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RESUMO 

 

Este estudo investigou as representações sociais de família por crianças na cidade do Recife. 

Sua pertinência se referenda no panorama atual de mudanças nas configurações e dinâmicas 

familiares (COURT, 2005; HINTZ, 2001), contextualizadas sociohistoricamente, e na 

influência que a família exerce na formação do sujeito e nos valores sociais. As crianças 

envolvidas na pesquisa foram ouvidas e compreendidas como seres que atuam no mundo de 

forma ativa e dinâmica, construindo e sendo construídas nele (CRUZ, 2008). Nessa 

perspectiva, articulamos o tema família à memória coletiva e à Teoria das Representações 

Sociais, tendo como objetivo geral compreender as representações sociais de família por 

crianças. Quanto aos objetivos específicos, foram eles: mapear significados de família 

construídos por crianças; analisar esses significados a partir dos contextos de pertenças das 

crianças; relacionar Representações Sociais e memória de família por crianças da cidade de 

Recife. A Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003) como referencial teórico-

metodológico propõe uma teoria do senso comum, explicando o conhecimento leigo 

construído a partir das trocas sociais, através da comunicação sobre um objeto social que se 

transforma e é transformado na interação com o sujeito e/ou grupo. O elemento da memória 

coletiva, que está interligado às representações sociais pelo seu processo de construção 

através da ancoragem e da objetivação e o núcleo central (ABRIC,1994) também foi 

investigado neste trabalho. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, em uma proposta 

plurimetodológica (CRUZ, 2006), com diversos instrumentos de investigação: questionário 

socioeconômico e cultural; questionário de associação livre e hierarquização de palavras; 

desenhos adotando método tipo clínico piagetiano e grupos focais. Os 69 participantes foram 

crianças entre 09 e 10 anos, sendo 39 da escola particular e 30 da escola pública; destes, 06 de 

cada escola participaram da etapa dos desenhos e do grupo focal. Os resultados revelaram que 

as crianças construíram uma teoria do senso comum sobre a família, idealizada e positivada, 

com pai, mãe, amor, carinho e união, ancorada em um modelo nuclear tradicional de família. 

Nos dois grupos, a afetividade se expressou de modo distinto: no grupo da escola privada, a 

afetividade genérica e abstrata, enquanto no grupo da escola pública, a afetividade concreta 

nas relações de parentesco. 

 

 

Palavras-chave: Família; Criança; Representações Sociais; Memória Coletiva. 
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ABSTRACT 

 

This study investigated the social representations of family for children in the city of Recife. 

Its relevance refers in the current scenario of changes of configuration and of the family 

dynamics (COURT, 2005; HINTZ, 2001), socio-historically contextualized, and the influence 

that the family plays in shaping the individual and social values. The children involved in the 

research were heard and understood as beings who act in the world in an active and dynamic 

way, building and being built into it (CRUZ, 2008). In this perspective, we articulated the 

family theme with collective memory and the Theory of Social Representations, having as 

general goal to understand the family Social Representations by children. The specific goals 

were: to map family meanings constructed by children; to analyze these meanings from the 

context of children‟s belongings; to establish the relationship between Social Representations 

and family memoir by children from the city of Recife. The Theory of Social Representations 

(MOSCOVICI, 2003) as a theoretical and methodological reference proposes a theory of 

common sense, explaining the laical knowledge, built from the social exchanges through 

communication on a social object that transforms and it‟s transformed in the interaction with 

the subject and/or group. The element of collective memory is linked to social representations 

by means of their process of construction through the anchorage and the objectivity and the 

central core (ABRIC, 1994) was also investigated in this research. The survey characterized 

as qualitative, in a proposal plural methodological (CRUZ, 2006) with various research 

instruments: questionnaires socioeconomic and cultural, free association of words surveys and 

drawings with the piagetian clinical method type and focus groups. The 69 participants, were 

children between 09 and 10 years old, 39 from private schools and 30 from public schools, 

among which 06 from each school participated in the stage of the design and focus group. The 

results revealed that children built a theory of common sense about the family, idealized and 

positively valued, with father, mother, love, affection and unity, rooted in a traditional nuclear 

family model, replete with elements perpetuated in collective memory. The affection was 

expressed differently in both groups: for the private school group, the affection was generic 

and abstract, while in the group of public school, concrete in the relationship with relatives. 

 

 

Keywords: Family; Child; Social Representations; Collective Memory. 
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Retrato de Famíl ia  

 

 

Este retrato de família  

está um tanto empoeirado. 

Já não se vê no rosto do pai 

 quanto dinheiro ele ganhou. 

 

Nas mãos dos tios não se percebem  

as viagens que ambos fizeram. 

A avó ficou lisa, amarela,  

sem memórias da monarquia. 

 

Os meninos, como estão mudados. 

O rosto de Pedro é tranqüilo,  

usou os melhores sonhos. 

E João não é mais mentiroso. 

 

O jardim tornou-se fantástico. 

As flores são placas cinzentas. 

E a areia, sob pés extintos,  

é um oceano de névoa. 

 

No semicírculo de cadeiras  

nota-se certo movimento. 

As crianças trocam de lugar, 

 mas sem barulho: é um retrato. 

 

Vinte anos é um grande tempo. 

Modela qualquer imagem. 

Se uma figura vai murchando,  

outra, sorrindo, se propõe. 

 

 Esses estranhos assentados, 

meus parentes? Não acredito. 

São visitas se divertindo  

numa sala que se abre pouco. 

 

 

 

 

 

Ficaram traços da família 

 perdidos nos jeitos dos corpos. 

Bastante para sugerir que um corpo  

é cheio de surpresas. 

 

A moldura deste retrato  

em vão prende suas personagens. 

Estão ali voluntariamente,  

saberiam - se preciso - voar. 

 

Poderiam sutilizar-se  

no claro-escuro do salão, 

ir morar no fundo de móveis ou  

no bolso de velhos coletes  

 

A casa tem muitas gavetas e papéis, 

 escadas compridas. 

Quem sabe a malícia das coisas,  

quando a matéria se aborrece? 

 

O retrato não me responde, ele me fita  

e se contempla nos meus olhos empoeirados. 

E no cristal se multiplicam  

os parentes mortos e vivos. 

 

Já não distingo os que se foram  

dos que restaram.  

Percebo apenas a estranha idéia  

de família viajando através da carne.  

 

 

 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa versou sobre as Representações Sociais
1
 da família por crianças, na 

cidade do Recife. O tema família emergiu das discussões polêmicas atuais sobre as 

concepções de família em um cenário de mudanças e a adoção da concepção de criança como 

co-construtora da sua história.  

No cotidiano da nova geração, despontam diversos arranjos familiares, com o aumento 

das separações e divórcios, fazendo surgir famílias reconstituídas/recasadas, as quais se 

organizam com a junção de filhos de relações anteriores, além das famílias monoparentais 

caracterizadas por um dos pais só com os filhos, com destaque para o crescimento da 

matrifocais. Nesse contexto, há ainda as famílias unipessoais (pessoas sozinhas) e casais 

homoafetivos, dentre outras possibilidades (HINTZ, 2001). Esses são apenas alguns exemplos 

da diversidade na formatação das famílias que acarretam várias possibilidades nas relações 

sociais.  

Em função de tantas mudanças, parece consensual a ideia de que a família está em 

crise, passando por uma “grave situação”, conforme Court (2005), relacionada com um 

mundo globalizado, capitalista, com exigências de um mercado competitivo, consumista, que 

gera desigualdades sociais e econômicas marcantes, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Tal cenário favorece o processo de individualismo, o qual promove um 

estilo de vida mais independente, com livres escolhas, “que deu origem a um indivíduo 

instável, de convicções voláteis e compromissos fluidos” (PETRINI, 2005, p.37). 

Assim, diante desse quadro complexo de mudanças, perguntamo-nos: quais as 

representações sociais de família construídas por crianças? Existem diferentes representações 

sociais de famílias pelas crianças a partir de diferentes contextos sociais? Quais os sentidos de 

família apresentadas por elas? Na transmissão geracional do modelo de família nessa nova 

geração, haverá caracteres de tradição ou idealização familiar, marcadas pela memória 

coletiva?  

Para essa investigação, adotamos como referencial teórico-metodológico a Teoria das 

Representações Sociais
2
 lançada por Serge Moscovici, a qual propõe uma teoria do senso 

comum e pretende explicar o conhecimento leigo, construído a partir das trocas sociais 

através da comunicação, sobre um objeto social que se transforma e é transformado na 

                                                 
1
 RS, será utilizada para expressar Representações Sociais. 

2
 TRS, será utilizada para expressar Teoria das Representações Sociais. 



12 

 

interação com o sujeito e/ou grupo. Na TRS, o sujeito não reproduz apenas o objeto, mas há 

uma reconstrução na interação que estabelece com ele. As representações sociais surgem 

através da comunicação, nas trocas sociais, no momento em que se compartilham os 

conhecimentos sobre o objeto (MOSCOVICI, 2003).  

Nessa perspectiva, convidamos o leitor a percorrer a trilha que nos levará por 

caminhos de leituras teóricas, pesquisas na área, articulações teórico-metodológicas com os 

resultados obtidos, construídos pela expressão de cada criança individualmente e pelos grupos 

que tiveram seus sentidos produzidos e aqui analisados.  

A formatação de família há tempos vem passando por mudanças profundas e 

permanentes, atingindo aspectos do trabalho, da educação, dos processos comunicativos e 

também da socialização das novas gerações, o que reflete nos valores e na orientação das 

condutas do dia-a-dia. Refletimos também sobre essa atual diversidade das 

configurações/arranjos de família que se apresentam na atualidade, com suas especificidades 

de contextos sociais que influenciam as dinâmicas relacionais, entendendo que a família é 

passível de descrição e não mais de definição (OSÓRIO, 1996).  

Hoje, o avanço das tecnologias consiste em outro ponto que influi nas mudanças da 

estrutura familiar antes não imaginadas, como a possibilidade da procriação separada do 

contato sexual, através das técnicas de fertilização, clonagem e manipulação genética, que 

geram polêmicas e discussões éticas (PETRINI, 2005; SARTI, 2007). Segundo Petrini (op. 

cit., p. 44), a “fecundação desligada de uma relação de amor aparece agora como definida pela 

decisão individual e pelo acesso à tecnologia sofisticada”.  

Pelo caminho das mudanças, situamos, em particular, o Brasil, país considerado em 

desenvolvimento, contextualizado historicamente por uma miscigenação, diversidade cultural 

e processos de exploração que geraram desigualdades nos aspectos sociais. Pensar em família 

no Brasil nos remete a tal diversidade.  

As estatísticas do IBGE
3
, especificadas na SIS

4
 (2010), podem nos ajudar a entender 

esse processo de família atual, com dados que demonstram de forma empírica os diversos 

processos de transformações nos arranjos familiares, que envolvem casamento, 

separações/divórcios, a diminuição do número de filhos, a saída da mulher para o mercado de 

trabalho, além das diferenças dos contextos socioeconômicos que vão mostrar sua realidade 

própria. Enfim, tais aspectos atingem diretamente as relações humanas, no seu modo de 

existir, de se organizar, de conviver e de educar. 

                                                 
3
 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

4
 SIS – Síntese de Indicadores Sociais. 
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Segundo o IBGE (2010)
5
, as mudanças do cenário familiar significam um desafio de 

investigação para os institutos de pesquisa, na medida em que as dissoluções e as 

reconstituições da família se apresentam cada vez mais heterogêneas e ambíguas. Para fins de 

investigação, a família é considerada, para o órgão de pesquisa nacional, “como um grupo 

cuja definição está limitada pela condição de residência em um mesmo domicílio, existindo 

ou não vínculos entre seus membros”, (IBGE, 2010, p. 99). Tal compreensão, no entanto, não 

traduz todas as dimensões sociológicas da família reconhecidas pelo IBGE. 

As pesquisas revelam que nas últimas décadas, de 1999 até 2009, o número médio de 

pessoas na família do Brasil diminuiu de 3,4, para 3,1, no entanto, entre as famílias mais 

pobres, com renda mensal de meio salário mínimo, o número médio de pessoas por família é 

maior, com 4,2. Especificando as mudanças, houve, por um lado, uma diminuição no número 

de casais com filhos, que variou de 55,0% para 47,0%, e por outro lado, um crescimento de 

família formada de casais sem filhos, de 13,3% para 17,0%, resultados dos processos de 

declínio da fecundidade e do aumento da esperança de vida ao nascer (IBGE, 2010).  

Um aspecto que influencia essa realidade do número de membros nas famílias 

brasileiras, relaciona-se a escolaridade da mulher, as que possuem até 7 anos de estudo 

tinham, em média, 3,19 filhos, quase o dobro do número de filhos, 1,68, em relação aquelas 

com 8 anos ou mais de estudo. As mulheres com mais instruções também eram mães um 

pouco mais tarde, com 27,8 anos, e as com até 7 anos de estudo, eram mães com 25,2 anos em 

média. Ressalta-se que entre as mulheres com menos tempo de estudo, o grupo etário de 15 a 

19 anos, concentrava 20,3% das mães, e o grupo com mais escolaridade, dessa mesma faixa 

etária, representava 13,3% da fecundidade (IBGE, 2010). 

Se avançarmos nos dados, veremos que se apresentam mudanças substantivas sobre 

casamento, separação e divórcio (IBGE, 2010). De acordo com as Estatísticas do Registro 

Civil, de 1999 a 2008, observou-se, no Brasil, um aumento das taxas de nupcialidade legal, 

em 2008, o total de casamentos registrados foi de 959.901, cerca de 5% superior ao número 

observado em 2007. De 1999 a 2002, para a população de 15 anos ou mais de idade, as taxas 

variaram de 6,6% a 5,6%, e, a partir daí, cresceram até 6,7%, em 2008, a maior taxa registrada 

no período.  

O IBGE atribuiu essa elevação das uniões legais ao melhor acesso aos serviços da 

justiça, incentivado pelo Código Civil renovado em 2002 e pelas propostas de casamentos 

coletivos, o que reduz os custos, com parcerias entre igrejas, cartórios e prefeituras. 

                                                 
5
 Informações obtidas na Síntese de Indicadores Sociais (SIS), 2010 do IBGE, baseados nos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009. 
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Ao mesmo tempo em que se observa o crescimento da nupcialidade legal, há o 

aumento simultâneo dos recasamentos
6
 que representaram 17,1% do total das uniões 

formalizadas registrados no ano de 2008, entre os indivíduos de 15 anos ou mais, o que em 

1999, totalizava apenas 10,6% desse formato de união. 

No que se refere às dissoluções formais dos casamentos, os dados mostram a 

estabilidade das separações e o contínuo aumento dos divórcios, enquanto a taxa geral de 

separações manteve-se estável em relação a 2004, permanecendo em 0,8‰, a de divórcios 

cresceu chegando a 1,5‰, a maior do período analisado. Essa realidade revela que “a 

sociedade brasileira ampliou sua aceitação ao divórcio e utilizou mais intensamente os 

serviços de justiça que formalizam as dissoluções” (IBGE, 2010, p. 141). O aumento de 

divórcio mediante a separação é compreendido pelos prazos mais rápidos concebidos aos 

divórcios diretos, ou seja, um ano após a separação, e a desburocratização com possibilidade 

de realizá-los nos tabelionatos. Desse modo, no ano de 2008, do total de divórcios concedido 

no País, 70,1% foram de divórcios diretos, 29,8% de divórcios indiretos, e 0,1% não tiveram 

seu tipo declarado. 

Neste contexto, estudar a temática de família nos permite compreender, como 

fundamenta a TRS, a sua interligação com outros saberes como a História, a Sociologia, a 

Antropologia e a Psicologia, posto que o tema é polêmico pela sua diversidade e 

contextualização histórica (ARIÈS, 1981), política, econômica e social, estando em 

permanente transformação. Por isso, a família, faz-se objeto de investigação pela confluência 

com as questões da formação do sujeito e dos valores que conferem os contornos de uma 

sociedade.  

Estes aspectos estão no entorno da questão da família cuja pluralidade de variáveis 

rege a atenção do pesquisador que pretende investigar um tema implicado nas relações 

humanas/sociais e em contextos com especificidades demarcadas. Por este motivo, tivemos 

como proposta investigar dois contextos sociais das crianças participantes, circunscritos pelo 

espaço da escola pública e da escola particular, localizadas na mesma cidade e no mesmo 

bairro.  

Autores como Carmo (2007), Passos (2007), Kamers (2006), Vilhena (2004), Sarti 

(2003) e Goldani (1993) referem-se aos modelos de família que se organizam em torno de um 

modo mais individualista, com ênfase no acesso aos bens de consumo, escolarização 

avançada e uma organização mais próxima ao modelo nuclear, em que o parentesco e a 

                                                 
6
 Recasamento, segundo o IBGE, é a união em que pelo menos um dos cônjuges tinha o estado civil divrciado ou 

viúvo. 
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consanguinidade são marcadores importantes. Nesses modos, a criança ocupa um lugar 

particular, no foco dos cuidados e investimentos (CARMO, 2007; PASSOS, 2007; KAMERS, 

2006; VILHENA, 2004). Destacamos, por sua vez, que as contradições às vezes estão 

presentes nesse trato especial com as crianças nem sempre estão isentas de negligências, 

abandono afetivo e demais formas de violência.  

Em outro sentido, estudos se debruçam e refletem sobre a faceta da população, 

considerada pobre (SARTI, 2007, 2003, 1996; BUSTAMANTES, TRAD, 2005; BASTOS; 

ALCÂNTARA; FERREIRA-SANTOS, 2004; AMAZONAS et al., 2003; MELLO, 2003; 

RABINOVICH, 2002; GOLDANI, 1993), destacando que nesses contextos de desvantagem 

social e econômica, as famílias, para garantirem a sobrevivência, se organizam por uma moral 

diferenciada e não mais em busca de projetos individuais, o que propõe uma rede de relações  

ampliando a ideia de família para além do parentesco, da consangüinidade, na construção de 

uma relação de ajuda mútua. Ou seja, neste caso, a rede das relações funciona pela lógica da 

reciprocidade, em que se dá e se recebe apoio, numa dinâmica de solidariedade em função de 

todos.  

Outro ponto de interesse pelo tema, que interliga família – criança, está relacionado à 

prática profissional que ocorreu em diferentes contextos através de: Projetos Sociais por 

ONG‟s em comunidades; em uma Fundação que funcionava conjuntamente com uma Escola 

Pública; e, por fim, pela experiência como psicóloga também na Escola Particular, junto às 

crianças e suas famílias. Essas experiências, aliadas à formação na Especialização sobre 

Família e Realidade Social realizada em 2004, além de muitas questões inquietantes, 

promoveram a busca pelo aprofundamento teórico e compreensão sobre a família, a partir das 

crianças. 

Nesses espaços profissionais, as crianças eram ouvidas, proporcionando o aprendizado 

por parte de quem ouvia suas histórias e experiências percebendo suas atuações pertinentes e 

seus posicionamentos ativos diante da realidade contextualizada. Ouvi-las nessa pesquisa foi 

uma oportunidade de registrar e publicizar os sentidos elaborados por elas. Tal proposta 

corrobora com a ideia de sujeito participativo, coconstrutor da sua realidade que vem 

ganhando voz nas pesquisas, saindo da posição de “infante” - aquele que não fala (CRUZ, S. 

2008) para alguém que compreende e age no mundo e em seu entorno. 

