

to às condutas paternas. 

Assim, consideramos relevante que sejam elaborados estudos que aprofundem o tema 

do poder materno no âmbito doméstico, sobretudo, quando as crianças estão sob a guarda 

unilateral da genitora e seus pais acionaram o judiciário com intuito de resolver seus conflitos 

familiares. Ressalta-se que recentemente o tema da alienação parental vem sendo discutido e 

merece atenção e reflexão não apenas acerca dos aspectos patologizantes, mas também as 

características psicossociais e históricas que circunscrevem o tema. 

Outra questão trazida por algumas crianças, que nos chamou atenção, foram as narra-

tivas delas no sentido de apontar a sobrecarga de trabalho das genitoras; ou ainda de indicar 

que outros familiares também exerciam a função de cuidar e se responsabilizar por elas; ou, 

finalmente, que percebiam a mãe assoberbada por acumular as atividades laborativas e o 

exercício da maternidade. Esses relatos merecem realce, pois sinalizam a inexistência de um 

instinto natural na mulher para maternidade e demonstram que as mães contam com o apoio 

de terceiros ou delegam a eles a função de cuidar dos filhos de modo espontâneo. Essas in-
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formações são fundamentais e devem ser consideradas pelos profissionais que atuam no judi-

ciário diante de casos de ex-casais que disputam a guarda do filho. 

Ademais, foi possível perceber um contexto narrativo de judicialização na vida das 

crianças e de suas famílias. Nas histórias das crianças, suas vidas eram afetadas por interven-

ções da justiça, que muitas vezes atuava no sentido de manter a vigilância e controle das con-

dutas dos integrantes da família. Seja quando o convívio de pai e filha era regulamentado ju-

dicialmente, seja quando havia prescrições sobre os deveres do pai. Ademais, percebemos nos 

relatos das crianças que houve um afastamento da figura paterna ao longo de suas vidas. Ain-

da vale ressaltar que algumas crianças também apontaram que o judiciário lhes pareceu não 

auxiliar de modo eficaz na resolução dos conflitos da família. Portanto, o modo como as cri-

anças significam a guarda materna é marcado por vários aspectos, os quais sinalizam que não 

necessariamente a guarda unilateral atende aos melhores interesses das crianças. 

Ressalta-se que o judiciário foi significado como uma instituição distante, afastada das 

crianças e que minimizava a participação delas nos espaços de decisões que afetavam suas 

vidas. O judiciário foi posicionado como instituição que invisibilizava as crianças. Esse cená-

rio também é relevante e deve ser considerado pelos profissionais que atuam na área jurídica 

que acessarem esta pesquisa.  

As decisões judiciais pareceram ser adotadas sem a participação das crianças, mas em 

nome da proteção delas. Essa é uma questão complexa. Ressalta-se que, embora o arcabouço 

legal preconize a guarda compartilhada por entender que esta pode atender de forma mais 

adequada o melhor interesse da criança, pois ambos os genitores se responsabilizariam con-

juntamente pelos cuidados, educação e sustento dos filhos, ainda é comum que seja delegada 

exclusivamente às mães as responsabilidades parentais. No entanto, tal modalidade de guarda 

pode trazer repercussões negativas para as crianças, conforme apontado nos resultados da 

pesquisa. 

Esse cenário de pesquisa aponta para a relevância de pensar o papel da psicologia no 

judiciário, uma vez que, em diversos casos de conflitos familiares que envolvem crianças, as 

decisões judiciais se fundamentam nos relatórios técnicos produzidos por diversos psicólogos.  

Esse lugar ocupado na instituição, de saber e poder, merece atenção. As práxis psis no judiciá-

rio precisam ser constantemente passíveis de reflexividade, uma vez que não cabe a psicolo-

gia judicializar a vida das famílias, ou torná-las alvo constante de vigilância, disciplina e con-

trole; ou ainda prescrever condutas para mulheres, que são submetidas no judiciário a avalia-

ções psicológicas. A demanda para o profissional da Psicologia muitas vezes é para que diga 

se os pais estão aptos ou não ao exercício da maternidade e/ou paternidade. É fundamental 
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que a Psicologia invista no sentido de refletir sobre o papel do psicólogo no âmbito jurídico, 

pois, conforme as próprias diretrizes do código de ética profissional, a atuação deverá promo-

ver liberdade, igualdade, integridade, saúde dos indivíduos e de coletividades, recusando-se a 

participar de práticas opressivas.  