Autoras como Campos (2008), Rocha (2008), Silva, Barbosa e Kramer (2008)
7
, dentre 

outras, apresentam pesquisa com crianças e orientam pontos importantes a serem 

                                                 
7
 Autoras referenciadas no livro que contém diversos estudos com crianças: CRUZ, S. H. V. (Org.) A criança 

fala a escuta de crianças em pesquisa. São Paulo: Cortez. 2008.   
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considerados pelo pesquisador nesse universo, porém,  podemos dizer que a proposta dos 

estudos com crianças é relativamente recente. Cruz, S. (2008) aponta que nos estudos 

realizados por Rocha em 1999, as pesquisas eram realizadas sobre e não com as crianças, 

enfatizando que a escuta das crianças pode acarretar mudanças que as beneficiem, a partir do 

ponto de vista delas, sobre questões que lhes sejam pertinentes, subsidiando ações mais 

favoráveis que fortaleçam entidades preocupadas com melhores condições para a infância.   

Estudos que demarcam a temática da família por crianças exemplificam a 

possibilidade de fala sobre os fenômenos e contextos em que vivem, como a pesquisa 

realizada por Menezes (2009) no estado de Pernambuco
8
, que ouviu crianças em situação de 

conflito familiar judicial e em cujos seus resultados foi constatada a não passividade das 

mesmas nos seus contextos familiares, uma vez que se posicionaram e produziram sentido 

sobre o que viviam. Sua pesquisa demonstrou que as narrativas das crianças estavam repletas 

de críticas sobre as relações familiares dos adultos, com destaque para a dificuldade de 

diálogo, chegando a propor o caminho do diálogo para a resolução dos impasses familiares. 

Na cidade do Recife, Amazonas et al. (2003), estudaram os arranjos familiares de 

crianças das camadas populares, em uma escola pública, com 100 pessoas, sendo 50 delas 

crianças entre 06 e 11 anos, e os demais seus pais ou responsáveis. Através de entrevistas do 

genograma e o desenho da família com estória, perceberam que são diversos os tipos de 

arranjos familiares, com predomínio do modelo nuclear (32,7%), principalmente nas faixa 

etária das crianças menores de 06 a 07 anos, havendo família extensa (24,5%), de recasados 

(16,3%), monoparental (14,3%), adotiva (8,2%) e abrangente (4,1%).  

Em relação ao seu funcionamento, o estudo aponta que a maior parte se organiza em 

torno da mulher (60%), com a figura do homem muito fragilizada pelo desemprego e uso de 

álcool e outras drogas. O estudo destacou a dinâmica da solidariedade entre os membros da 

família e comunidade, com 50% dos casos, que se revela como uma estratégia de 

sobrevivência, corroborando com o que a literatura na área aponta. 

Ramires (2004), em sua pesquisa sobre as transições familiares, buscou ouvir a 

perspectiva de crianças e pré-adolescentes, tendo como objetivo compreender como eles 

concebem as modificações no ciclo de vida familiar, a partir das separações e novas uniões 

parentais. Participaram da pesquisa 11 crianças e pré-adolescente, entre 05 e 13 anos de idade, 

sendo sete meninos e quatro meninas, de camada socioeconômica média baixa. O estudo foi 

realizado a partir de uma Clínica-Escola numa Universidade da região Sul do país, em que o 

                                                 
8
 Dissertação de Mestrado cuja coleta de dados foi realizada no Fórum Universitário em Olinda, lócus da 

atividade profissional da autora. 
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motivo da consulta estava relacionado às situações de separação dos pais, configurando o 

momento de transição familiar.  

O conteúdo das sessões foi analisado pela idade e nível de desenvolvimento, com as 

seguintes categorias: nos 5 e 6 anos, houve desejo de reunir a família, separação sentida como 

uma tormenta; aos 8 e 9 anos, ansiedade de separação, sentimentos de perda e dor intensa, 

fantasias de abandono e conflitos no processo identificatório; dos 10 a 13 anos, aceitação da 

nova união dos pais, atitude de cuidado e proteção dos pais, sentimentos de culpa e temores 

de retaliação, raiva e tristeza. A pesquisa discutiu também a importância dos vínculos e a 

necessidade de promovê-los, como também estratégias de apoio nas transições familiares. 

Dois outros estudos de Rabinovich e Moreira, (2008), e de Moreira, Rabinovich e 

Silva (2009) ouviram as crianças sobre suas famílias. O primeiro foi em São Paulo, com 

crianças entre 06 a 10 anos, demarcadas pela diferença de três níveis de escolaridade dos seus 

pais; e o segundo foi na Bahia, entre a faixa etária de seis a doze anos, no contexto de 

periferia. Essas diferenças de contextos sociais objetivaram perceber especificidades nos 

olhares das crianças sobre a família através das questões da entrevista que focaram a 

concepção de família e de seus membros, como pai, mãe, irmãos e avós. O estudo mostrou 

ainda que a ideia de cuidado permeava a concepção de família para a maioria das crianças, 

com resultados que revelaram diferenças a partir dos contextos de pertencimento.  

Tais estudos reforçam a proposta da pesquisa com crianças, contextualizadas 

socialmente, relacionada à temática da família que passa por tantas transformações. Nesse 

sentido, o pertencimento social contribui na compreensão da elaboração das crianças sobre o 

tema investigado.  

Outro aspecto pensado em nossa pesquisa referiu-se à memória, compreendida como 

um elemento na construção das concepções de família. Aqui, esse elemento foi considerado 

como coletiva/social que se constitui tanto no social como no individual, através de um 

processo construtivo ou reconstrutivo, interligado com a comunicação e a interação social, 

acarretando implicações no pensamento social e na dinâmica afetiva (SÁ, 2005, 2007b).  

Através dessa dinâmica, entendemos que ao longo do tempo resquícios da memória de 

referências anteriores do que se entendia por família podem ser passados às novas gerações, 

ao mesmo tempo em que vão sendo incorporadas às novas referências. Pode-se pensar, assim, 

a família  

[...] como algo que se define por uma história que se conta aos indivíduos, ao 

longo do tempo, desde que nascem, por palavras, gestos, atitudes ou 

silêncios, e que será por eles reproduzida e significada, à sua maneira, dados 

os seus distintos lugares e momentos na família (SARTI, 2007, p. 26).  
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Nessa perspectiva, compreendemos a construção das representações sociais de família 

por crianças, associada ao campo conceitual da família e da memória coletiva relacionada 

com a teoria das representações sociais, entendendo-os como processos cognitivos e sociais. 

O objetivo geral desse estudo foi compreender as representações sociais de família por 

crianças na cidade do Recife. Os objetivos específicos pretenderam: mapear significados de 

família construídos por crianças; analisar esses significados a partir dos contextos de 

pertenças das crianças; e relacionar Representações Sociais e memória de família por 

crianças da cidade de Recife.  

Nosso trabalho foi composto por cinco capítulos, sendo dois capítulos teóricos, um 

capítulo sobre o método, outro sobre a análise dos dados e o último referente às considerações 

finais. O primeiro capítulo, teórico, expõe o tema da família implicado em um contexto 

histórico, social, econômico, apresentando as transformações mais atuais. Como subtemas 

deste primeiro capítulo, observamos as famílias em um breve contexto histórico brasileiro; 

focamos as relações familiares com as crianças, diferenciadas por suas pertenças sociais; e 

apresentamos um breve recorte da luta dos direitos da criança que culminou na formação de 

um Estatuto legal de proteção vigente em nosso país, bem como apresentamos a importância 

da voz da criança ativa na construção da sua história de vida. 

O segundo capítulo, sobre a TRS, apresenta um breve panorama do seu surgimento; as 

principais ideias do seu precursor, Moscovici; os dois processos de construção envolvidos, 

“ancoragem” e “objetivação”; a relação da memória coletiva com as representações sociais; e 

a proposta de outras abordagens que compõem a teoria, com ênfase na Teoria Estrutural do 

Núcleo Central de Abric, adotada nesta pesquisa. 

O capítulo do método, terceiro deste trabalho, mostra a proposta de uma pesquisa 

qualitativa, plurimetodológica, caracterizada por uma diversidade de possibilidades de 

investigação, como também o universo da pesquisa e o passo a passo dos procedimentos 

utilizados.  

No que se refere à análise dos dados, o quarto capítulo foi subdividido segundo as 

etapas de investigação. O primeiro apresenta a entrada no campo de pesquisa; o segundo, a 

caracterização dos participantes; o terceiro, a análise dos questionários de associação livre e a 

hierarquização de palavras; o quarto, a análise referente à etapa dos desenhos, associada ao 

método tipo clínico piagetiano e a análise da associação livre e hierarquização das palavras; 

no quinto, e último, a análise dos dois grupos focais realizados com as crianças nos contextos 

da escola pública e da escola privada. 
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Nas considerações finais, refletimos, de forma geral, sobre a relevância dos principais 

achados, relacionando-os com os objetivos propostos, enfatizando a importância destes 

achados para os diversos profissionais que lidam com a temática, como também e pertinência 

de novas pesquisas nesse campo. 
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1 FAMÍLIA:VERSANDO SOBRE SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

 

Estudar o tema da família nos fez acessar diversas leituras e perceber que a 

complexidade é o aspecto que mais se destaca. Nesta pesquisa, não pretendemos uma 

definição de família, todavia, adotamos a perspectiva sócio-histórica e contextualizada do que 

a literatura tem proposto para o debate sobre família(s) que, mesmo tendo passado por tantas 

transformações, é considerado como um fenômeno universal presente em todas as formas de 

sociedade (KAMERS, 2006). Essa constatação deve-se à busca da sobrevivência e luta pela 

reprodução da vida, em que as pessoas “estabelecem relações de convivência, conflituosas ou 

não, trocam experiências, acumulam saberes, habilidades, hábitos e costumes, reproduzindo 

concepções e culturas” (BASTOS; ALCÂNTARA; FERREIRA-SANTOS, 2004, p. 100). 

A obra de Ariès (1981) tornou-se uma referência clássica na temática de família, ao 

promover uma pesquisa na França no período da Idade Média até a Modernidade, apontando 

caminhos para se pensar a família não mais por parâmetros naturalistas e universalizantes, 

mas referenciada por contextos históricos, sociais, culturais, econômicos e políticos. Sua tese 

afirma que até o séc. XVII a vida era voltada para o espaço público, o que não favorecia o 

lugar da intimidade, do privado, a vida social não possibilitava, assim, lugar reservado para a 

família, que nesse momento não existia como sentimento ou valor.  

O processo de intimidade e interiorização da família que assume o lugar futuramente 

do modelo nuclear se deu no fim da Idade Média (séc. XVI e XVII) com a criança 

conquistando um lugar junto aos pais. Houve também uma queda da mortalidade, com 

destaque para a infantil e, ao mesmo tempo, uma diminuição da natalidade, existindo menos 

crianças as quais, em decorrência disso, passaram a ser mais valorizadas. Antes, elas eram 

levadas para serem cuidadas por estranhos em outros lugares a fim de aprender os ofícios. 

Com a permanência da criança dentro do lar, a família voltou-se para o cuidado com sua 

educação, carreira e futuro.  

Nesse processo, surgiu a família moderna que, separada do mundo público, priorizava 

o grupo solitário dos pais e filhos. Assim, “toda a energia do grupo é consumida na promoção 

das crianças, cada uma em particular, e sem nenhuma ambição coletiva: as crianças mais do 

que a família” (ARIÈS, 1981, p.189). Tendo tal fenômeno se iniciado na aristocracia ou 

burguesia, com os artesãos e comerciantes, apenas no século XVIII é que o sentimento de 

família se estendeu para as outras camadas sociais, ressaltando as diferenças desses processos 

nas realidades sociais e econômicas da época, como se percebe ainda hoje.  
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A partir da perspectiva do autor supracitado, compreende-se que refletir sobre a 

família aponta sempre uma linha de mudanças que, por sua vez, não são isoladas ou 

descontextualizadas. Dessa forma, autores como Sarti (2003, 2007), Court (2005), Petrini 

(2005), Bilac (2003) e Hintz (2001) concordam com a estreita relação atual da 

família/mudança, consideram-na em um momento de transformações aceleradas associado à 

ideia de crise, proposta que ganha força nos debates.  

A família pressupõe, portanto, uma instituição flexível, sempre em mudanças, que 

estabelece vínculos entre as pessoas e só pode ser pensada por estar permeada na 

complexidade de alguns aspectos que a envolve diretamente, como: demografia; o processo 

econômico e político; a dinâmica entre vida privada e vida pública; as relações com o Estado 

e suas leis; os papéis/funções sociais − a depender do lugar que se ocupa; as relações de 

parentesco e afinidade; a transmissão de bens e valores; além dos ritos de passagem, dentre 

outros (HINTZ, 2001). 

Diante disso, são pontuados, aqui, alguns fatos que ainda interferem nessa dinâmica 

complexa e viva, presente no contexto da família. Comecemos a nos reportar para as 

sociedades tradicionais, como são apresentadas na literatura e que levam em consideração que 

os papéis familiares eram predeterminados e definidos para cada membro (SARTI, 2003). 

Embora a realidade seja plural em qualquer tempo histórico, nesse contexto de família 

tradicional, o pensamento hegemônico é que as mulheres eram as cuidadoras e localizadas no 

espaço do privado, enquanto os homens, provedores, estavam no espaço público, com a 

função principal de trazer para casa o sustento e com isso garantir a autoridade (LYRA, et al., 

2007; CARVALHO
9
, et al, [s.d.]). Nesse contexto, os filhos, obedientes, percebiam o limite 

apenas com um olhar dos pais (COSTA, 1998). Parker (1991, p. 59) especifica essas 

características referenciadas pelo modelo patriarcal no Brasil e afirma que “as atividades dos 

homens eram dirigidas para o mundo social mais amplo da economia, política e interações 

sociais, além do âmbito da família; enquanto que os da mulher e filhas eram restringidos e 

limitavam-se ao mundo do doméstico da própria família”. Enfatiza-se, aqui, o lugar da filha – 

mulher, na permanência no ambiente privado.   

Essas são cenas que para alguns podem causar uma sensação de nostalgia e 

saudosismo, implicando em uma maior hierarquia nas relações, com uma desigualdade de 

poder visualizada através de processos subjugados do homem sob a mulher e a criança. Tais 

aspectos traduziam o lugar do feminino/masculino na família, atrelados às dimensões sociais, 

                                                 
9
 Texto até o momento não submetido. Lido em 2009. 
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históricas, culturais e de formação de identidade, portanto, a questão de gênero (LYRA, et al., 

2007), a qual merece ser aprofundada em outro momento, não sendo foco principal dessa 

discussão.  

Para Sarti (2003, p. 43), as mudanças na família relacionam-se com a perda do sentido 

da tradição, em que “o amor, o casamento, a família, a sexualidade e o trabalho, antes vividos 

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

a individualidade conta decisivamente e adquire cada vez maior importância social”. Com a 

dimensão individual ganhando espaço, os papéis familiares se tornam conflitivos na sua forma 

tradicional, ainda que a vida em família continue tendo o valor social de antes.  

Para entender essa dimensão individualista e tantas mudanças ocasionadas na família, 

volta-se a olhar para a História, que possibilita a compreensão dos contextos como o pós-

guerra; a Revolução Industrial, entre as décadas de 50 e 60 e a predominância do sistema 

capitalista; os movimentos feministas; o desenvolvimento tecnológico; e a pílula 

anticoncepcional que liberou a mulher para o mundo do trabalho (HINTZ, 2001), permitindo 

o controle da natalidade e dissociando a sexualidade da reprodução. Nesta nova ordem social, 

a microrrealidade social da família foi redimensionada, sobretudo, com a entrada da mulher 

no mundo do trabalho público, o que criou uma nova identidade feminina relacionada à 

maternagem, restabelecendo as relações de poder em outra dimensão.   

A partir de então, as transformações ganham força e o Estado passa a interferir no 

mundo do privado. Com a Constituição de 1988, no Brasil, ocorre a quebra o estatuto da 

chefia masculina, tornando a sociedade conjugal compartilhada em direitos e deveres, tanto 

pelo homem como pela mulher, sem que haja mais a diferenciação de filhos legítimos e 

ilegítimos. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta a noção de proteção 

legal, acima do poder da família, tornando a criança agora um sujeito de direitos (SARTI, 

2007; HINTZ, 2001).  

São alguns desses aspectos que justificam, para uma parcela de estudiosos, a chamada 

“crise da família”, visto que tais mudanças interferem desde o número de seus membros até a 

sua dinâmica relacional. Uma nova situação desse contexto refere-se ao cuidado com as 

crianças, buscando-se uma alternativa para esta função, uma vez que as mães passam a se 

inserir no mercado de trabalho. Surgem como opções as creches, os berçário, as escolas, as 

babás, as vizinhas, outros parentes como tias e principalmente as avós (AMAZONAS, et al., 

2003), alternativas para cuidar dos filhos que não terão mais a mãe em tempo integral.  

Diante dessa rede de apoio para o cuidado com as crianças, destaca-se o papel dos 

avós, hoje, muitas vezes, responsáveis pelo cuidado afetivo, pela educação e até o sustento 
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econômico, parcial ou total dos netos, pois uma “solidariedade familiar intergeracional parece 

estar sendo exigida, cada vez mais, como recurso potencial para o enfrentamento das 

demandas sociais e econômicas que desafiam a família para encontrar saída” (VITALE, 2007, 

p. 98). Os avanços da medicina e a melhoria na qualidade de vida também contribuíram para 

uma maior expectativa de vida, acarretando em uma convivência mais longínqua entre as 

gerações.  

Segundo dados do IBGE (2008), existem 24,7 idosos de 65 anos ou mais para cada 

100 crianças de 0 a 14 anos, com perspectiva de crescimento para as próximas décadas. Tais 

mudanças não se referem apenas às referências quantitativas, já que houve alterações 

evidentes na dinâmica da sociedade como um todo: 

[...] trata-se, não somente da convivência, mas primordialmente das 

transferências intergeracionais que irão transitar entre o mais idoso membro 

do grupo familiar e o mais jovem deles, acarretando, em alguns contextos, 

um intercâmbio de valores, expectativas e experiências vividas (IBGE, 2006, 

p. 7) 

Outra mudança impulsionada principalmente pela presença da mulher no mercado de 

trabalho diz respeito ao papel do homem, que não realiza apenas a função de provedor 

(HINTZ, 2001). As estatísticas revelam que quando a chefia da casa é feminina, 80% dos 

arranjos familiares não contam com a presença do cônjuge masculino (PNAD
10

, 2006). 

Levantam-se duas hipóteses para esses dados: o empoderamento das mulheres e o 

desemprego dos homens (PNAD, op. cit., p. 86). Diante dessa realidade, há um esvaziamento 

da autoridade e a situação dos subempregos, em especial nas pertenças sociais menos 

favorecidas economicamente, o que compromete, inclusive, a posição do pai, muito 

associada, ainda, ao lugar de provedor (OLIVEIRA, E., 2010; SARTI, 1996; 

BUSTAMENTE, 2005).  

No contexto de tantos deslocamentos, o estudo de Oliveira, E. (2010), realizado no 

Recife com homens, pais, separados e pobres, revela o desconforto destes por não estarem 

inseridos no mercado de trabalho, o que os impede de pagar a pensão dos filhos, gerando 

grande frustração no exercício da sua paternidade. Para eles, a paternidade, além de estar 

atrelada à função de provedor, está relacionada com a responsabilidade, o amadurecimento no 

processo de desenvolvimento humano e na promoção do sentimento de dedicação ao outro. 

Com a separação, vem o sofrimento pela diminuição do convívio com os filhos; com o 

desemprego, o abalo da sua autoridade concretizada no papel de provedor.  

                                                 
10

 PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
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Em alguns casos, a autora observou que a separação favoreceu a aparição de práticas 

menos tradicionais, através de uma maior participação do pai na vida dos filhos, justificada 

por não confiar na educação da ex-mulher, ou pela diminuição da frequência com que viam os 

filhos, geralmente quinzenal. As mudanças de práticas com os filhos revelaram o 

envolvimento com as atividades de educação, alimentação, horários, levar na escola e para 

passear, até colocar para dormir (OLIVEIRA, op. cit.).  

Existiu, portanto, um processo histórico, cultural e social que reservou à mulher o 

lugar de cuidadora e ao homem o lugar da força e da provisão. No entanto, hoje, tal condição 

se encontra em vias de mudança pelas transformações atuais. Lyra et al. (2007) pontuam que 

houve um “estranhamento” do lugar das mulheres, antes reservado ao mundo privado, que as 

fez chegar ao mundo público do trabalho, externo à casa. Da mesma forma, acredita-se que 

esteja ocorrendo um “estranhamento” do lugar do homem, que hoje se sente deslocado e sofre 

com a referência apenas de provedor. Tais mudanças favorecem a vivência de uma 

masculinidade para além do modelo hegemônico, fazendo com que a paternidade experimente 

outros papéis, como o de cuidador. Para os autores, 

a construção da noção de cuidado no universo do discurso masculino é, 

portanto, uma forma de dinamizar as transformações das relações de gênero, 

visto que quebraria a dicotomia entre pai-provedor-protetor, (...) e mãe 

cuidadora (LYRA et al., op.cit., p. 88).  

Nessa perspectiva sobre os lugares e papéis do masculino/feminino nas relações 

familiares, surgem os casais modernos, chamados de igualitários (HEILBORN, 1995), mais 

característicos nas pertenças de mais vantagem social. Em tese, a estrutura da formação desse 

casal acontece pelo encontro psicológico singular, em consonância com os valores do 

individualismo. Na prática cotidiana, eles buscam a divisão das tarefas domésticas e a 

paridade sobre o aporte financeiro, com as despesas efetuadas em comum, sem a expectativa 

de dependência econômica entre os parceiros. Dessa maneira, a base da relação está na 

reciprocidade, vivida de forma simétrica, com trocas afetivo-sexuais e com demarcação dos 

papéis conjugais. Cada membro visa o apoio psicológico, o companheirismo, uma 

dependência recíproca, com interdição sexual, tendo como objetivo maior preservar a 

autonomia individual e a singularidade.  

Contudo, algumas questões contraditórias surgem nessa relação do casal igualitário, no 

que diz respeito à intimidade e à privacidade, extremamente valorizadas por ambos: se de um 

lado, existe a necessidade da proximidade; do outro, esta provoca incômodos pela sensação de 

invasão que impede a autonomia e a liberdade, também muito cultivadas nas sociedades 
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atuais, individualistas. Com isso, uma das alternativas encontradas é o casal morar em casas 

separadas, o que elimina alguns constrangimentos e preserva a privacidade, solução que se 

opõe ao outro ideal, da conversão do casamento. Tal emancipação, porém, não exclui o 

monitoramento pessoal, como pontua Heilborn (1995, p. 98), pois garante “a fuga ao olhar 

perscrutador do cônjuge, permitindo os meios de fruição do tempo de maneira pessoal e 

autônoma”. 

Outros aspectos também têm sido observados na dinâmica da população de pertença 

social mais favorecida economicamente, referentes aos jovens adultos, considerados, às vezes, 

como adolescentes tardios, em torno dos trinta anos ou mais e que permanecem morando na 

casa dos pais. Esta circunstância é justificada por não terem casado ou porque não terem, 

ainda, condições de manter o mesmo padrão de vida se morarem sozinhos, uma vez que a 

busca de se estabelecer primeiro no mercado de trabalho é cada dia mais competitivo. 

Corroborando com essas observações, Jablonski (2007) apresenta o fato de que os jovens hoje 

priorizam a realização individual acima das normas cultivadas em família e, para alguns, o 

casamento acarreta uma grande desvantagem, a perda da liberdade e da privacidade. 

Destacamos, ainda, a situação de casais recém-formados ou com filhos pequenos que 

voltam para casa de um dos pais com o objetivo de economizar o que despenderiam com 

aluguel. A estratégia solidária possibilita a compra da casa própria ou a espera do imóvel que 

está para ser entregue, o que pode durar anos. Nas pertenças populares, o retorno dos filhos 

casados é, muitas vezes, causado pela situação de desemprego, como também pela mudança 

de cidade de um dos cônjuges, na busca de colocação profissional ou enquanto constroem a 

casa própria.  

Seguindo pelo caminho de tantas mudanças, outro aspecto importante das separações, 

dos divórcios e dos recasamentos é a falta de nomeação adequada e legitimada socialmente 

para as novas relações advindas de tantas formas de arranjos/configurações (BILAC, 2003). 

Faltam, também, terminologias mais claras que conceituem os diversos arranjos familiares, 

conhecidos como: famílias nucleares/tradicionais; extensas; recasadas/reconstituídas; famílias 

adotivas; monoparentais, com destaque para as matrifocais ou chefiadas por mulheres; 

unipessoais; uniões consensuais; casais de adolescentes que engravidam, mas continuam 

morando na casa dos pais; casais sem filhos e casais homoafetivos que se submetem, às vezes, 

a técnicas de fertilização e que lutam por direitos para adoção de filhos, dentre outras 

(DESSEN, POLONIA, 2007; PETRINI, 2005; HINTZ, 2001).  

Diante da transição e especificidades no contexto atual, descrever algumas funções é o 

que parece possível quando se fala de família. Dentre as funções sociais (COURT, 2005) que 
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as famílias exercem para os seus membros, encontra-se a função mediadora, transmissora dos 

valores, crenças e ideias; auxiliar na sobrevivência; influenciadora dos comportamentos, 

principalmente das crianças; além de reguladora dos aspectos da sexualidade, do trabalho, da 

educação e da política. O espaço da família favorece, portanto, as interações pessoais, como 

uma unidade dinâmica, envolvendo aspectos afetivos, cognitivos e práticas culturais 

(DESSEN; POLONIA, 2007). 

A família contemporânea, segundo Sarti (2003), caracteriza-se, por um lado, por sua 

enorme elasticidade, e por outro, pelos modelos idealizados que ainda se apresentam. Assim, 

o desafio é conformar as experiências vividas, simbolizadas, construídas socialmente, e as 

[...] instituídas por dispositivos jurídicos, médicos, psicológicos, religiosos e 

pedagógico, enfim, pelos dispositivos disciplinares existentes em uma 

sociedade, os quais têm nos meios de comunicação um veículo fundamental, 

além de suas instituições específicas. Essas referências constituem os 

“modelos” do que é e como deve ser família, ancorados numa visão que a 

considera como uma unidade biológica constituída segundo as leis da 

“natureza”, poderosa força simbólica (SARTI, 2003, p. 23).  

Para Bilac (2003), a família surpreende por sua capacidade espantosa tanto de 

permanência quanto de renovação, através de uma crise que dura pelo menos uns 100 anos, 

mas que não ocasionou o seu desaparecimento, desafiando a sociedade a repensá-la com mais 

cuidado. A família, portanto, apesar de tantos deslocamentos, “não importa a configuração 

que assuma, continuará a existir, pois é o que pode assegurar à criança, aos novos sujeitos que 

se apresentam no mundo, o direito ao amor, ao acolhimento no mundo humano e à palavra” 

(AMAZONAS; BRAGA, 2006, p.179). 

Na pesquisa em Psicologia, referenciamos Sarti (2003, p. 39) quando afirma que é 

difícil falar do tema família porque ele “nos remete a uma realidade muito próxima que somos 

nós mesmos, com nossa identidade pessoal”. Nesse contexto cito uma experiência particular, 

que exemplifica esse envolvimento com o tema. Enquanto produzia o texto dissertativo fui 

interrompida, algumas vezes, pela minha mãe, que vinha a todo instante me mostrar 

fotografias de família, de três gerações. Ela estava afetada pelas mudanças recentes da 

configuração familiar, com o falecimento da minha avó materna aos 94 anos, a qual morou 

conosco durante 24 anos e era o foco dos cuidados da minha mãe; e com a mudança do meu 

irmão mais novo, que tem 25 anos e foi fazer o Mestrado em outro Estado. A organização das 

fotos de família pareciam ser um meio dela elaborar, organizar e dar sentido a esses 

deslocamentos.  

As fotografias saltavam aos olhos pela forma de organização das gerações anteriores: 

os meus avós; os meus tios ainda crianças; fotos contendo cenas da minha infância e dos meus 
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irmãos; e as mais atuais, incluindo os netos, comparados pelos ângulos das imagens que 

apresentavam semelhanças com a avó, ainda criança. Os registros são de festas, aniversários, 

viagens, cenas descontraídas do dia-a-dia e as fotos mais antigas que foram recuperadas, 

graças à tecnologia, replicadas e distribuídas para outros membros da família, após a morte da 

minha avó, a fim de que cada um tenha o seu arquivo, como uma memória viva de família.  

Barros (1989), em seu trabalho sobre memória e família, afirma que a morte da mãe, 

dentre outros acontecimentos, é um dos motivos que propiciam a carreira do “guardião da 

memória familiar”, ou seja, aquela pessoa que constrói para si e para os demais familiares a 

memória da família. Não é uma motivação individual que “leva o colecionador a procurar, 

investigar, encontrar e conservar seus bens preciosos. Ele está imbuído de um papel que lhe 

confere o direito e também a obrigação de cuidar da memória do grupo familiar” (BARROS, 

1989, p. 38). Assim,  

[...] caixas nas partes mais altas dos armários, álbuns nas estantes do 

escritório, envelopes e papéis empilhados dentro de gavetas, pacotes 

cuidadosamente amarrados com barbantes e guardados em cômodas pesadas 

são os espaços para guardar fotos, álbuns e outras tantas relíquias familiares. 

Se não são vistos como os lugares mais adequados para a conservação de 

fotos, sendo até considerados como improvisados e escolhidos meio ao acaso 

na arrumação da casa, estão ao mesmo tempo à mão de quem ali guarda as 

imagens e objetos que documentam a memória da família (BARROS, 1989, 

p. 37) 

Por fim, imbuída nessa função de cuidar da memória da família, minha mãe me 

chamou a atenção para avisar que toda nossa “história de família”, enfatizando os 

sobrenomes, estaria guardada em uma porta “x” do guarda-roupa “y”, no quarto dela e do meu 

pai, como se isso me localizasse e não me permitisse perder as referências, para que a 

memória da família não escapasse.  

 

1.1 Contextualizando as famílias no Brasil  

 

Família, no Brasil, remete à multiplicidade étnico-cultural (NEDER, 2002). O 

primeiro ponto na formação do nosso país faz referência à mistura do português-europeu, do 

índio e do negro que chega para ser escravo. A consciência dessa formação amplia, ainda 

mais, a compreensão sobre família, em um país que se formou na invasão e pela invasão, 

explorado e escravizado e que ainda hoje carrega as marcas de toda essa mistura e 

desigualdade. 
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A família patriarcal é, muitas vezes, apontada como sinônimo da família brasileira do 

período Brasil Colônia, destacada em alguns estados do Nordeste brasileiro, como 

Pernambuco, disseminada pela obra de Gilberto Freyre (1975) em Casa Grande Senzala
11

. O 

autor pernambucano retratou a vida na casa grande do senhor de engenho do século XIX até 

meados do XX e as relações desse momento de uma região que se desenvolvia em torno do 

crescimento rural, com o plantio da cana-de-açúcar (CAVALCANTI, 1991; NEDER, 2002).  

Nesse cenário imperava o abuso de poder desse senhor, com uma família extensa, 

marcada pela submissão da mulher branca, a qual deveria permanecer guardada, calada, e 

quanto mais pacata melhor. Segundo Quintas (2007), cabia a essa mulher a espera pelo 

casamento e a procriação dos filhos legítimos do seu marido, que eram muitos, morrendo 

precocemente em torno dos dezoito, vinte anos. 

O homem − senhor − casava até quatro vezes, em função do falecimento das esposas. 

Nesse período, a virilidade era ostentada, sendo socialmente aceita a poligamia, com as 

escravas que ocupavam o lugar de objeto de desejo. As novas escravas, virgens, 

representavam a grande atração dos filhos brancos dos senhores e as crianças (bastardas) fruto 

dessas relações, não eram assumidas pelos pais biológicos. Elas cresciam com as outras 

crianças (filhos legítimos) na casa grande e em torno dos sete anos eram consideradas aptas 

para o trabalho, passando a ser mão-de-obra e levadas para a senzala (DEL PRIORE, 2005; 

QUINTAS, 2007). 

No processo de derrocada desse poderio advindo da decadência dos proprietários de 

engenho afetados pela crise econômica, houve o fim da escravidão, o início da urbanização e 

industrialização, bem como a chegada das usinas. Além disso, a casa grande, que antes 

abrigava a todos, foi reduzida e paulatinamente o espaço tornou-se íntimo: “o senhor de 

engenho passou a viver para os seus filhos [...] acentuava-se o apego afetuoso entre marido e 

esposa e entre pais e filhos” (CAVALCANTI, 1991, p.58).   

Dessa história, tem-se a influência do modelo patriarcal e, em seguida, do modelo 

nuclear (que culminou com a derrocada dos engenhos), definindo a transmissão geracional 

dos valores e hábitos, conforme afirma Petrini (2005, p. 46): “a família sempre foi o lugar do 

encontro entre diferentes gerações. A história é constituída por uma sequência de gerações”.  

Sabe-se, contudo, que o modelo patriarcal não foi o único existente no Brasil 

(NEDER, 2002; SAMARA, 1987; CORRÊA, 1982). No sul do país, por exemplo, entre os 

séculos XVIII e XIX, era comum famílias mais simplificadas, com menor número de pessoas, 

                                                 
11

 FREYRE, G. Casa-grande e senzala. 17 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975. 
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como as paulistas no início do século XIX, situação em que as moradias apontavam apenas 

26% do tipo de família extensa ou patriarcal, enquanto os demais 74% das casas 

correspondiam às outras formas de composição familiar (SAMARA, 1987).  

  Outra característica da diferença desse modelo foi o lugar ocupado pela mulher no 

Nordeste, as sinhazinhas de perfil doce e passivas, e no Sul, as bandeirantes, com seu caráter 

militar de estratégia para a colonização que assumiam a administração da fazenda e 

controlavam os escravos na ausência dos homens (NEDER, 2002). Encontramos, aqui, um 

modelo de mulher mais ativa, que se assemelha às inúmeras mulheres que no Brasil são hoje 

chefes de família, responsáveis tanto pelo sustento econômico, quanto pelo cuidado da casa e 

dos filhos (CARVALHO et al, [s.d.]).  

 Constatamos, assim, uma pluralidade de família(s) no Brasil, observando que a 

“„família patriarcal‟ pode ter existido, e seu papel ter sido extremamente importante, apenas 

não existiu sozinha, nem comandou do alto da varanda da casa grande o processo total de 

formação da sociedade brasileira” (CORRÊA, 1982, p. 25). Além disso, no período colonial 

havia também as famílias de origem africana que se tornaram escravas, com seus membros 

vistos sob uma condição não-humana, tratados de maneira “coisificada” por terem sua 

religiosidade, costumes, língua, tradições diferenciados da família patriarcal dominante. Em 

meio à violência sofrida no período da escravidão, separaram os pais dos filhos, os parentes e 

amigos, com muito sofrimento para todos (NEDER, 2002). Mesmo nos engenhos não 

existiam apenas escravos, havia também trabalhadores livres, até assalariados (CORRÊA, 

1982; CAVALCANTI, 1991), lavradores, técnicos do engenho, considerados “mestres” do 

açúcar, na condição de assalariados e livres, bem como pequenos proprietários do cultivo de 

algodão, tabaco ou gêneros para a subsistência, presentes na costa Bahia-Pernambuco, o que 

confirma a não hegemonia do modelo patriarcal (CORRÊA, 1982). 

Este breve prenúncio histórico da formação das relações familiares no Brasil introduz 

um panorama muito atual dos modelos de família que permanecem, concomitantemente, 

demarcados por desigualdades sociais, culturais, econômicas e políticas, como se comenta a 

seguir. 

 

1.2 As relações atuais das famílias e o lugar das crianças 

 

Consideramos, assim como Bastos, Alcântara e Ferreira-Santos (2004, p. 98), que o 

ambiente familiar para a criança em desenvolvimento apresenta-se como um “fluxo de 

práticas e rotinas, dentro da qual são socializados e construídos significados culturais e 
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padrões de interação que se tornam o material de que é feito o estilo singular de cada família e 

cada pessoa”. As autoras referem que a criança, nessa relação com a família, possui um 

repertório de habilidades e aptidões, conceitos e significados em seu desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e moral, que situam e orientam sua inserção nas práticas cotidianas. 

Alguns autores (CARMO, 2007; PASSOS, 2007; KAMERS, 2006; VILHENA, 2004) 

apresentam uma reflexão de modelos de família que velam pela intimidade e acesso aos bens 

de consumo, em uma sociedade capitalista, fortemente marcada pelos projetos individuais. 

Nesse contexto, há a permanência de uma idealização familiar reforçada, muitas vezes, por 

visões psicológicas, pedagógicas, religiosas e jurídicas que favorecem a perpetuação de um 

ideal de família (SARTI, 2003) referenciado por um modelo conjugal, nuclear-burguês. No 

funcionamento social regido pelas relações individualizadas, reflete-se uma fragilização das 

funções dos indivíduos nos grupos que passam a ser facilmente descartáveis, pois,  

[...] na conjuntura atual, a presença desse outro tem se tornado cada vez mais 

opaca e nebulosa e, dessa forma, torna-se difícil criar e recriar laços, como é 

esperado no amadurecimento e no processo de humanização [...] não 

existiria fatos sociais mais significativos em nossa época do que a 

possibilidade de viver livre e a busca de cada um por seu próprio modo de 

existência íntima (PASSOS, 2007, p. 119-123). 

A partir do contexto individualista é que são identificados modos específicos de lidar e 

cuidar das crianças. Em uma parcela da sociedade favorecida economicamente, os filhos 

passam a ser o foco dos investimentos afetivo, financeiro, social, como uma maneira de 

“garantir” a continuidade geracional em que o sobrenome e a filiação sanguínea tornam-se 

relevantes. Como afirma a autora, 

[...] não se trata de sacrificar a vida para ter filhos, como expressavam os 

princípios do patriarcado, mas, tê-los como forma de usufruir da alegria que 

acrescentam à vida dos pais e, mais do que isso, pelo prazer obtido com o 

prolongamento narcísico assegurado pela continuidade geracional (PASSOS, 

2007, p.125).   

Para ela, tais mudanças vão acarretar à família outros sentidos, não tendo esta mais um 

fim em si mesma, posto que perde-se o foco na perpetuação das realizações parentais e o casal 

busca as suas diversas demandas, supervalorizando as relações de pais e filhos, reforçando o 

modelo da família nuclear. Dessa forma, os filhos são vinculados aos ganhos que oferecem 

aos pais, ao mesmo tempo em que ocupam um lugar de soberania − e até de “tirania” − em 

busca da realização dos seus desejos, causando um processo de culpa nos pais que não sabem 

mais como agir e, muitas vezes, perdem a referência dos limites que devem ser colocados aos 

filhos. Tudo isso gera, segundo Kamers (2006, p.117) “um exército de pais desesperados que 
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não se autorizam junto a seus filhos”, recorrendo cada vez mais à literatura especializada e 

guia de educação.   

A autora supõe, portanto, a existência de uma relação utilitarista, em que os filhos 

“deixam de ser considerados por si mesmos e passam a ser vinculados ao ganho que oferecem 

aos pais” (PASSOS, 2007, p. 125). Esse tipo de relação, porém, pode acarretar prejuízos 

emocionais e sociais às crianças, que são superprotegidas e superinvestidas. 