Ademais, cabe questionar até que ponto a Psicologia no judiciário favorece a partici-

pação das crianças nos espaços de decisões que afetam suas vidas. Ou ainda, vale refletir so-

bre a condição do saber psi na equipe psicossocial de assessoramento aos Magistrados de Vara 

de Família, uma vez que, no relato de algumas crianças, o psicólogo apareceu como um medi-

ador da relação da criança com o judiciário, ou, sobretudo, o juiz. Houve crianças que relata-

ram o anseio de terem sido escutadas por juízes acerca de seus desejos, mas que foram frus-

tradas nesse sentido. Outras contaram que foram ao psicólogo e não foram ao menos informa-

das que estavam sendo atendidas no judiciário. Diante disso, é fundamental pensarmos criti-

camente até que ponto essa prática da Psicologia contribui para esse afastamento da criança 

do poder judiciário, que foi apontado pelas crianças em nossas pesquisas. Sabemos que é ga-

rantido à criança o direito à participação e também temos conhecimento de que, em muitos 

casos, o psicólogo é convocado para audiências como se fosse o único profissional capaz de 

escutar crianças ou mesmo de fazê-las falarem. A serviço de quem e com que propósito o pro-

fissional deve ocupar esse lugar? Até que ponto a Psicologia também não invisibiliza a crian-

ça, sendo seu porta-voz, ou mesmo a posiciona como um objeto de obtenção de provas, para 

que sua palavra sirva apenas para apontar o genitor que está apto para o exercício da materni-

dade ou paternidade. Quais os parâmetros de normalidade utilizados quando a psicologia se 

propõe a responder essa demanda? Ainda quando o psicólogo não é convocado para audiên-

cias e atende a criança em salas de atendimento, realizando a avaliação psicológica, até que 

ponto contribui para que a criança participe da vida social plena, dentro de suas condições. 

Diversas são as questões e problematizações sobre o tema, o que nos sinalizam a necessidade 

da construção de estudos que aprofundem ou se debrucem sobre elas. 

No que se refere ao aspecto metodológico desta pesquisa, cabe ressaltar a dificuldade 

vivenciada em relação à técnica de entrevista escolhida para o desenvolvimento do trabalho. 

Isso porque foi necessário adaptá-la para crianças, que funcionam de forma diferente dos 

adultos. Para dialogar e entrevistar crianças é necessário estabelecer um vínculo mínimo de 

confiança com ela, o que requer uma postura flexível nossa, enquanto pesquisadores. Além 

disso, embora nossos interlocutores tenham aceitado o convite para colaborar com o presente 

estudo, desde nosso primeiro encontro, nem sempre eles estavam disponíveis para narrar so-

bre o tema da pesquisa; às vezes, queriam mudar o assunto e nós precisávamos caminhar jun-
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to com eles. De fato, consideramos relevante a construção de novas metodologias no campo 

de pesquisa com crianças, que se adaptem à proposta de estudos com crianças e que anseiam 

visibilizar as narrativas delas.  

Por fim, ressaltamos a necessidade de que sejam estudados com maior amplitude e 

profundidade as repercussões da judicialização dos conflitos familiares para as crianças. Esse 

tema marcou as narrativas de nossos interlocutores e observamos que tem sido um fenômeno 

em expansão na atualidade. E, ao realizarmos levantamentos bibliográficos sobre o tema no 

transcorrer desta pesquisa, não identificamos muitos trabalhos que se propunham a estudar 

esse fenômeno. 
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Universidade Federal de Pernambuco 

APÊNDICE A - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de 12 a 18 anos não elimina a necessidade da elaboração de 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que deve ser assinado pelo responsável ou representante 

legal do menor. 