Vale ressaltar que, entre as pertenças de vantagem social/econômica, não se 

configuram apenas o modelo nuclear, estando as demais configurações também presentes: 

famílias separadas, recasadas, monoparentais, ou uniparentais, com apenas um dos cônjuges e 

os filhos, com maior frequência da chefia feminina (CARVALHO et al., [s.d.]). A realidade 

atual demonstra que a transição dos modelos familiares encontra-se em todas as pertenças 

sociais, embora que, por tanto se pensar em um modelo de família que parecia ser 

hegemônico, o nuclear, tenha se passado muito tempo, até que se olhasse e pesquisasse as 

famílias pobres, consideradas fora da cultura dominante.  

Como afirma a autora, “grande parte da literatura acerca da família trata muito mais da 

família burguesa e de seus valores, do que da família pobre” (VILHENA, 2004, p. 03). Tal 

desvalorização pode estar relacionada, segundo Neder (2002), a uma comparação dos 

escravos com realidade de hoje das famílias pobres que compartilham preconceitos existentes 

no período da escravidão, uma vez que: 

 [...] as famílias das classes populares no Brasil são consideradas, 

biologicamente inferiores, e as culturas africanas são tratadas como 

„primitivas‟, formando a opinião corrente que enfatiza a promiscuidade 

sexual e na irregularidade da estrutura familiar de classes populares 
(NEDER, 2002, p. 40). 

Hoje, a realidade das famílias pobres tem sido estudada, principalmente, pela 

Antropologia/Sociologia, que muito têm contribuído para revelar aspectos marcantes nessa 

dinâmica, ampliando a visão e desconstruindo a hegemonia do modelo nuclear burguês, 

consagrado como modelo patriarcal um dia. A família pobre, portanto, diferente do modelo 

ideal vigente, quase sempre referenciada/comparada por ele, é, ainda hoje, muitas vezes 

identificada como desestruturada ou promíscua por muitos profissionais que lidam com a 

temática (SARTI, 2007; VILHENA, 2004).  

Em especial, os estudos de Bastos, Alcântara e Ferreira-Santos (2004), Amazonas et 

al. (2003), Mello (2003), Rabinovich (2002) e Sarti (1996) analisam o contexto das famílias 

pobres de forma realista, demarcando suas características de desenvolvimento referenciadas 
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pela condição histórica, cultural, política e econômica, arranjos que fomentam modos de 

subjetivação diferentes da hegemonia do individualismo. 

Os trabalhos desses autores apresentam a dinâmica de relações movidas na família, 

para além do parentesco e da consanguinidade, configurando-as, às vezes, como famílias 

extensivas que se caracterizam por “fatores de proteção, não apenas a ajuda mútua e a ação 

compartilhada” (BASTOS; ALCÂNTARA; FERREIRA-SANTOS, 2004, p. 121). Além 

deste, apresenta-se também o modelo coletivista, o qual favorece a sobrevivência conjunta, a 

participação dos seus membros, com os projetos de vida compartilhados e não 

individualizados (RABINOVICH, 2002). Destaca-se, aqui, o ambiente como forte 

influenciador para o desenvolvimento humano, mas não determinante, pois fomenta a 

capacidade de criar saídas e possibilidades para lidar com as limitações da realidade de 

desvantagem socioeconômica, promovendo modos de partilha entre seus participantes, como 

referem tais autores. 

Os estudos com essa população, já citados, apresentam em destaque as mulheres como 

chefes de família, e como o principal suporte fora e dentro de casa, sendo elas, ao mesmo 

tempo, as provedoras e as principais cuidadoras das crianças. O lugar do homem que, muitas 

vezes, não têm trabalho está relacionado ao respeito que este ainda confere ao lado da mulher 

e da família, pois “mesmo quando ele não provê a família, sua presença „desnecessária‟ 

continua necessária” (SARTI, 1996, p.48). Nesse sentido, os estudos de Bastos, Alcântara e 

Ferreira-Santos, (2004) mostram a presença do homem ausente ou enfraquecido, nos modos 

da família extensa ou matrifocal, mais característicos dessa população, assim como Amazonas 

(et al, 2003) que, em sua pesquisa no Recife, encontrou a fragilidade do homem devido ao 

desemprego, uso de álcool e outras drogas.  

Em uma pesquisa recente, Oliveira, T. (2010), que abordou as Representações Sociais 

da paternidade segundo as mães de meninas vítimas de violência sexual intrafamiliar, 

encontrou, de um lado, conteúdos simbólicos conservadores, fincados na relação 

homem/paternidade como emblemática da representação do que é família. Tais conteúdos 

estavam permeados de sentidos da paternidade como segurança, sendo o pai visto como 

provedor, ou seja, a função paterna idealizada pelo senso comum apareceu como significado e 

o homem/pai provedor visto como aquele que protege, cuida e respeita os filhos, expressando a 

representação da família ideal como um espaço de harmonia. Por outro lado, emergiram 

mudanças nos posicionamentos da família entre as mulheres participantes que, em sua função 

de mãe, colocaram a paternidade como o próprio eixo da representação de família, portanto, 

para elas, sem o pai não existe o sentido da família.  
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Segundo essas mães, a violência sexual provoca uma ruptura no sentido de continuidade 

de família, com intenso sofrimento advindo dessa destituição, como se não fossem possíveis 

novos arranjos familiares sem a presença da figura paterna.  

Com relação ao lugar das crianças nas famílias, o estudo de Sarti (1996) realizado em 

São Paulo com famílias pobres, afirmou que os filhos estão diretamente associados ao 

casamento e significam para os pais responsabilidade, diferentemente da vaidade. O vínculo 

considerado mais forte na família é o da relação entre pais e filhos representada por uma 

hierarquia na educação, a qual possui uma autoridade unilateral. A relação é sustentada por 

uma ordem moral de obrigações: ao mesmo tempo em que os filhos dão sentido ao casamento, 

se espera deles uma retribuição, através de um compromisso moral, de ser “um bom filho”, 

obedecendo quando criança; e “honesto, trabalhador”, quando adulto. Dessa forma, 

O que define a criança, entre os pobres, é que ainda não participam das 

obrigações familiares, não trabalham, nem se ocupam das atividades 

domésticas, etapa cujo início depende das condições de vida familiares, 

tornando difícil delimitar a “infância” entre os pobres (SARTI, 1996, p.51).  

A regra, portanto, sobre as crianças pobres, é que desde cedo, em torno dos 06, 07 

anos, além dos jogos e brincadeiras, iniciem tarefas e atribuições – devem ir à venda, levar 

recados ou buscar algum auxílio, por exemplo. Segundo Bastos, Alcântara e Ferreira-Santos 

(2004), a lógica que rege a relação das famílias pobres com suas crianças revela-se nas metas 

familiares que são indissociáveis das metas individuais, contrariando a cultura vigente do 

individualismo. Neste contexto, os filhos também têm participação na sobrevivência imediata 

da família, e são valorizados quando acompanham os pais no trabalho.  

No estudo dos autores supracitados, as crianças iniciavam sua participação nas tarefas 

de auxílio na geração de renda, em torno dos 04 e 05 anos. Quando elas crescem, o objetivo 

de vida é progredir economicamente para dar o retorno à família e permanecer ajudando, em 

uma lógica de troca em que a execução do projeto de sucesso para o jovem o leva ao 

reconhecimento como “o que deu certo na vida”, para a criança pobre, o trabalho é uma via de 

ascensão social. Para essas famílias, “os filhos representam, muitas vezes, maior força de 

trabalho e ganhos econômicos, ao invés de despesas” (AMAZONAS et al., 2003, p.13). 

Outra prática referente ao cuidado compartilhado das crianças é chamada por Fonseca 

(2006) de “circulação de crianças”, em que a responsabilidade não é mais exclusiva das mães 

que trabalham fora de casa. Desse modo, a circulação das crianças acontece por uma rede 

social de apoio através, principalmente, do parentesco, com destaque para as figuras 
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femininas, mais ligadas à família matriarcal, como avós, tias, e até vizinhas, que mediante a 

colaboração podem ser consideradas como “da família”. Sendo assim,  

A família pobre não se constitui como um núcleo, mas como uma rede, com 

ramificações que envolvem a rede de parentesco como um todo, 

configurando uma trama de obrigações morais que enreda seus membros, 

num duplo sentido, ao dificultar sua individualização e, ao mesmo tempo, 

viabilizar sua existência como apoio e sustentação básica (SARTI, 1996, p. 

48-49, grifo da autora). 

As dinâmicas apresentadas entre as famílias e suas crianças nos diferentes contextos 

socioeconômicos têm em comum um instrumento legal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), existente no Brasil desde 1990, que regulou funções e obrigações do 

Estado, de toda a sociedade e da família, corresponsáveis pelo bem estar e proteção da 

criança. Esta Lei foi fruto de muitos movimentos e lutas sociais, como apresentaremos a 

seguir. 

 

1.3 A luta pelos direitos da criança  

 

Baseado no texto da Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do 

Sul, Maria Regina Fay de Azambuja (2006) sobre “O processo histórico do reconhecimento 

dos direitos da criança”, buscar-se-á compreender parte das lutas que marcaram a história dos 

direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. 

A política de proteção à criança teve início nos primeiros anos do século XX, por 

ações particulares ligadas a movimentos filantrópicos e assistenciais, aliados a iniciativas do 

Estado. As discussões giravam em torno das formas de atendimento, da conceituação da 

infância e da definição de uma condição social e jurídica a essa camada da população. Nesses 

novos moldes, as crianças pobres passam a ser o alvo dos cuidados e atenção mediante suas 

precárias condições de educação.  

Em 1905, o Congresso de Budapeste construiu três categorias para os então menores 

que necessitavam de proteção especial: 1) “os física e moralmente abandonados, ainda 

inocentes, para os quais bastaria a escola premonitória”; 2) “os física e moralmente 

abandonados, mas já viciados”; e 3) os “delinquentes”, que junto com a segunda categoria, 

eram indicados aos reformatórios (AZAMBUJA, 2006, p. 48). Em 1919, foi indicado que as 

escolas premonitórias, como os reformatórios, fossem os lugares educativos e todo problema 

da criminalidade infantil se resumiria à educação. 
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No que se refere aos aspectos dos poderes familiares em relação à criança, o Código 

Civil Brasileiro, em 1916, fez uma importante modificação sobre a “posse dos filhos”, 

situação pontuada por Costa (1999), diante do poder absoluto que o pai detinha sobre a 

criança. Após a modificação, em 2002, a expressão passou a ser “proteção à pessoa dos 

filhos”, mudou-se a adoção e o pátrio poder, o que possibilitou o reconhecimento da filiação 

natural em qualquer tempo. Além disso, à mãe foi concedido o legítimo exercício do pátrio 

poder, na falta ou impossibilidade do pai. 

No processo dos dispositivos, em 1921, foi criado o Serviço de Assistência e Proteção 

à Infância Abandonada e Delinquente, no Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte aconteceu o I 

Congresso Brasileiro sobre a Infância e no ano de 1923 foi fundado o Juizado de Menores.  

A autora acrescenta que ainda no início do século XX houve muitas discussões que 

originaram o primeiro Código de Menores de 1927. Segundo ela, o Código significou  

[...] um marco importante na história da proteção da criança e do 

adolescente, na época identificados como “menores”, contribuindo para que 

o Brasil ocupasse, em termos legislativos, posição de vanguarda na América 

Latina em razão do enfrentamento da infância desassistida” (AZAMBUJA, 

2006, p. 49).  

A nova legislação colocava pontos como: assegurar assistência e proteção aos 

abandonados e delinquentes; estabelecer regras para disciplinar a situação dos expostos; vedar 

aos delinquentes menores de 14 anos responder a processo penal; os portadores de deficiência 

física ou mental que fossem cúmplices ou autores de crimes ou contravenção penal deveriam 

receber tratamento apropriado; limitar a idade mínima de 12 anos para o trabalho e proibir o 

trabalho noturno aos menores de 18 anos. 

A questão dos internamentos dos menores passou a ser uma rotina, com uma série de 

críticas nos espaços sociais em relação ao processo de disciplinamento dessas crianças das 

classes mais pobres. Diversos saberes como a Medicina, a Pedagogia, a Psicologia e a 

Psiquiatria promoveram e se envolveram nessas discussões.  

Foi em 1924 que a União Internacional do Fundo para a Salvação de Crianças 

elaborou a Declaração de Genebra, ratificada pela Liga das Nações, momento este que 

significou, no âmbito internacional, a primeira tentativa de codificar os direitos elementares 

da criança. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 

reafirmou o direito aos cuidados especiais às crianças e, ainda no mesmo ano, a Declaração de 

Genebra, após ser revista e ampliada tornou-se a base para a Declaração da Criança, adotada 

pela ONU em Assembleia Geral no ano de 1959. O documento constava de dez princípios que 

nortearam as novas diretrizes dos direitos humanos relacionadas à infância. 
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Nesse processo histórico, em 1964, o Brasil instituiu a Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor (Funabem), referenciada pela Lei nº. 4.513/64, política que defendia 

prioritariamente a necessidade de prevenção e controle das dificuldades relacionadas aos 

menores. Foi em 1979 que o segundo Código de Menores demarcou a nova fase do Direito 

Menorista no Brasil, com a chamada Doutrina da Situação Irregular.   

A autora ressalta que todo esse processo legal dos direitos das crianças, sofreu forte 

influência da evolução das ciências, registrando no Brasil a passagem da criança, vista antes 

apenas como um “simples objeto de satisfação dos desejos dos adultos” (AZAMBUJA, 2006, 

p. 51). A criança, nesse momento, passa ao patamar de “sujeito de direitos”, pelo menos 

diante da Lei, em 1988, segundo a Constituição Federal
12

, que afirma:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

Art. 227). 

Em 1990, a Funabem foi então substituída pela Fundação Centro Brasileira para a 

Infância e Adolescência (FCBIA), que tinha como objetivo “formular, normatizar, coordenar 

a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como prestar assistência 

técnica a órgãos e entidades que executassem essa política” (AZAMBUJA, 2006, p. 51). Esta 

instituição só foi extinta em 1995, através da Medida Provisória nº. 813, em 01/01/95, já na 

vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A nova era dos direitos da criança e do adolescente só entrou mesmo em cena entre os 

anos de 1988 e 1990, culminando com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Para Azambuja (2006), a nova lei promoveu mudanças radicais nas políticas de atendimento a 

esse público, fazendo surgir os Conselhos de Direitos nacional, estadual e municipal, que 

passaram a funcionar como um canal entre o Estado e a sociedade na defesa dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, além da criação dos Conselhos Tutelares que atuam no 

atendimento direto à população, no sentido de efetivar as leis do ECA. Tais mudanças, porém, 

aconteceram a partir da força e da luta dos movimentos sociais contra a antiga proposta do 

modelo jurídico do menor que promovia, cada vez mais, um número mais elevado de crianças 

e adolescentes abandonados e marginalizados.  

                                                 
12

Art. 227 da Constituição Federal do Brasil. Disponível em: 

<http://www.mpdft.gov.br/sicorde/Leg_CF_Art227_244.htm> Acesso em: 10 nov. 2010. 
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Mesmo com todos os avanços conquistados através do ECA e da Constituição Federal, 

estes 

[...] não podem ser vistos como o ponto de chegada. Representam, de um 

lado, o aprendizado do passado; de outro, simbolizam a força propulsora de 

um novo tempo, que apenas lança seus primeiros alicerces na história do 

Brasil. O que se espera, ardentemente, é que os direitos, postos com tanta 

clareza pelo legislador pátrio, possam, o mais breve possível, integrar o dia-

a-dia das crianças e adolescentes brasileiros, semeando-se, assim um novo 

porvir (AZAMBUJA, 2006, p. 55).  

A despeito dos avanços ocorridos, estes são o início de uma luta que ainda tem muito a 

alcançar no Brasil. Em qualquer realidade socioeconômica, as crianças ainda estão atreladas 

aos sentidos de “menos” e “menor”, seja porque ainda não cresceram, porque ainda não se 

tornaram adultas ou porque ainda não aprenderam. Dessa forma, esquecem a pertinência da 

sua atuação e percepção em cada momento da vida, ainda que se leve em consideração suas 

possibilidades e limitações. Entendemos que a condição de crescimento não é exclusividade 

da criança; cada pessoa, em qualquer idade, estará no devir, em vias de aprender algo novo, 

de amadurecer mais afetivamente, de ampliar suas possibilidade de transformar-se e 

transformar o mundo ao seu redor, assim como as crianças que existem na condição de 

construtoras ativas da sua história e que nem sempre foram cercadas de ludicidade, inocência, 

doçura ou proteção.  

A proposta da pesquisa aqui desenvolvida com crianças se configurou como um 

caminho efetivo desse reconhecimento e valorização das suas opiniões e atitudes, frente aos 

temas que lhes dizem respeito. Ouvi-las implica, antes de tudo, a escuta diferente da 

percepção dos adultos, mesmo sabendo que as crianças pensam, sentem sobre a sua vida e o 

mundo, sem serem independentes das configurações simbólicas do mundo dos adultos. 

Contudo, sua construção de realidade não é uma mera reprodução, pois, “as crianças não só 

reproduzem, mas produzem significações acerca de sua própria vida e das possibilidades de 

construção da sua existência” (ROCHA, 2008, p. 46).   

Desta forma, a pesquisa com criança representa um meio através do qual a 

valorizamos e publicizamos o que dizem, reconhecendo-a como “cidadã, sujeito criativo, 

indivíduo social, produtora de cultura e da história, ao mesmo tempo em que é produzida na 

história e na cultura” (KRAMER, 2002, p.43).  
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2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

A proposta teórico-metodológica desta pesquisa baseia-se na Teoria das 

Representações Sociais (TRS), a qual enfatiza um tipo de conhecimento produzido no senso 

comum originado das práticas sociais. Essa complexa teoria integra uma série de aspectos que 

são originados na vida cotidiana e quando compartilhados orientam condutas, explicam a 

realidade social, justificam as tomadas de posição e definem identidades, resguardando as 

particularidades dos grupos (SANTOS, 2009).  

A visão de sujeito para este aporte é contextualizada social e historicamente, 

constituída na relação com o outro, pois ao mesmo tempo em que constrói a realidade social, 

nela é construída de forma ativa. Por isso, as Representações Sociais sobre o objeto não se 

limitam à sua reprodução, na medida em que o sujeito remodela, categoriza, e reconstrói o 

objeto, a partir das informações que recebe sobre ele (SANTOS, 2005).   

Dentre os vários aspectos envolvidos na construção dessa teoria, destacamos a 

comunicação, pois é através dela que os grupos compartilham os conhecimentos sobre o 

objeto, nas trocas sociais (MOSCOVICI, 2003). Nesse processo, aspectos cognitivos e sociais 

estão implicados, pois 

[...] seu estudo remete aos processos perceptivos e imaginários do sujeito, às 

forças sociais e aos conteúdos culturais subjacentes, às relações numa 

sociedade determinada, bem como a sua função mediadora entre indivíduo e 

sociedade (SANTOS, 2005, p. 25-26).  

Assim, é valorizado tanto o conteúdo do conhecimento, quanto o seu processo de 

construção. 

 Com tantos aspectos envolvidos, podemos dizer que essa teoria é interdisciplinar, pois 

envolve o contexto cultural, histórico e social no processo de construção do conhecimento, 

situando o sujeito sócio-historicamente. Para Moscovici (2003), estudar Representações 

Sociais é estudar o ser humano no momento em que se questiona, faz perguntas, pensa e 

procura as respostas. Portanto, a fim de compreendermos melhor o seu funcionamento e 

características, iniciaremos uma breve explanação sobre o contexto do seu surgimento.  
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2.1 O panorama do surgimento da TRS  

 

 O panorama do surgimento da TRS contrariava o quadro em uma época da Psicologia 

Social, que era predominante regida pelo molde da ciência positivista. Nos Estados Unidos da 

América, o foco único era o estudo do comportamento humano, segundo a corrente do 

behaviorismo, a qual se inspirava em um modelo experimental com pesquisas em laboratório 

que, segundo Almeida (2001), buscavam oferecer respostas rápidas e objetivas. Já na Europa, 

a ênfase estava no estudo dos fenômenos de massa, nos fatores emocionais, inconscientes e 

irracionais do comportamento, com destaque para os primeiros psicólogos sociais, Tarde e Le 

Bon. Moscovici (1986) afirma que esses aspectos irracionais tornaram-se um sucesso nos 

meios reacionários em tempos de guerra tomados, principalmente, pelos nazistas. O autor 

enfatiza que os psicólogos sábios como Lewin (1951) e Asch (1952) protestaram contra essa 

forma de abordar comportamento e as relações sociais. No momento da Segunda Guerra 

Mundial, esses dois cientistas migraram da Alemanha e Áustria para os EUA e voltaram seus 

estudos para a consciência. Nesse instante, a Psicologia Social saiu da discussão do 

comportamento e voltou-se para os processos mentais subjacentes.   

 Nesse contexto, desenvolveram-se os estudos sobre atitudes nos EUA, focando-se a 

influência social e a percepção social, o que passou a representar a marca da Psicologia Social 

americana, a qual promoveu uma visão de homem racional. Nessa perspectiva, uma teoria 

ganha destaque, a Dissonância Cognitiva de Festinger, que, para Moscovici (1986), revelou o 

homem mais racionalizante do que racional. Tal teoria da mudança de atitudes explicava que 

os choques entre duas cognições funcionavam como uma força motriz para as modificações 

de nossas opiniões e de nossos julgamentos (MOSCOVICI, 1986). O foco da Psicologia 

Social era, portanto, o indivíduo, e não os grupos e as relações entre as pessoas (SANTOS, 

2005).  

 Nesse histórico, a relação com o outro é retomada pelos psicólogos americanos, 

mobilizados pela cognição social, quando surgem muitos estudos sobre percepção social e 

investigação das análises do indivíduo sobre o outro. Moscovici revela, portanto, sua crítica 

neste enfoque dado pelas microrrelações em que o homem era considerado como uma 

máquina pensante, e não mais como um animal racional, opondo-se, assim, à natureza 

individual da Psicologia Social, buscando resgatar as dimensões culturais e históricas na 

pesquisa psicossocial (SANTOS, 2005). 

 Moscovici preocupava-se muito mais com os pensamentos considerados irracionais, 

tidos como simplistas, ingênuos e até supersticiosos, presentes nas sociedades 
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contemporâneas que prioritariamente foram regidas pela razão e pela lógica da ciência. Por 

esse interesse, ele olhou para o conhecimento do senso comum como legítimo para o estudo 

da Psicologia Social, porque acreditava que essa forma de saber “orienta a maior parte das 

comunicações e comportamentos na vida cotidiana, em qualquer estrato social” (SÁ, 2007a, 

p. 590).  

 Enfim, o surgimento oficial da teoria em questão é marcado com o lançamento do 

livro de Moscovici em 1961 - La psychanalyse, son image et son public na França, que, 

através de questionários e matérias de jornais, buscou compreender se o conhecimento da 

Psicanálise tinha se popularizado na França junto ao público leigo e como este assimilava e se 

apropriava de um conhecimento científico. Dessa forma, a TRS apresentava a sua proposta 

básica: “a busca de compreensão do processo de construção social” (SANTOS, 2005, p.23). 

 Essa teoria levou quase 20 anos para ser de fato reconhecida (ARRUDA, 2002), por 

ainda estar na contramão de uma proposta de ciência da época nos moldes mais positivistas, 

pois buscava os aspectos subjetivos que deveriam ser percebidos indiretamente pela 

interpretação do pesquisador. Segundo Almeida (2001), o estudo das Representações Sociais 

surgiu na tentativa de responder aos problemas ligados à vida cotidiana que convocavam os 

pesquisadores a se posicionarem, como fez Moscovici, adiante comentado.  

 

2.2 A proposta de Moscovici para TRS 

 

 Admitindo uma perspectiva dinâmica da teoria, é no conceito estático e abrangente de 

representações coletivas de Durkheim, da Sociologia, que Moscovici respalda-se para propor 

o conceito de Representações Sociais. Segundo Moscovici (2003, p. 45-46), a proposta do 

sociólogo abrangia “uma cadeia completa de formas intelectuais que incluíam a ciência, 

religião, mito, modernidades de tempo e espaço etc. De fato, qualquer tipo de ideia, emoção 

ou crença que ocorresse dentro de uma comunidade”. Por querer incluir tantos aspectos, 

Durkeheim acabou não compreendendo todos os que estavam envolvidos na construção 

coletiva da sociedade, os quais possuíam um sentido autônomo e externo com relação ao 

indivíduo, como se fossem impostos a este (SÁ, 2007a). Desta feita, nas sociedades 

contemporâneas, tais aspectos não poderiam ser considerados da mesma forma, uma vez que 

as Representações Sociais expressam a dinamicidade dos fenômenos presentes na interação 

entre as pessoas e nos grupos que compõem a vida cotidiana, sendo uma abordagem 

psicossocial. 
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 Em vista disso, Moscovici (2003) defende que as Representações Sociais teriam duas 

funções principais. A primeira é a convencionalização dos objetos, na medida em que tais 

convenções possibilitam aos sujeitos conhecer o que o objeto representa. Para o autor, as 

Representações Sociais “nos ajudam a resolver o problema geral de saber quando interpretar 

uma mensagem como significante em relação a outras e quando vê-la como um 

acontecimento fortuito e casual” (MOSCOVICI, 2003, p. 34). A outra função se refere às 

representações como prescritivas, pela tradição, como se fossem impostas no momento em 

que começamos a interagir. Pela transmissão, o autor afirma que as Representações Sociais 

“são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma seqüência completa de 

elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas 

gerações” (p. 37). Incluem os sistemas de classificação as imagens e as descrições que se 

encontram numa sociedade, que podem ser até científicas, como sistemas estratificados na 

memória coletiva reproduzidos pela linguagem, refletindo, assim, um conhecimento anterior 

que se revela na informação presente.  

 Dessa forma, a partir do intercruzamento das antigas experiências e ideias com as 

novas, vai se dando o processo de construção das Representações Sociais que ocorre na 

interação entre duas pessoas ou mais, pois  

[...] sempre que encontramos pessoas ou coisas e nos familiarizamos com 

elas, tais representações estão presentes. A informação que recebemos, e a 

qual tentamos dar um significado, está sob seu controle e não possui outro 

sentido para nós além do que eles dão a ele (MOSCOVICI, 2003, p. 40).  

 O autor afirma, assim, a importância da natureza das mudanças nas Representações 

Sociais, na medida em que influenciam o comportamento do sujeito quando este está na 

coletividade, pois é nessa relação que elas são processadas. Por seu sentido coletivo, as 

Representações Sociais são criações do decurso da comunicação e da cooperação e adquirem 

vida própria, pois “circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao 

nascimento de novas representações, enquanto velhas representações morrem” (op. cit., p. 

40).  

 Para a teoria de Moscovici, as pessoas e os grupos estão “longe de serem receptores 

passivos, pensam por si mesmos, reproduzem e comunicam incessantemente suas próprias e 

específicas representações e soluções às questões que eles mesmos colocam” (op. cit., p. 45). 

A respeito do senso comum, o autor considerou que os dois saberes são importantes e estão 

presentes na sociedade, pois a TRS:  
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[...] operacionalizava um conceito para trabalhar com o pensamento social 

em sua dinâmica e em sua diversidade. Partia da premissa de que existem 

formas diferentes de conhecer e de se comunicar, guiadas por objetivos 

diferentes, formas que são móveis, e define duas delas, pregnantes na nossa 

sociedade: a consensual e a científica (ARRUDA, 2002, p. 129-130).  

 

 Ele identificou, portanto, dois universos: o consensual e o reificado, também 

identificado como científico. O primeiro é constituído na conversação informal no cotidiano 

da vida, em que as pessoas são iguais e livres e podem falar em nome do grupo. Já no 

segundo, em que os membros são desiguais, o grau de participação na sociedade é 

determinado pela competência e pelo saber dos especialistas. Para Moscovici (2003, p. 52), 

“as ciências são os meios pelos quais nós compreendemos o universo reificado, enquanto as 

Representações Sociais tratam com o universo consensual”.  

 A sua proposta avança em relação ao conhecimento que era predominante ao admitir 

que o conhecimento do senso comum não exclui o conhecimento científico, apenas são de 

ordens diferentes. A TRS dá ênfase ao saber popular, que antes era considerado confuso, 

inconsistente e equivocado. Moscovici coloca, portanto, que a realidade é uma construção do 

sujeito em que estão envolvidas a razão e o senso comum, a razão e a emoção, assim como o 

sujeito e o objeto (ARRUDA, 2002). Por isso, falar em Representações Sociais é falar do 

conhecimento produzido no senso comum, o qual é compartilhado e articulado, e que 

constitui uma teoria leiga em relação a determinados objetos sociais (SANTOS, 2005). É 

neste modelo teórico que o conhecimento científico é produzido, sendo o objeto de estudo 

caracterizado como polimorfo, o qual assume diferentes formas em diversos contextos sociais, 

de modo que ele esteja implicado no seu grupo, incluído na conversação e exposto nos meios 

de comunicação de massa.  

 Concordamos com Almeida (2001) quando afirma que as Representações Sociais 

enquanto uma forma de conhecimento social possui três aspectos importantes: a 

comunicação, a (re)construção do real e o domínio do mundo. A comunicação serve como 

um código de troca entre as pessoas, que nomeiam e classificam as coisas no mundo social. 

Assim, as Representações Sociais são moduladoras do pensamento, na medida em que 

regulam a dinâmica social em que conflitos e convergências atuam na mudança social. A 

(re)construção do real revela o movimento dinâmico entre comunicação e representação 

porque reconstroem a realidade do dia-a-dia e, assim, as Representações Sociais servem como 

guias de interpretação e organização da realidade. O domínio do mundo funciona na medida 

em que essas representações são entendidas como um conjunto de conhecimentos sociais e, de 

forma prática, permite que o sujeito se situe e domine o mundo.   
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 As funções da TRS também se referem aos aspectos de destaque que dinamicamente 

estão presentes na diversidade dos grupos sociais. Na relação entre o sujeito e o objeto, 

compreendemos que aquele não reproduzirá o objeto simplesmente, mas o reconstruirá a 

partir das informações que recebeu sobre ele. Nesse processo, as Representações Sociais 

teriam quatro funções: 1) função de saber, que serviria para explicar, compreender e dar 

sentido à realidade social, construindo novos conhecimentos; 2) função de orientação, em que 

as representações servem como guias de conduta, orientando as práticas sociais; 3) função 

identitária, a qual possibilita a diferenciação de um grupo e do outro, permitindo ao sujeito a 

elaboração de uma identidade social e pessoal; e 4) função justificadora, em que as 

representações fornecem referências justificadoras do comportamento, pois, na medida em 

que justificam, preservam e mantêm a distância social entre os grupos (SANTOS, 2005; 

ALMEIDA, 2001). 

 Além dessas funções, outros aspectos expressam o porquê se constroem 

Representações Sociais, por meio de processos presentes na comunicação que são: a pressão 

à inferência – quando o sujeito é levado a chegar a um consenso com o seu grupo e isso o 

leva a inferir e opinar sobre as questões sociais; da focalização – refere-se à atenção desigual 

que o sujeito dá aos aspectos do ambiente social; e a defasagem e dispersão de informação – 

que é o acesso às informações sobre o objeto, no que se refere à disponibilidade de 

informação e as condições de acesso a ela (SANTOS, 2005, p.28-29).  

 Há também as dimensões relacionadas à formação do conteúdo das representações, 

ligadas ao contexto social em que o indivíduo está inserido, ou seja: atitude – que significa 

uma tomada de posição diante do objeto; informação – que é a quantidade e qualidade do 

conhecimento referente ao objeto social; e o campo da representação – referente à “estrutura 

que organiza, estrutura e hierarquiza os elementos da informação apreendida e reelaborada” 

(SANTOS, 2005, p. 30-31). 

 Todos esses aspectos didaticamente expressos e que estão envolvidos na teoria 

somam-se ao seu propósito principal que, de forma objetiva, é tornar o não familiar em 

familiar. Para o autor, a dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização em que “os 

objetos, pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a prévios 

encontros e paradigmas” (MOSCOVICI, 2003, p. 55). Mais uma vez, o autor enfatiza o lugar 

da memória, que prevalece sobre a dedução e o passado que se insurge sobre o presente. 

Neste sentido, ele sistematizou a formação das Representações Sociais pelos processos de 

objetivação e de ancoragem, que serão detalhados a seguir. 

 



44 

 

2.3 Ancoragem e objetivação  

 

 Dois conceitos são fundamentais para a compreensão da TRS: a ancoragem e a 

objetivação. Para Moscovici (2003), são esses os dois processos que geram Representações 

Sociais. O autor explica que diante da necessidade de tornar o estranho familiar, a ancoragem 

seria o mecanismo que ancora ideias não conhecidas e as torna em categorias e imagens 

comuns, ou seja, em um contexto familiar, entendendo que ancorar é classificar e dar nome a 

alguma coisa, pois aquilo que não é conhecido pelo sujeito e que não tem nome é estranho e 

pode significar uma ameaça. Assim, o processo se dá quando se consegue colocar o objeto ou 

pessoa em uma categoria e nomeá-lo, pois quando nomeamos e classificamos o que era 

estranho e inclassificável somos capazes de imaginar e representar tal objeto. Moscovici 

(2003, p. 63) afirma que “categorizar algo ou alguma coisa significa escolher um dos 

paradigmas estocados na memória e estabelecer uma realidade positiva ou negativa com ele”.  

 Na ancoragem, encontramos a atribuição de sentido, na medida em que a 

representação refere-se a uma rede de significados que são articulados e hierarquizados, a 

partir de um arsenal de conhecimentos preexistentes. Neste processo, a instrumentalização do 

saber possibilita uma compreensão do mundo social, além do enraizamento no sistema de 

pensamento, em que o conhecimento novo transforma-se em algo familiar por se inscrever em 

um sistema de representações preexistentes (SANTOS, 2005).  

 A objetivação, por sua vez, é o mecanismo que tenta transformar o que era abstrato em 

concreto, traz para o mundo físico o que estava apenas na mente e “une a ideia de não-

familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade” (MOSCOVICI, 

2003, p. 71). Dessa forma, o que antes estava numa dimensão das ideias remotas torna-se 

concreto e acessível.  

 Segundo Santos (2005), três movimentos estão presentes nesse processo: a seleção e a 

descontextualização, na medida em que o sujeito seleciona e retira de alguns objetos 

informações anteriores; a formação de um núcleo figurativo, em que constrói um modelo 

figurativo a partir da transformação do conceito; e a naturalização dos elementos, pois os 

elementos anteriormente construídos socialmente serão depois identificados como elementos 

da realidade do objeto.  

Moscovici (2003) destaca o papel da memória diante dos processos de ancoragem e 

objetivação, por favorecer o caminho de transformação do não-familiar em familiar: 

A primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 

dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, 
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que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A 

segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí 

conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para 

fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido (MOSCOVICI, 

2003, p.78). 

 

2.4 Memória coletiva e Representações Sociais 

 

 Os estudos acerca da memória seguem algumas transformações no próprio 

desenvolvimento da ciência. Segundo Valencia (2005), houve uma mudança de paradigma, 

passando de uma percepção de memória só psicológica, vista como passiva, individual e 

estática, para uma compreensão de movimento ativo que articula e constrói-se na relação com 

os elementos do presente, de forma dinâmica. Jedlowski (2005) reforça essa mudança e 

afirma que a memória, antes representada como armazenagem do passado, é vista hoje como:  

[...] uma rede complexa de atividades, cujo estudo mostra que o passado 

nunca permanece uno e idêntico a si, mas é constantemente selecionado, 

filtrado e reestruturado por questões e necessidades do presente, tanto a nível 

individual quanto no social (JEDLOWSKI, 2005, p. 87). 

 Valencia (2005) compara essa mudança de perspectiva com as transformações 

provocadas pela TRS na Psicologia Social, em que Moscovici afirmou que os fenômenos só 

podem ser compreendidos se inseridos nos contextos sócio-históricos, culturais e 

macrossociais. Dentro dessa mudança, alguns autores se destacam por suas contribuições, 

como Bartlett, Halbwachs e Vigotsky, os quais revelaram nos seus trabalhos a faceta 

construtiva da memória e, desta feita, romperam com o lugar que era destinado apenas à 

Psicologia. Dessa forma, o estudo da memória encontrou-se com outros saberes como a 

Antropologia, a Sociologia, a História, a Literatura, a Comunicação, entre outras 

(VALENCIA, 2005).  

 Diante desses autores, a proposta de Halbwachs
13

 (2009) sobre a memória coletiva é 

uma referência, pois afirmou que o passado se constrói no presente de uma forma não passiva 

e que o processo de reconfiguração se dá na interação com os outros. Assim,  

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. 

Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, 

porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que 

não se confundem (HALBWACHS, 2009, p. 30). 

                                                 
13

 Livro publicado originalmente em 1968. 
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 Na mesma perspectiva de memória construída e implicada na relação, o pensador e 

filósofo francês Michel de Certeau (2008) nos revela, de um lado, a memória como 

oportunidade que se mobiliza diante do que acontece, em um tempo presente; do outro lado, o 

encontro fortuito com o outro, portanto não como algo pronto, organizado previamente. Nessa 

perspectiva, a memória está “longe de ser um relicário ou a lata de lixo do passado, a memória 

vive de crer nos possíveis, e de esperá-los, vigilantes, à espreita” (p. 163, grifo do autor). 

 Assim, ele estabelece alguns modos de proceder da memória, os quais se organizam 

nos comportamentos cotidianos. O primeiro é a sua forma prática, regulada pelo jogo da 

alteração, uma rememoração que se dá no chamamento pelo outro, quando é tocada pelas 

circunstâncias. O segundo remete à sua singularidade, quando se apresenta apenas como um 

detalhe da situação, através de um gesto, uma palavra. A lembrança é, portanto, “feita de 

clarões e fragmentos particulares” (p. 164), aspecto que revela a sua mobilidade, pois “os 

detalhes nunca são o que são” (p. 165). Assim, os objetos, os fragmentos, e as totalidades são 

alterados pela lembrança, esta seria um “espaço” do não-lugar, que se move de forma sutil, 

aproveitando a ocasião, em um sentido mais indicador do que esclarecedor. 

 Em outra direção, uma característica fortemente presente na memória que aqui 

identificamos como coletiva, por ser socialmente compartilhada, refere-se à transmissão 

destacada por Jedlowski (2005). Existe um movimento de continuidade e descontinuidade nas 

sociedades, o qual implica em processos de rememoração e esquecimento em que se 

preservam e se transmitem de geração em geração os costumes, os conhecimentos 

especializados e o cotidiano, a arte e a linguagem. Para o autor, a constituição dessa memória 

coletiva, a preservação e a transformação se dão no processo de comunicação, principalmente 

através dos meios de comunicação de massa. Sendo assim, a memória coletiva é “um conceito 

definido como o conjunto de representações relativas ao passado que cada grupo produz, 

institucionaliza, cuida e transmite por meio da interação de seus membros” (JEDLOWSKI, 

(2005, p.87). 