Convidamos você, após autorização dos seus pais [ou dos responsáveis legais] para participar 

como voluntário (a) da pesquisa: “As repercussões das decisões judiciais de guarda unilateral 

materna para os filhos: a perspectiva das crianças em cena”. Esta pesquisa é da responsabi-

lidade do (a) pesquisador (a) Daniela Moroni Ribeiro Quirino, cujos dados para contato são os 

seguintes: endereço Av. Santos Dumont, 1365, Rosarinho, Recife-PE. CEP: 52041060. Tele-

fone: (81)85771310 (inclusive, para ligação a cobrar). E-mail: correiodedaniela@gmail.com. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam compreensível, 

as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, quan-

do todos os esclarecimentos forem dados e concorde com a realização do estudo pedimos que 

rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será 

entregue para que seus pais ou responsável possam guardá-la e a outra ficará com o pesquisa-

dor responsável. Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para decidir 

participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é 

um direito seu. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar 

um Termo de Consentimento, podendo retirar esse consentimento ou interromper a sua parti-

cipação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

Segue mais informações sobre a presente pesquisa: 

1. O objetivo deste estudo é compreender os significados da determinação judicial de guarda 

unilateral materna para os filhos de casais divorciados, que vivenciaram contexto de disputa 

de guarda. 

2. Para o desenvolvimento da pesquisa será necessário realizar entrevistas individuais e em 

grupo com crianças que estão sob a guarda unilateral materna, como no seu caso. As entrevis-

tas serão agendadas previamente com você e seu responsável legal, serão realizadas no Fórum 

de Olinda. Precisaremos gravar em áudio as entrevistas e posteriormente transcrevê-las. Os 

dados coletados no presente estudo, isto é, as gravações e transcrições dessas entrevistas, fica-

rão armazenadas em arquivo de áudio em computador pessoal da pesquisadora responsável, 

sob a responsabilidade da mesma, durante 5 anos. 
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3. A entrevista aparentemente não lhe causará danos físicos ou riscos, visto que não serão 

realizados nenhum procedimento invasivo, entretanto, como o conteúdo a ser abordado nas 

entrevistas está ligado à sua vida afetiva e familiar, e é possível que você sinta algum descon-

forto emocional. Caso tal situação venha surgir, a pesquisadora responsável fornecerá orienta-

ções e encaminhamentos adequados as suas necessidades. 

4. Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da 

sua participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial.  

5. Durante a entrevista lhe será proporcionado um espaço de fala e acolhimento, onde você 

poderá desabafar e, de certo modo, receber um suporte emocional. Ademais, participando da 

pesquisa como entrevistado (a), você contribuirá para construção do conhecimento científico 

na área da psicologia. 

6. A pesquisa também poderá contribuir para a construção do conhecimento científico sobre 

guarda. Possivelmente, também se constituirá como mais um subsidio para fundamentar as 

decisões judiciais sobre este tema. Finalmente, poderá contribuir para formação de profissio-

nais que atuam no judiciário. 

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da UFPE que está no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - 

Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: 

cepccs@ufpe.br) 

 

 

 

________________________________________________________________  

Assinatura do pesquisador (a) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepccs@ufpe.br
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ASSENTIMENTO DO (DA) MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO VOLUN-

TÁRIO(A) 

Eu, 

________________________________________________________________________, 

portador (a) do documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo ____ “As repercussões das decisões judi-

ciais de guarda unilateral materna para os filhos: a perspectiva das crianças em cena”, como 

voluntário (a). Fui informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, o 

que vai ser feito, assim como os possíveis riscos e benefícios que podem acontecer com a mi-

nha participação. Foi-me garantido que posso desistir de participar a qualquer momento, sem 

que eu ou meus pais precise pagar nada.  