 Esta perspectiva, portanto, converge com a proposta das Representações Sociais que 

visa tornar aquilo que é estranho em familiar, pela objetivação e ancoragem, destacando, 

assim, o papel das trocas sociais, da comunicação, bem como da memória. Por isso, na 

construção das Representações Sociais, estão relacionados tanto aspectos cognitivos, quanto 

sociais, na medida em que o sujeito reelabora e reconstrói os elementos da sua realidade. 

Assim, as “informações seriam filtradas e arquivadas na memória, para que o sujeito pudesse 

compreender o objeto e agir sobre ele” (SANTOS, 2005, p. 25, grifo nosso).  
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Moscovici (2003) ainda realça o lugar da memória ativa, socialmente compartilhada, 

que destaca o presente no passado e contribui na elaboração das Representações Sociais, pois: 

Nossas experiências e idéias passadas não são experiências ou idéias mortas, 

mas continuam a ser ativas, a mudar e a infiltrar nossa experiência e idéias 

atuais. (...) o passado é mais real do que o presente. O poder e a claridade 

peculiares das representações – isto é, das representações sociais – deriva do 

sucesso com que elas controlam a realidade de hoje através da de ontem e da 

continuidade que isso pressupõe (MOSCOVICI, 2003, p. 37-38). 

Abric (1994) também destaca que o núcleo central das Representações Sociais é 

condicionado tanto pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas, como pela memória 

coletiva, presente no grupo. É, portanto, a perspectiva da memória coletiva que é referida 

nesse trabalho, a qual faz parte, segundo Sá (2005, 2007b), do “[...] guarda-chuva das 

memórias sociais” que, por sua vez, representa um conjunto inteiro dos fenômenos ou 

instâncias sociais da memória. Para o autor, falar em memória social pode significar muitas 

interpretações, mesmo que não sejam tão diferentes. Por isso, ele as classifica da seguinte 

forma: memória pessoal; memórias comuns; memórias coletivas, concebidas segundo 

Halbwachs e Jedlowski; memórias históricas documentais; memórias históricas orais e 

memórias públicas. O sentido comum a todas elas refere-se ao seu sentido construtivo ou 

reconstrutivo, sendo constituída tanto no social como no individual e dependente da 

comunicação, através da interação social. Portanto, “a memória humana não é uma 

reprodução das experiências passadas, e sim uma construção, que se faz a partir daquelas, por 

certo, mas em função da realidade presente e com o apoio de recursos proporcionados pela 

sociedade e pela cultura (SÁ, 2007b, p. 291).  

A maioria dos estudos que investigam a temática da memória busca participantes que, 

devido a idade, já acumularam e compartilharam mais experiências na vida, como os idosos 

(BOSI, 2003; BARROS, 1989). No presente estudo, composto por crianças entre 09 e 10 

anos, refletimos sobre a condição de compartilhamento de uma memória coletiva, na 

construção das Representações Sociais. Para tanto, questionamos: será que crianças entre 09 e 

10 anos constroem uma Teoria de Representações Sociais ancoradas em alguns elementos de 

memória coletiva dos adultos? 

Em função desta questão, retomamos as referências dos estudos de Vygotsky, a fim de 

refletir a formação e dinamicidade da memória entre as crianças. Este autor concebe, antes de 

tudo, a história da sociedade e do desenvolvimento do homem como processos confluentes, 

compreendendo, assim, o desenvolvimento da criança como movimento dinâmico, 

contextualizado nas trocas sociais e que sofre constante transformação relacionada com a 
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sociedade e a cultura (VASCONCELOS, 2008; MACIEL, 2001), enfatizando, também, a 

importância da interação com outras crianças e com os adultos para a construção do seu 

aprendizado. Sendo assim, são as trocas que influem na construção da fala interior e do 

pensamento reflexivo, proporcionando o desenvolvimento do comportamento voluntário da 

criança. Para o autor: “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um 

processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 99).   

Nesta visão sócio-construtivista em que se valoriza a participação ativa do sujeito no 

seu processo de conhecimento que interage e age com e no social, Vygotsky (1991) estudou o 

desenvolvimento da memória da criança e sua relação com o pensamento, os processos 

mentais. O autor sugeriu a existência de dois tipos de memória: uma próxima da percepção, 

que surge como consequência dos estímulos externos sobre o sujeito, sendo um tipo de 

memória natural, e a outra, relacionada a uma estimulação “autogerada”, ou seja, pela criação, 

através do uso de estímulos artificiais chamado de signos, que são a linguagem, a escrita, o 

sistema de números, os quais representam as “criações da sociedade inscritas no percurso da 

história humana” (MACIEL, 2001).  

Na criança, Vygotsky (1991) identificou operações complexas de signos em estágios 

que ele chamou de precoces do desenvolvimento, em que existem transições de níveis, que 

vão do comportamento elementar (nível inicial) às formas mediadas de comportamento 

(níveis superiores). Esses sistemas estariam entre o biologicamente dado e o culturalmente 

adquirido. A partir das suas investigações, ele afirma que: 

[...] a memória de crianças mais velhas não é apenas diferente da memória 

de crianças mais novas; ela assume também um papel diferente na atividade 

cognitiva. A memória, em fases bem iniciais da infância, é uma das funções 

centrais, em torno da qual se constroem todas as outras funções 
(VYGOTSKY, 1991, p. 56). 

Com essa diferenciação, o ato de pensar em crianças pequenas é determinado pela 

memória, visto que o pensar significa lembrar e, para elas, os conceitos estão baseados na sua 

memória. Vygotsky (1991) exemplifica que ao perguntar a uma criança pequena o que é uma 

avó, ela pode responder que “ela tem um colo macio” (p. 57). O ato de pensar, portanto, é 

determinado mais pelas lembranças concretas do que pelas estruturas lógicas do conceito em 

si. O autor afirma ainda que a memória é definida por estágios de desenvolvimento cognitivo 

e que durante o processo vão ocorrer transformações em que, para as crianças maiores − 

nomeadas de adolescentes −, o lembrar é pensar; ao contrário das crianças pequenas, para 

quem pensar significa lembrar (VYGOTSKY,1991; 2003).  



49 

 

Por fim, Vygotsky (1991) enfatiza que a essência da memória humana liga-se ao fato 

de poder se lembrar ativamente com a ajuda do signo. Para ele, a característica básica do ser 

humano está na influência que ele exerce na relação com o ambiente, modificando seu 

comportamento e colocando-o sobre o seu controle. Neste processo, vale ressaltar que a TRS 

passou por alguns desdobramentos teóricos em que alguns pesquisadores, discípulos de 

Moscovici, se destacam por suas contribuições teórico-metodológicas. 

 

2.5 Abordagens da TRS 

 

 Denise Jodelet, da Abordagem Culturalista, considerada a sistematizadora da teoria 

aqui discutida, mantém o seu trabalho com um enfoque histórico e cultural para compreender 

os aspectos simbólicos. Sua abordagem é caracterizada como culturalista, pois considera que 

através das Representações Sociais pode-se chegar a uma visão mais global do homem em seu 

mundo de objetos (ALMEIDA, 2001). Sá (1996) refere-se às ideias de Jodelet como uma 

forma socialmente elaborada e partilhada de conhecimento, com o objetivo prático da 

construção de uma realidade comum, em um contexto social. As representações estudam, 

portanto, o processo e os produtos que os indivíduos lançam como meio de construção e 

interpretação do seu mundo e da sua vida, integrando as dimensões que estão diretamente 

envolvidas nesse processo, tais como as sociais, culturais e históricas.  

 Em uma das suas mais importantes obras, As representações sociais da loucura 

(JODELET, 2005), a autora apresenta um extenso estudo realizado por quatro anos em uma 

comunidade de uma pequena cidade da França que acolhe doentes mentais, no qual adotou 

uma pluralidade de técnicas metodológicas a fim de destacar os aspectos culturais, históricos 

e sociais do fenômeno estudado.  

Em outra perspectiva, a Abordagem Societal de Willem Doise parte da visão de uma 

psicologia societal, referida como processos sociais subjacentes a uma sociedade. O autor 

iniciou seus estudos em Genebra sobre a influência social, intergrupal e de desenvolvimento 

social que objetiva:  

[...] articular explicações de ordem individual com explicações de ordem 

societal; de mostrar como um indivíduo dispõe de processos que lhe 

permitem funcionar em sociedade e, de maneira complementar, com 

dinâmicas sociais, puramente interacionais, posicionais ou de valores de 

crenças gerais, orientam o funcionamento desses processos (DOISE, 2002, 

p.02). 
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Outra referência é a Abordagem Estrutural de Jean-Claude Abric que será vista com 

mais detalhes por ser utilizada como aporte teórico-metodológico desta pesquisa. Sua teoria é 

chamada de Teoria do Núcleo Central, que consiste em dizer que toda representação é 

organizada em torno de um núcleo, elemento fundamental da representação que determina a 

sua significação, como também a sua organização interna. Abric (1994) considera que as 

representações têm características estáveis, instáveis e consensuais, são marcadas por 

diferenças interindividuais e compostas por dois sistemas: estável (sistema central) e flexível 

(sistema periférico) e por isso, respondem por uma das suas funções principais: a adaptação 

sociocognitiva (ABRIC, 1994). 

O sistema central está diretamente relacionado às condições históricas, sociológicas e 

ideológicas e é marcado pela memória coletiva do grupo e suas normas. Sua função 

consensual permite a homogeneidade e a estabilidade do grupo, dando continuidade e 

permanência à representação: “o sistema central é, portanto, estável, coerente, consensual e 

historicamente definido” (ABRIC, 1994, p.04). O autor salienta que o núcleo central possui 

duas funções principais: a função geradora – em que o núcleo central é o elemento através do 

qual se cria e se transforma a significação de outros elementos que constituem a 

representação; e a função organizadora – a qual determina a natureza das relações que unem 

os elementos de uma representação. Dessa forma, o núcleo central representa o elemento 

unificador que estabiliza a representação, que é a base comum, coletivamente compartilhada e 

consensual do grupo. Além de ser estável e coerente, o núcleo central resiste mais a mudanças 

e, de certa forma, é independente do contexto social e material imediato da representação. O 

sistema periférico, por sua vez, complementa o sistema central, sendo  

[...] mais permeável e mais flexível do que os elementos centrais, 

assegurando, assim, uma segunda função: aquela de regulação e de 

adaptação do sistema central, às ações coercitivas e as características das 

situações concretas a qual o grupo é confrontado (ABRIC, 1994, p.04, grifo 

do autor).  

 Os elementos periféricos estão diretamente relacionados com o núcleo central, por 

serem menos estáveis e mais permeáveis, caracterizando-se por uma modulação individualista 

da representação. Esses elementos permitem: as variações pessoais, sem alterar a questão 

central e a apropriação individualizada da representação. Além disso, servem como 

prescritores de comportamento, sendo a parte operacional da representação, intervindo no 

processo de defesa ou de transformação da representação. De forma geral, eles têm a função 

de permitir a adaptação da realidade concreta, fazendo a diferenciação do conteúdo e a 
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proteção do sistema central, sem serem permeáveis, sensíveis ao contexto imediato evolutivo 

e suportarem a heterogeneidade do grupo e as contradições (ABRIC, 1994). 

 O autor avalia que de um lado, os elementos periféricos mantêm a representação 

(núcleo central); e por outro lado, integram novas informações na representação, o que 

possibilita a transformação. Dessa forma, é possível integrar variações individuais, referentes 

às experiências e histórias de vida. O estudo de uma Representação Social para o autor “é, 

antes de tudo, procurar os elementos constituintes do seu núcleo central. De fato, o 

conhecimento do conteúdo não é suficiente, é a organização deste conteúdo que dá o sentido” 

(ABRIC, 2003, p. 01). 

 Uma das formas de coleta de dados sugeridas por Abric (2003), inspiradas em Vergès, 

é o método da associação livre, em que, através da enunciação livre, ideias e palavras, estas 

últimas são associadas, sendo consideradas mais importantes as primeiras a serem faladas. 

Abric, no entanto, propôs uma mudança neste método, por constatar que a ordem de evocação 

interpretada como de maior importância do tema evocado pelo sujeito, não é essencial, pois o 

conteúdo mais importante só aparecia após ser estabelecida uma relação de confiança, com a 

redução dos mecanismos de defesa.  

 Por este motivo, ao invés da “ordem de evocação”, Abric adotou o critério da “ordem 

de importância”, em que a hierarquia das palavras é dada pelo próprio sujeito. Dessa forma, o 

questionário de associação livre que permite a “atualização dos elementos implícitos ou 

latentes que seriam diluídos ou mascarados nas produções discursivas” (ABRIC, 2003, p. 04) 

é composto por duas fases: 1) na primeira, pede-se ao sujeito que produza as primeiras 

palavras ou expressões que lhe venham à mente, caracteres mais espontâneos; 2) em seguida é 

feita a hierarquização, quando é solicitada a classificação das palavras evocadas em função da 

sua importância referente ao objeto.  
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3 O MÉTODO 

 

 

Propor uma pesquisa significa, dentre outros aspectos: estabelecer passos de 

planejamento; uma hipótese que se queira investigar; uma pergunta que mova a curiosidade 

do pesquisador e estratégias para alcançá-la. Além disso, enfatizamos que em uma pesquisa 

não há como dissociar o embasamento teórico da proposta metodológica, pois 

[...] a pesquisa em seu procedimento metodológico deve apresentar a 

indicação e justificação do paradigma que orienta o estudo, as etapas do 

desenvolvimento da pesquisa, a descrição do contexto, o processo de seleção 

dos participantes, os procedimentos e o instrumental de coleta e análise dos 

dados [...] (MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p.159). 

Deste modo, este trabalho, que visa a produção do conhecimento científico, tem como 

referencial teórico-metodológico a TRS, que investigou um objeto social, a família, 

considerado polimorfo, ou seja, que pode assumir diferentes formas de acordo com o contexto 

social (SANTOS, 2005). A teoria ofereceu subsídios para identificar as RS de família por 

crianças, a sua estruturação do núcleo central e dos elementos periféricos. 

Para tanto, foi proposta uma pesquisa qualitativa e plurimetodológica (CRUZ, F., 

2006, 2008) que favoreceu uma ampla possibilidade de investigação do fenômeno. Em uma 

pesquisa qualitativa, Chizzotti (2006, p.78) afirma que os pesquisadores se dedicam “à análise 

dos significados que os indivíduos dão às suas ações, no meio ecológico em que constroem 

suas vidas e suas relações [...]”. Segundo o autor, a abordagem qualitativa parte do 

pressuposto de que há uma relação dinâmica entre o sujeito e o mundo real, uma 

interdependência entre o sujeito e o objeto e entre o mundo objetivo e a subjetividade.  

Para análise dos dados qualitativos, referenciamos a análise de conteúdo em Bardin 

(1977), buscando a interpretação dos sentidos diante das falas das crianças. A análise de 

conteúdo, nas palavras da autora, é definida como 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimento relativo às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42) 
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3.1 O universo da pesquisa  

 

Participaram da pesquisa 69 crianças, sendo 39 alunos de escola particular e 30 de 

escola pública. Na primeira etapa da pesquisa, 69 crianças participaram da aplicação dos 

questionários socioeconômico e cultural, do questionário de associação livre e da 

hierarquização. Na segunda etapa, de desenhos, e na terceira, a fase dos grupos focais, 

participaram 12 crianças (06 de cada escola). 

A faixa etária dos participantes, 09 e 10 anos, teve como fundamento de escolha a 

suposição de que nesta faixa há uma maior capacidade de compreensão e concentração em 

relação aos instrumentos e procedimentos coletivos.  

Levamos em consideração, também, a experiência da pesquisadora na relação com as 

crianças dessa faixa etária, que considerou que estas demonstram maior facilidade de 

expressar suas opiniões sobre temas diversos. Esse é um ponto defendido por Cruz, S. (2008) 

quando enfatiza a importância dos conhecimentos do pesquisador em relação à experiência 

deste sobre as características e desenvolvimento das crianças.  

Os contextos de localização dos participantes foram uma escola pública e uma 

particular, com o objetivo de conferir diferentes espaços de pertencimentos socioeconômicos 

e culturais, por considerarmos que a escola hoje abriga uma diversidade de situações de 

famílias.  

As escolas da pesquisa estavam localizadas em um mesmo bairro, na cidade do Recife, 

capital do Estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Esta localização conferiu 

características que circunscreveram a pesquisa, pois esta cidade abriga em sua geografia 

antíteses de mundos sociais, com a convivência, às vezes, muro a muro, com a desigualdade, 

ou seja, a comunidade desfavorecida socioeconomicamente e o condomínio de prédio 

luxuoso, contrastes que estão presente nesse mesmo ambiente geopolítico.  

A aceitação das duas escolas para a participação da pesquisa foi favorecida pelo fato 

da pesquisadora já ter transitado profissionalmente nesses espaços, há alguns anos, condição 

que gerou uma maior relação de confiabilidade para a execução dos procedimentos propostos. 

 

3.2 Procedimentos  

 

Nos procedimentos da pesquisa contou-se com diferentes instrumentos na construção 

dos dados como questionários, desenhos, investigação segundo o método clínico piagetiano, e 

grupos focais, bem como os distintos registros: escritos, gravação de áudio e filmagem.  
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Rocha (2008), na sua experiência de pesquisa com crianças, reforça a orientação da 

adoção de diversos recursos de registro para não se focar apenas na oralidade e na escrita, pois 

há a necessidade de se cruzar outros tipos de procedimentos. Ela chama a atenção para os 

aspectos envolvidos no contato da criança com o pesquisador, tais como as diferenças 

geracionais, educacionais, sociais, de raça e de etnia, e que “diferentes suportes expressivos 

em momentos diversos” (ROCHA, 2008, p. 46) podem amenizar os possíveis 

constrangimentos dessa relação, afirmando que o pesquisador que trabalha com crianças 

precisa estar atento às expressões corporais, gestuais e faciais. Assim,  

[...] procedimentos, tais como desenhar, fotografar ou filmar podem ser úteis 

para registrar o que se quer comunicar para outros, configurando-se uma 

relação indireta com o pesquisador, que se coloca como mediador dessa 

comunicação (op. cit., p. 45). 

Tais aspectos contribuíram e somaram-se à experiência da pesquisadora enquanto 

psicóloga com crianças dessa faixa etária, bem como sua disposição para entender e acolher 

os elementos surpresa e as curiosas intervenções das crianças que estariam presentes em todas 

as etapas do procedimento.  

 

3.2.1 Passo a passo 

 

Os detalhes de cada momento da entrada da pesquisadora nas escolas pública e 

particular foram devidamente e previamente acordados com a direção, coordenação e 

professoras responsáveis das salas de aula.  

A pesquisadora foi às duas Escolas
14

 e convidou as crianças, nas salas de aula 

correspondente às idades, a participarem da proposta. Com uma linguagem acessível, foram 

explicadas todas as etapas da pesquisa, enfatizando que a participação delas seria de livre 

escolha, mas que só aconteceria mediante a assinatura dos pais/responsáveis do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
15

. 

 

3.2.2 Primeira fase 

 

 O primeiro procedimento foi a aplicação do questionário socioeconômico cultural
16

, 

com as 69 crianças que desejaram participar da pesquisa, munidas das devidas autorizações. 

                                                 
14

 Após a aprovação do projeto no Comitê de Ética. 
15

 Anexo I. 
16

 Apêndice I. 
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Esse questionário visou levantar dados sobre a configuração das pessoas com quem a criança 

reside e quem ela considera ser da família; aspectos relacionados a quem trabalha para o 

sustento da família; como é a moradia; sobre o lazer e lugares que costuma frequentar, as 

fontes de informação a que tem acesso; e se possuem aparelhos de tecnologia.  

 Os questionários foram aplicados na escola, preenchidos pela criança mediante 

explicação e auxílio da pesquisadora nas questões individuais, quando necessário. A 

pesquisadora perguntava à criança ainda sobre outros elementos, quando sentia necessidade 

de maiores informações.  

 Um segundo questionário foi aplicado em outro momento, o da associação livre e 

hierarquização de palavras
17

 (ABRIC, 1994). Neste, a pesquisadora pediu para a criança falar 

as cinco primeiras palavras que lhe vinham à mente, relacionadas ao termo indutor família, e 

depois solicitou que as organizasse por ordem de importância, da mais importante para a 

menos importante. Esse momento foi registrado por escrito pela pesquisadora.  

 Para auxiliar na análise dessas palavras, Vergès criou o software EVOC, que analisa a 

estrutura dos dados de evocação hierarquizada, calculando a frequência simples e a ordem de 

importância da evocação de cada palavra. Os resultados são organizados em um quadro, 

dividido em quatro partes, em que o primeiro do lado esquerdo (1º quadrante) agrupa os 

elementos mais frequentes e mais importantes, representando a zona do núcleo central, 

levando-se em consideração que outras palavras sem muito valor podem surgir nesse mesmo 

quadrante, na condição de sinônimo ou protótipos associado ao objeto. No 2º quadrante, 

localizado no lado direito do primeiro, estão os elementos periféricos mais importantes, 

chamado de primeira periferia. No 3º quadrante, abaixo e do lado esquerdo, encontram-se os 

elementos contrastados, de baixa frequência, com temas enunciados por poucas pessoas, mas 

considerados muito importantes, porque podem significar um complemento da primeira 

periferia. No 4º e último quadrante, localiza-se a segunda periferia, formada por elementos 

pouco presentes e pouco importantes.  

 A fim de compreendermos a estrutura das Representações Sociais, utilizamos nesse 

estudo o questionário de associação livre e hierarquização, juntamente com o software EVOC, 

que auxiliou na análise dos dados.  

 

 

 

                                                 
17

 Apêndice II. 
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3.2.3 Segunda fase  

 

Para esta fase, doze crianças
18

 foram sorteadas, seis de cada escola, considerando-se o 

desejo de participação e a diferença do sexo. A intervenção dessa etapa orientou para a 

realização de dois desenhos: o primeiro sobre “a família” e o segundo, realizado ou não a 

critério da escolha da criança, sobre a “sua família”. O objetivo da solicitação do segundo 

desenho era perceber se a criança sentia necessidade de diferenciá-lo do primeiro.  

Assim, a pesquisadora perguntava se o primeiro desenho era suficiente ou se ela 

achava necessário fazer outro que representasse a “sua família”. Os desenhos foram realizados 

de forma individual e a pesquisadora solicitou a fala sobre os mesmos, respaldada pelo 

modelo de investigação clínico piagetiano, em que o pesquisador, na interação com a criança, 

tanto observa a sua fala livre, como busca elementos referentes ao seu objetivo de 

investigação (CARRAHER, 1982).  

Destacamos que no trabalho com crianças o desenho é um instrumento lúdico que 

propicia uma aproximação ao tema que se quer investigar. Ele também representa o registro, 

através de uma imagem que fornece outros pontos de reflexão e análise, apresentando 

conteúdos que poderiam não ser revelados apenas com a fala oral.  

 Cruz, S. (2008) explicita as contribuições de um texto publicado pela Save the 

Children
19

 da Suécia, assinados por Mann e Tolfree em 2003, que destaca o desenho e os 

jogos no processo de pesquisa com crianças como formas de expressão que auxiliam na 

comunicação, principalmente na faixa etária dos 07 aos 10 anos. Rocha (2008) também 

enfatiza que o desenho na pesquisa com crianças é um meio de registro que se cruza com 

outros instrumentos e favorece mais informações, além da oralidade.  

 

3.2.4 Terceira fase 

 

Nesta fase, houve a criação de dois grupos focais, com seis crianças em cada escola, as 

mesmas que participaram da elaboração dos desenhos. Segundo Flick (2004), o grupo 

funciona como uma entrevista, e o quantitativo é de seis a oito participantes. Cruz, F. (2006) 

valida este procedimento porque ele oportuniza o debate e o surgimento da tensão, do conflito 

e das divergências, promovendo a aproximação dos participantes com o objeto em foco. O 

                                                 
18

 Enfatizamos que para essas doze crianças o questionário de associação livre e hierarquização foram aplicados 

no mesmo momento da realização dos desenhos. 
19

 Organização Não-Governamental.  
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registro do grupo foi realizado através de filmagem, o que implicou a presença de outros 

pesquisadores que colaboraram nesse momento. A proposta de reunir no grupo as crianças da 

mesma escola visou perceber a influência das diferenças dos seus contextos de vida quando 

cotejadas com o outro grupo.  

O grupo focal consiste, portanto, em um tipo de entrevista em pequenos grupos, que, 

para alcançar bons resultados, precisa ser bem planejado, possuir um roteiro que parta do 

geral ao específico com uma coordenação que favoreça a participação de cada integrante, o 

que permite trocas e formação de opinião. Além disso, esse procedimento favorece a obtenção 

de informações e aprofunda a relação entre os participantes, o que pode gerar consenso ou 

divergências nos posicionamentos (MINAYO, 2008). Tal instrumento conflui com a proposta 

da TRS que compreende a construção de teoria do senso comum a partir da comunicação, 

com as trocas sociais.  

O desenvolvimento do grupo foi iniciado com a pesquisadora entregando a cada 

criança dez fichas com as palavras mais recorrentes no questionário da associação livre. 

Dessas dez fichas, foi solicitado que a criança escolhesse cinco, depois três, e dessas, apenas 

uma, promovendo o processo de hierarquização das palavras. Em seguida, foram apresentados 

os desenhos realizados na fase anterior em que o grupo teria que escolher dois que se 

relacionassem com as palavras escolhidas. Após esse processo, a discussão sobre o tema 

“família” já estava em pauta e oportunizou o acesso aos dados a seguir apresentados. 

 

3.3 Análise 

 

Na análise dos dados, buscou-se a interpretação dos sentidos (BARDIN, 1977), e uma 

articulação referente ao conteúdo dos grupos focais, dos desenhos e fala das crianças, dos 

questionários socioeconômico e cultural, bem como, das palavras do questionário das 

associações livres e hierarquizações, que pelos sentidos relacionados foram agrupadas e 

categorizadas, a partir da análise com o software EVOC. 
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4 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 A entrada no campo 

 

 Em tese, a entrada no campo de pesquisa reserva muitas vezes situações curiosas e 

imprevisíveis. Por mais que haja um planejamento, essas situações surpreendem e exigem do 

pesquisador uma postura flexível para, se for preciso, reconduzir a ação e repensar estratégias 

que objetivem sua proposta investigativa. Nesta pesquisa, alguns aspectos como a solicitação 

da carta de anuência, o processo da aprovação do Comitê de Ética, desafios das autorizações 

junto às famílias e o calendário com alguns eventos interferiram no andamento da coleta, por 

vezes com um grande desperdício de tempo e desgastes. Entendemos, assim, que esse 

processo não é linear e possui uma dinâmica complexa, com avanços e retrocessos, o que 

exige persistência e objetivo do pesquisador. 

 Escolhemos duas escolas localizadas em uma mesma região da cidade do Recife, uma 

pública e outra privada e a solicitação inicial foi para obter a Carta de Anuência
20

, exigida 

pelo Comitê de Ética. Nas duas escolas, o contato aconteceu sem maiores dificuldades e as 

direções atenderam ao pedido da pesquisadora.  

A escola pública, pela mudança de gestão, demandou um contato inicial a fim de 

esclarecer melhor a proposta, momento em que surgiram situações que exigiram da 

pesquisadora deixar claro os limites da sua atuação e os procedimentos metodológicos a 

serem utilizados. O impasse teve início quando a direção desejou fazer a indicação de 

algumas turmas, apontando casos de alunos para participar da pesquisa, acreditando que assim 

a pesquisadora fosse avaliá-las, justificando que estavam “precisando” de uma intervenção. 

No mesmo contexto, outra situação expressou a expectativa sobre a profissional, quando, 

durante uma reunião, a pesquisadora foi convidada pela direção a ouvir a situação de uma 

aluna que chegou acompanhada de sua genitora para resolver problemas de comportamento 

na escola, sob o seguinte comentário: “é bom que você é psicóloga e já pode participar dessa 

conversa”. 

 Diante desses aspectos, percebemos que o campo promove situações inusitadas nas 

quais o pesquisador precisa ter clareza do seu papel para não se envolver com outras 

demandas que podem comprometer a seriedade do seu trabalho. Acreditamos que toda a 

intenção da direção foi de contar com algum apoio diante dos seus desafios e as diversas 

                                                 
20

 Anexo II. 
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demandas relacionadas ao dia-a-dia da escola, levando em consideração a carência de 

profissionais da área de Psicologia no setor público escolar. Nesta escola em questão, 

inclusive, há apenas duas profissionais da Rede Estadual, que trabalham de forma itinerante, 

em alguns dias da semana, prestando atendimento específico às crianças com deficiência e 

suas famílias.   

 Após a espera pela aprovação no Comitê de Ética, voltamos a campo para iniciar as 

etapas dos procedimentos da pesquisa. Entretanto, o retorno às escolas para iniciar o contato 

com as crianças e a solicitação das autorizações foi marcado por algumas dificuldades, o que 

provocou muitas idas e vindas às instituições, atrasando o planejamento. Apesar dos 

empecilhos, estar no campo, por si só, já demonstra que os dados estão vivos e que 

extrapolam a organização de um procedimento metodológico.  

Por este motivo, é preciso registrar cada situação e vê-las como “achados” 

provenientes da presença do pesquisador no lócus da sua investigação. Como outra ilustração, 

houve o caso de uma professora da escola particular que falou da sua vontade de indicar o 

“caso” de uma criança adotada por duas mulheres, que, segundo ela, estava sendo informada 

sobre a relação homoafetiva do casal, situação que revelou uma diversidade de configurações 

de família antes mesmo do contato com as crianças.  

 O convite às crianças foi realizado pela pesquisadora em sala de aula, com a 

apresentação dos seguintes pontos: quem era a profissional, o tema da pesquisa e a 

importância de uma pesquisa, as etapas que constavam (questionários, desenhos, grupo), o 

sorteio, os tipos de registros (escrito, áudio e vídeo) e o desejo da participação espontânea, 

mediante a autorização dos pais/responsáveis, com a assinatura do TCLE.  

 As crianças das duas escolas receberam bem a proposta e demonstraram grande 

interesse em participar; poucas delas se recusaram. Na escola pública, como em algumas salas 

as crianças possuíam idades diversas, estas demonstraram interesse se preocupando em fazer 

as contas para ver quantos anos tinham ou estavam próximos de completar, mesmo as que 

estavam acima da idade questionaram se não poderiam participar.  

 Outras situações surgiram na dinâmica do convite com as crianças. Um dos pontos 

destacado foi a compreensão por parte delas sobre o processo do sorteio, principalmente na 

escola particular, procedimento entendido por alguns como uma escolha da pesquisadora. 

Durante a explicação, elas levantavam a mão pedindo para serem escolhidas, alguns se 

justificavam por méritos de que sabiam desenhar, sempre em movimento de competitividade.  

 Sobre o tema da pesquisa, uma criança expôs que haveria uma implicação afetiva dos 

sujeitos, afirmando que a família é um assunto que faz parte do privado: “você não está 



60 

 

querendo saber muito da nossa vida não?”. Sua pergunta coloca a família envolta no espaço 

da intimidade e da preservação, dado que parece ser uma das explicações para o grande 

quantitativo de negativas dos pais na autorização para os filhos participarem da pesquisa.  

 As crianças também demonstravam apropriação de seus direitos e limites de 

exposição, como na indagação “isso não é perigoso não?”, referindo-se ao processo da 

filmagem e o uso da imagem delas. Ainda sobre o processo de autorização, uma turma na 

escola pública logo anunciou que só poderia participar da pesquisa se os pais autorizassem. 

Na escola privada, uma criança pontuou sobre o risco da pesquisadora ser processada se não 

obtivesse autorização dos familiares responsáveis. Outra criança dessa mesma turma indagou 

porque ela não poderia assinar a sua própria autorização; os colegas, por sua vez, justificaram: 

“porque a gente é de menor”.  

Tais ponderações nos fazem refletir sobre o empoderamento das crianças, nos dias 

atuais, mesmo quando sua participação está atrelada à permissão do adulto responsável por 

ela, o qual tem o poder de decisão instituído pela lei como alguém que deve delas cuidar.  

Nesta pesquisa, o processo das autorizações significou um dos grandes desafios, 

principalmente na escola privada, pois além das negativas já comentadas, as crianças as 

esqueciam por diversas vezes. Outro ponto que pode explicar tantas negativas é a própria 

estrutura do TCLE que nos faz utilizar termos como, “riscos” e “benefícios”, o que pode gerar 

a ideia de que a participação na pesquisa representa uma exposição desnecessária, 

principalmente em se tratando de crianças. Diante das muitas negações, foi preciso atingir, na 

escola privada, um universo de 120 crianças (5 turmas), para obter 39 autorizações, embora a 

maioria das crianças pronunciarem desejo em participar, algumas, inclusive, expondo sua 

frustração por terem sido desautorizadas.  

Na escola pública, a negação das famílias só ocorreu em raros casos, justificadas pelas 

crianças, por “não ser para nota”, questionamento feito pelos responsáveis. Diante da não 

atribuição de nota a essa atividade, alguns responsáveis julgaram que não precisavam 

participar. Este argumento contraria a tese dos professores de que os pais não se envolvem 

com a escola e demonstra que a função social da aprendizagem escolar de conteúdos formais 

é a grande preocupação destas famílias.  

Outra dificuldade para obter o número mínimo de participantes foi a diferença de 

idades presentes nas turmas. Para otimizar o processo das autorizações, a professora que 

possuía o maior quantitativo de crianças na faixa etária proposta pela pesquisa sugeriu, junto 

com a coordenadora, uma reunião com os pais/responsáveis, argumentando que estes teriam 

mais facilidade de compreender a proposta se ouvissem a explicação, e não apenas lessem em 
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casa o TCLE, levando-se em conta a baixa escolaridade de algumas famílias. Dessa 

convocação, dez pais e responsáveis compareceram à reunião, entre os quais todos 

autorizaram e alguns demonstram grande interesse da participação do filho por “precisar” de 

ajuda na questão comportamental. Tal oportunidade fez a pesquisadora esclarecer, mais uma 

vez, o limite da sua atuação, dado que justifica a solicitação anterior da direção quando 

indicou as turmas e solicitou a intervenção da psicóloga em atendimentos.  

A primeira aplicação do questionário socioeconômico e cultural ocorreu na escola 

privada e reuniu 22 crianças. Percebemos certa agitação e dificuldade no procedimento, com 

algumas crianças apresentando demandas individuais em algumas questões, o que suscitou a 

intervenção da pesquisadora em vários momentos. A partir dessas dificuldades, reformulamos 

a explicação de alguns pontos do instrumento e reduzimos o quantitativo de participantes, por 

aplicação. 

 

4.2 Caracterização dos participantes 

 

As características dos participantes foram obtidas através do questionário 

socioeconômico e cultural, como poderemos ver em alguns tópicos aqui analisados, tais 

como: bairro/comunidade em que residem; configuração das famílias, a partir da moradia; dos 

que moram quem consideram ser da família; o que fazem para se divertir e com quem. No 

Quadro 1, abaixo, por exemplo, vemos o quantitativo de participantes: 

 

Quadro 1. Quantitativo de participantes, por idade e sexo 

Escolas Número de 

Participantes 

9 anos 

 

10 anos Sexo 

Masculino 

Sexo 

Feminino 

Escola Pública 30 11 19 15 14 

Escola Privada 39 31 8 19 20 

Total 69 42 27 34 34 

 

Do total de 69 participantes, tivemos a mesma quantidade de meninos e meninas, com 

mais crianças na faixa dos nove anos, o que representou 60,86% do total, enquanto as crianças 

de 10 anos perfizeram 39,13%. Quanto a especificidade das escolas, na pública o quantitativo 

foi de 30 crianças, com mais participantes de 10 anos (63,33%) e de 9 anos (37,93%); na 

escola privada, o maior número de crianças com 9 anos (79,48%), com apenas 20,51% dos 

participantes com 10 anos.  
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As duas escolas participantes da pesquisa encontram-se em uma localização 

geopolítica de proximidade, no bairro de Boa Viagem, Cidade do Recife. Este é um dos 

bairros mais populosos da cidade, com mais de 100.388
21

 habitantes, caracterizado por ter 

moradores numa faixa da população com alto e médio poder aquisitivo, abrigando juntamente 

muitas comunidades carentes. As escolas também estão próximas do Município de Jaboatão 

dos Guararapes, Região do Grande Recife. Entre as localidades citadas pelas crianças no 

questionário, estão os bairros de Boa Viagem, Setúbal, Ilha do Retiro e a comunidade da 

Borborema, também localizadas no Recife; já os bairros de Candeias, Jardim Jordão, Piedade, 

Prazeres e as comunidades de Jardim Piedade, Maçaranduba e Porta Larga, pertencem ao 

Município de Jaboatão dos Guararapes. Boa Viagem é o bairro que se destaca entre as 

crianças da escola privada com 64,10%; e a comunidade de Porta Larga, com 46,66% das 

crianças da escola pública, seguida da comunidade da Borborema com 20% do total. Algumas 

crianças da escola pública tiveram dificuldades em saber o bairro em que moravam, 

identificando, as vezes, apenas o nome da rua, nessas situações obtiveram ajuda dos colegas 

de sala que moravam nas proximidades. 

A divisão geopolítica, a seguir, expressa um pouco dos espaços de moradia das 

crianças participantes:  

 

Quadro 2. Local de moradia/bairro 

Bairros Escola 

Pública 

Escola 

Privada 

Total 

Boa Viagem 1 25 26 

Borborema 6 --- 6 

Candeias --- 3 3 

Ilha do Retiro --- 1 1 

Jaboatão dos Guararapes 1 --- 1 

Jardim Jordão --- 1 1 

Jardim Piedade 1 --- 1 

Maçaranduba 3 --- 3 

Piedade 2 5 7 

Porta Larga 14 --- 14 

Prazeres 1 --- 1 

Setúbal 1 4 5 

 

A partir da questão dos que “moram” com a criança, encontramos arranjos familiares 

que expressam a diversidade da atualidade. Como algumas nomeações não expressam tantos 

distintos modos de organização, optamos por propor termos a fim que traduzissem 

minimamente essas formatações. 