 

Local e data __________________  

 

Assinatura do (da) menor: ______________________________________________________ 

 

 

Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do/a 

voluntário/a em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

 

 

Nome: 

Assinatura: 

 

 

 

 

Nome: 

Assinatura: 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

TERMO DE CONSSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho (a) para participar, como vo-

luntário (a), da pesquisa “As repercussões das decisões judiciais de guarda unilateral materna 

para os filhos: a perspectiva das crianças em cena”. Esta pesquisa é da responsabilidade da 

pesquisadora Daniela Moroni Ribeiro Quirino, cujo endereço é: Av. Santos Dumont, 1365, 

Rosarinho, Recife-PE, CEP: 52041-060. O telefone para contato da pesquisadora, inclusive 

para ligação a cobrar é: (81) 85771310, e o e-mail: correiodedaniela@gmail.com.  

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam compreensível, 

as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, quan-

do todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde que o (a) menor faça parte do estudo 

pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma 

via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável. Caso não concorde não 

haverá penalização nem para o (a) Sr.(a) nem para o/a voluntário/a que está sob sua responsa-

bilidade, bem como será possível ao/a Sr. (a) retirar o consentimento a qualquer momento, 

também sem qualquer penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

1. O objetivo deste estudo é compreender os significados da determinação judicial de guarda 

unilateral materna para os filhos de casais divorciados, que vivenciaram contexto de disputa 

de guarda. 

2. Para o desenvolvimento da pesquisa será necessário realizar entrevistas individuais e em 

grupo com crianças que estão sob a guarda unilateral materna, como é caso de seu filho. As 

entrevistas serão agendadas previamente com você e serão realizadas no Fórum de Olinda. 

Precisaremos gravar em áudio as entrevistas e posteriormente transcrevê-las. Os dados coleta-

dos no presente estudo, isto é, as gravações e transcrições dessas entrevistas, ficarão armaze-

nadas em arquivo de áudio em computador pessoal da pesquisadora responsável, sob a res-

ponsabilidade da mesma, durante 5 anos. 

3. A entrevista aparentemente não causará danos físicos ou riscos ao seu filho, visto que não 

será realizado nenhum procedimento invasivo, entretanto, como o conteúdo a ser abordado 

nas entrevistas está ligado à vida afetiva e familiar de seu filho, é possível que o mesmo sinta 

algum desconforto emocional. Caso tal situação venha surgir, a pesquisadora responsável lhe 

fornecerá orientações e encaminhamentos adequados, conforme as necessidades de seu filho. 

mailto:correiodedaniela@gmail.com
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4. Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da 

participação de seu filho na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial.  

 

5. Durante a entrevista será proporcionado ao seu filho um espaço de fala e acolhimento, onde 

o mesmo poderá desabafar e, de certo modo, receber um suporte emocional. Ademais, partici-

pando da pesquisa como entrevistado (a), ele contribuirá para construção do conhecimento 

científico na área da psicologia. 

6. A pesquisa também poderá contribuir para a construção do conhecimento científico sobre 

guarda. Possivelmente, também se constituirá como mais um subsidio para fundamentar as 

decisões judiciais sobre este tema. Finalmente, poderá contribuir para formação de profissio-

nais que atuam no judiciário. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os respon-

sáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação do/a voluntário (a). Os da-

dos coletados nesta pesquisa, isto é as gravações e transcrições das entrevistas ficarão arma-

zenados em computador pessoal, pertencente à pesquisadora responsável no endereço acima 

informado, pelo período de mínimo 5 anos. O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá 

nenhum pagamento para seu filho (a) participar desta pesquisa, pois deve ser de forma volun-

tária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decor-

rentes da participação dele/a na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se hou-

ver necessidade, as despesas para a participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressar-

cimento com transporte e alimentação).  

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 do CCS - 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) 
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CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A VOLUN-

TÁRIO  

Eu, __________________________________________________________, 

CPF_________________, abaixo assinado, responsável por 

_______________________________________________________________________, au-

torizo a sua participação no estudo “As repercussões das decisões judiciais de guarda unilate-

ral materna para os filhos: a perspectiva das crianças em cena”, como voluntário(a). Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os pro-

cedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da parti-

cipação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momen-

to, sem que isto leve a qualquer penalidade para mim ou para o (a) menor em questão 

Local e data __________________  

Assinatura do (da) responsável: 

____________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: 

Assinatura: 

 

 

 

Nome: 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 