 

                                                 
21

 Diponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife>. Acesso em: 24 nov 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
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Quadro 3. Configuração das famílias 

Tipos de Configurações 

Familiares 

Escola 

Pública 

Escola 

Privada 

Total 

Nuclear 10 23 33 

Recasada 7 2 9 

Matrifocal 6 4 10 

Matrifocal + Separada --- 4 4 

Patrifocal + Viuvez --- 1 1 

Extensa 2 --- 2 

Extensa + Nuclear 3 2 5 

Extensa + Recasada 1 --- 1 

Extensa + Separada 1 3 4 

 

Traduzimos as categorias encontradas da seguinte forma: a nuclear configura-se pelo 

casal de pais com o(s) filho(s); a recasada, quando a criança vive com um dos pais que está 

em outro casamento; a matrifocal, quando a criança vive só com a mãe, sem especificar se 

esta já foi casada; a matrifical + separada, quando vive só com a mãe, por causa da separação 

do casal; patrifocal + viuvez, quando o pai que vive só com a filha por situação de viuvez; 

extensa, quando a criança vive com os parentes, sem a presença de um dos pais; extensa + 

nuclear; quando permanece o casal junto com os filhos, mas vive junto um membro/ou mais, 

da família extensa; extensa + recasada, quando um dos pais refaz o casamento, mas mora 

com outros parentes; extensa + separada, quando um dos pares do casal é separado e vive, ou 

volta a morar, com pessoas da família extensa. Há também a situação em que as crianças 

consideram ter duas casas, quando os pais são separados ou porque passam o dia na casa dos 

avós e consideram esta também sua casa. 

Diante dos achados, compreendemos que as duas escolas abrigam os diferentes modos 

de família, aparecendo os novos arranjos numa percentagem de 52,17% e o modelo nuclear 

com 47,82%, embora este ainda seja considerado como o ideal de família a ser seguido. 

Dentre os novos arranjos, encontramos a soma do modelo matrifocal com 20,28%, seguido 

das famílias extensas com 17,39%, e das recasadas com 13,04%.  

Diante do exposto, algumas especificidades entre o público das duas escolas podem 

ser observadas: na escola privada, o modelo nuclear ganha destaque em percentuais com 

58,97% do total, enquanto a soma das diferentes formas de arranjos fica em 41,02%. Dessa 

porcentagem, temos o modelo matrifocal com 20,51% e o total das formas da família extensa, 

com 12,82%. Na escola pública, a maioria das famílias caracteriza-se pelas novas 

configurações, com 66,66%, enquanto o modelo nuclear refere-se a 33,33%. Entre os novos 
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arranjos, destacamos as famílias extensas, com 30%, seguido das separadas com 23,33%, e a 

matrifocal com 20%.   

Outro dado gerado nos questionários refere-se à escolha da criança sobre quem 

considera ser da família, mesmo que as pessoas residam na mesma casa. De forma geral, 73, 

91% de todos os participantes consideram ser da família quem mora na mesma casa e 

26,08% selecionam algumas pessoas, dentre as que residem, como sendo da sua família, 

como revelam os dados no quadro abaixo: 

 

Quadro 4. Pessoas consideradas da família 

Escolas Todos Alguns Babá/empregada 

Da família 

Babá/empregada 

Não são da família 

Escola 

Pública 

19 11 --- --- 

Escola 

Privada 

32 7* 

 

7 6 

Total 51 18 7 6 

*apenas uma criança fez referência a escolha ligada ao parentesco. 

 

Nas famílias das crianças da escola pública, as 36,66% das pessoas que foram 

escolhidas correspondiam à relação de parentesco. Em alguns casos, o “padrasto” e o “filho 

do padrasto” não eram considerados da família. Outra referência de escolha surgiu quando 

moravam vários parentes na mesma casa e a criança selecionava “os da família” pelo vínculo 

mais próximo do nuclear, como “mãe”, “irmãs” e “sobrinhos”.  

No caso da escola privada, apenas uma criança, que morava com os avós maternos e a 

mãe, separou as pessoas com vínculo de parentesco, considerando apenas esta última como da 

família. Os outros seis casos referiram à figura da babá ou empregada que morava na 

residência e não foram consideradas da família; numa proporção parecida, em sete casos, as 

crianças incluíram essas funcionárias responsáveis pelo cuidado das crianças e da casa, como 

sendo da família. 

No tópico sobre o que fazem para se divertir, inúmeras atividades diferentes foram 

expressas nas seguintes categorias: ação (jogar bola, jogar vôlei, andar de bicicleta, pular 

corda, piscina, andar, dançar, cantar, brincar, jogos,); brincar com objetos (boneca, casinha, 

escolinha, construir cabana, carrinho, xadrez, dominó); brincadeiras com outros elementos 

(“pega pega”, “pega congelou”, “pega macaco”, “pega se esconder”, brincar com alguém, 

brincar no prédio, brincar com o cachorro); eletrônicos (computador, internet, assistir TV, 

vídeo game, outros jogos eletrônicos); individuais (ler livros, gibis, desenhar, escrever); 

passeios (passear, parque, praia, viajar para ver a mãe, sair com a família, shopping, casa das 
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amigas, churrasco, praça, parque aquático/diversão). As respostas expressas pelas crianças 

podem ser vistas no quadro abaixo: 

Quadro 5. Tipos de diversão 

Categorias de 

Diversão 

Escola 

Pública 

Escola 

Privada 

Total 

Ação 16 25 41 

Brincar com objetos 6 8 14 

Brincadeiras com outros elementos 7 10 17 

Eletrônicos 12 33 45 

Individuais 3 3 6 

Passeios 4 11 15 

Total 48 90 138 

 

 Através desse quadro, percebemos as inúmeras possibilidades de diversão das 

crianças, em uma soma de 138 escolhas, o que equivale para cada um dos 69 participantes ao 

menos duas formas de diversão. Tanto a categoria ação, como eletrônicos foram destacadas 

pelos dois grupos de crianças. Nesse sentido, o jogar bola apareceu com a maior referência no 

grupo da escola pública, 6 vezes, e o computador no grupo da escola privada, mencionado por 

16 vezes.  

 Quando especificam com quem se divertem, as crianças enumeram: 

 

Quadro 6. Com quem se divertem 

Com quem Escola 

Pública 

Escola 

Privada 

Total 

Amigos 18 24 42 

Familiares 14 45 59 

Sozinho 4 9 13 

 

A categoria dos amigos inclui “amigos do prédio, amigos da escola, amigos da rua, 

amigos da internet, amigas vizinhas”; na família, aparecem os “irmãos, prima/primos, mãe, 

pai, tia, tios, sobrinhos e madrinha”. Identificamos que só as crianças da escola pública 

referiram-se ao termo “amigos da rua”, com 10 citações; os “amigos do prédio” foram mais 

citados no grupo da escola privada, 8 vezes, e 2 vezes no grupo da escola pública. Uma 

expressão que apareceu uma única vez foi “amigos da internet”, no grupo da escola privada, o 

que representa na era virtual uma forma de relação já presente na vida das crianças. 

É interessante destacar que, na categoria da família, a figura do “pai” só surgiu no 

grupo da escola privada e foi o mais citado, 13 vezes, seguido por “irmãos”, com 12, e “mãe” 

com 11, o que nos faz pensar na relação com o alto índice do modo de família nuclear, 

encontrada em 58,97% dos participantes desse grupo. Na escola pública, houve um equilíbrio 

maior no quantitativo de amigos e familiares presentes na diversão das crianças. 



66 

 

4.3 Análise dos questionários de associação livre e hierarquização de palavras 

 

 Quadro 7. Palavras mais evocadas na associação livre   

Tipos de Palavras Nº Evocações Escola Privada Escola Púbica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras que 

Expressam 

Afetividade da 

Família  

 

 

32 amor, 22 + paixão, 4 +  

te amo, 1+ amo você, 1+ 

gosto muito de você, 1+ afeto, 1+ 

emoção, 1 + emoções, 1  

------- 

17 carinho, 15 + carinhoso, 2 ------- 

16 felicidade, 10 + feliz, 2, + alegria, 4  

10 paz, 6 + harmonia, 4 ------- 

9 união, 8 + se unir, 1;  ------- 

amizade, 8 + amigos,1 

8 ------- amor 7 + amor dos pais, 1 

6 companheirismo, 2 + companhia, 1 +  

vê-la, 1+ comparecimento, 1 + parceria, 

1 

------- 

importante, 2 + cuidado, 2+ 

atenção, 1+ ajuda, 1 

5 ------- diversão, 3 + se divertir, 1 + 

brincadeira, 1 

4 brincar, 2 + diversão, 1+  

brincadeira, 1 

carinho, 3 +  

carinho dos pais, 1 

união, 2 + família reunida, 1+ 

família boa, 1 

felicidade, 2 + alegria, 2 

3 legal, 2 + legais, 1   -------- 

1 saudade  amigas; bondade;  

fiel; carisma; aniversário  

Total de Evocações  113 (57,94%) 30 (20%) 

 

Palavras que 

Expressam  

Valores e Funções 

da Família  

1 sinceridade; verdade; responsabilidade; 

honestidade; respeito; humanidade; 

presente; educação; saúde;  

conhecimento; história;  

deixar fazer tudo; viajar; sair para jantar 

viajar; sair junto;  

direito; moradia; escola 

Total de Evocações   14 (7,17%) 05 (3,33%) 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras que 

Expressam 

Parentesco/Pessoa 

29 -------- avó, 9 + vovó, 5  +  

vovô, 4 + avô, 6 +  

avós, 4 + vovô-vovó, 1 

22 -------- mãe, 21+ mamãe,1; 

tia, 12 + tio, 6 +  

tios, 3 + tio-tia, 1 

21 avó, 6 + vovó, 4 +   

avôs, 1 + avô, 6 + vovô, 3 +  

avós-bisavós, 1 

-------- 

18 -------- pai,17 + papai, 1 

14 -------- irmã, 7 + irmãos, 4 +  

irmãs, 2 + irmão,1 

13 mãe, 11 + mamãe, 2 -------- 

12 pai, 9 + papai, 2 + paternidade,1 -------- 

8 tio, 3 +  tia, 3 + tios, 1 + tios-tias,1 -------- 

7 irmão, 4 + irmãos, 2 + irmã,1  prima, 4 + primo,1 + primos, 

1+ primo-prima, 1 

2 pais, 1 + pai-mãe, 1 -------- 

eu 

1 neto; primos; babá mãe-pai;  

menino; menina 

Total de Evocações   68 (34,87%) 115 (76,66%) 
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 Análise ampla das palavras evocadas na associação livre 

 

Na primeira análise, classificamos três grupos de palavras evocadas pelas crianças: o 

primeiro relaciona-se às palavras que expressam “afetividade”; o segundo, as que representam 

“valores e funções” atribuídos à família; e o terceiro, as palavras de “parentesco/pessoa”, 

referentes aos parentes familiares, além de pessoas, como “eu”, “menino”, “menina” e “babá”.  

Ao observarmos o Quadro 7, percebemos uma visível diferença global entre os tipos 

de palavras evocadas pelas crianças das duas escolas. Na escola privada, 39 crianças 

participaram, somando 195 palavras evocadas, entre as quais: 113 foram relacionadas à 

“afetividade”, com 57,94%; em seguida, 68 palavras de “parentesco”, com 34,87%; e um 

total de 14 palavras que representaram “valores e funções”, com 7,17%. Com relação à escola 

pública, as 30 crianças participantes evocaram 150 palavras, com maior índice para as 

palavras de “parentesco/pessoas”, com 115 palavras, número expressivo de 76,66%; as 

palavras de “afetividade” representaram 20% do total com 30 evocações e por fim, as 

palavras com o sentido de “valores e funções” somaram 3,33%, com 05 evocações.  

Esses resultados nos levam a pensar no processo de organização desses dois grupos 

sociais que apresentam, de forma geral, a referência de pertenças distintas, pois, como afirma 

Carvalho (2001), os sujeitos estão em relação e em movimento na comunicação, circunscritos 

num ambiente específico em que compartilham “concepções, percepções, intuições, 

sensações, história e estórias” (CARVALHO, 2001, p. 441). Esses sujeitos inseridos numa 

cultura, espaço e tempo determinados também simbolizam, buscam seus sentidos e 

significados, assumindo, desse modo, “as características da pertença social do sujeito, dos 

grupos com os quais interage, do modo pelo qual, na prática, experiências são vivenciadas, 

filtradas também, nos sonhos, crenças, emoções” (op. cit., p.441).  Todo esse processo faz 

parte da construção das representações sociais, que auxiliam os sujeitos a orientarem suas 

condutas, compreenderem e explicarem sua realidade social, justificarem as tomadas de 

posição e definirem suas identidades ainda resguardando as particularidades dos grupos diante 

do objeto social (SANTOS, 2009). 

Vale lembrar que, a partir dos significados de família expressos pelas crianças, fomos 

compreendendo “uma espécie de unidade de produção social da vida cotidiana” a qual 

funciona como um vínculo entre o individual e o social, partindo do particular para o geral e 

transitando de uma esfera para outra, identificado pelas autoras como um “tradutor 

simultâneo” (BASTOS, ALCÂNTARA, FERREIRA-SANTOS, 2004, p. 101). 
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No grupo da escola privada, o modelo de família refere-se mais as palavras de sentido 

“afetivo”, em grande parte sentimentos e afetos positivados que mesmo que não sejam vividos 

na plenitude são idealizados e transmitidos entre as gerações. Aqui, enfatizamos a presença de 

uma memória compartilhada, entre crianças e adultos, elemento indispensável na construção 

das representações sociais. Para Vygotsky (1991), a interação e dinâmica com outras crianças 

e com os adultos são fundamentais para a construção do seu aprendizado, incluindo a 

memória.  

Os dados referidos acima configuram os valores idealizados da família no modo 

nuclear, o que corrobora com os 58,97% de configuração de família nuclear encontrado nesse 

grupo de crianças. Palavras como “amor”, “te amo”, “amo você”, “gosto muito de você”, 

“carinho”, “carinhoso”, “união”, “se unir”, “paz”, “harmonia”, “paixão”, “emoções”, “legais”, 

“saudade”, “feliz”, “felicidade” e “humanidade” transmitem o modelo esperado de perfeição 

da família.  

Assim, as idealizações traduzidas pelo grupo de palavras que expressam “afetividade”, 

são reforçadas e perpetuadas, segundo Sarti (2003), por visões psicológicas, pedagógicas, 

religiosas e jurídicas que circulam nos espaços sociais. Tal perspectiva é compartilhada por 

Moscovi (2003), quando refere os especialistas e religiosos como os principais responsáveis 

em criar e transmitir ideais e valores na sociedade. 

A idealização revelada nas palavras desse grupo da escola privada nos aproxima 

também da expressão de Del Priore (2008) sobre a criança “ideal”, caracterizada por ser o 

foco dos investimentos dos seus familiares, com objetivo da perpetuação das heranças, 

filiação demarcadas pelo sobrenome. Desta feita, a criança no centro dos investimentos 

(CARMO, 2007; PASSOS, 2007; KAMERS, 2006; VILHENA, 2004) também é interpretada 

nesses achados das palavras que traduzem os “valores e funções” da família, pela expressão 

“deixar fazer tudo”, contrariando a ênfase na importância dos limites na educação.  

Ainda nesse grupo, encontramos outras palavras relacionadas aos “valores” e à 

“função” da família e que as atrelam ao espaço da preservação e dos valores cultivados 

moralmente, através da evocação de “história”, “respeito”, “verdade”, “honestidade”, 

“sinceridade”. As expressões “cuidado”, “atenção” e “saúde”, traduzem algumas das funções 

hoje da família (COURT, 2005), referendadas por uma ordem legal de proteção à criança 

(ECA, 1990). Assim, a família é responsável pela sobrevivência, pelos cuidados com a saúde 

e com o emocional, aspectos considerados hoje fundamentais para a preservação do bem estar 

da criança.   
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Diante do destaque das palavras positivadas e idealizadas que simbolizam aspectos da 

“afetividade” e dos “valores e funções” da família, encontramos a diversidade de 

configurações em 41,02% do total de famílias desse grupo, revelando que as crianças são 

oriundas de famílias em separação, acompanhadas, muitas vezes, por conflitos e sofrimentos. 

Tudo isso nos chama a atenção, por parecer uma contradição entre o vivido e o evocado, visto 

que apenas os sentidos românticos, belos, felizes, alegres, de proteção e cuidados foram 

referidos. Para essas crianças, a família parece estar no lugar preservado que guarda as 

melhores experiências já vividas, ou as que idealizam sobre estas.  

 Moscovici (2003) nos chama a atenção para o aspecto contraditório que está presente 

nas representações sociais, que funcionam como um sistema de classificação, imagens e 

descrições sobre o objeto que é encontrado na sociedade e estratificado na memória coletiva 

reproduzidos pela linguagem, revelando um conhecimento anterior nas informações do 

presente. As representações sociais auxiliam, portanto, na convencionalização do objeto, na 

medida em que possibilitam aos sujeitos conhecerem o que o objeto representa, e são também 

prescritivas, ou seja, postas pela tradição, pois se impõem no momento em que começamos a 

interagir. Assim “elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma sequência 

completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de 

sucessivas gerações” (MOSCOVICI, 2003, p. 37).  

As palavras agrupadas em “parentesco/pessoa” nos chamam atenção no grupo da 

escola privada pelo baixo índice de evocação da palavra “irmãos” (irmão – 4 / irmãos – 2 / 

irmã – 1), representando 3,58 % das evocações. Esta referência pode nos revelar a diminuição 

no quantitativo de filhos nas famílias dessa pertença, o que expressa as estatísticas 

demonstradas pelo IBGE (2010) em que, diante do maior índice de escolaridade das mulheres, 

diminui o número de filhos.  

É sabido que o tamanho das famílias brasileiras de forma geral vem diminuindo, mas 

nas pertenças em desvantagem social ainda não tanto (IBGE, 2010), especificando o grupo 

das crianças da escola pública, esta informação valida o maior quantitativo das palavras 

“irmã”, “irmão”, “irmãos”, encontradas nesse grupo, exatamente o dobro em termos 

numéricos, se comparado ao grupo da escola privada, e maior em termos percentuais com 

9,33% do total.  

As demais características do grupo das crianças da escola pública, expressam uma 

maior incidência de evocações sobre as palavras referentes aos membros da família, 

confluente com a caracterização do perfil das famílias com diferentes configurações que 

perfazem 66,66% do total desse grupo de crianças. O destaque a estes membros está na 
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evocação das palavras “avós” e “avôs”, com 18,66%, seguido de “mãe”, com 14,66%, a qual 

teve o mesmo quantitativo da soma de “tia”, “tio”, tios”, depois a palavra “pai” que apareceu 

com 12%, e “primas/primos” com 4,66%, além dos 9,33% dos “irmãos” comentados acima. 

Essas porcentagens traduzem que 30% de famílias extensas foram identificadas pela moradia 

nesse grupo de crianças, o que assegura sua convivência direta com a rede de parentesco.   

Este universo de palavras converge com a proposta de vida das crianças que circulam 

em espaços coletivizados, na qual o cuidado é mais compartilhado (FONSECA, 2006). A 

moradia, seja no mesmo espaço ou na vizinhança, como identificamos nessa pesquisa, é um 

dos aspectos que contribui e favorece essa circulação em que avó, avô, tia, tio, com ênfase nas 

figuras femininas principalmente, passam a ser cuidadores e até substitutos da mãe. As figuras 

parentais que também ampliam os membros da família extensa, citadas com destaque pelas 

crianças da escola pública, revelam, assim, a família como rede de apoio, movida pela moral 

da reciprocidade, mencionada por Sarti (1996).  

A bibliografia da área faz referência ao modelo de família extensa dessa pertença 

social e evidencia a mulher como a principal cuidadora nesses espaços, seja ela a mãe, a avó, 

a tia, a vizinha, a babá da creche ou a professora da escola (BASTOS; ALCÂNTARA; 

FERREIRA-SANTOS, 2004; AMAZONAS et al., 2003; MELLO, 2003;  RABINOVICH, 

2002; SARTI, 1996 ).  

Diante da possibilidade de tantos cuidadores, as palavras “tia” e “tio”, podem não 

representar apenas os membros consanguíneos da família, e sim outros cuidadores 

comumente assim chamados, como vizinhas, profissionais da creche e escola, amigas/os da 

família e madrinhas/padrinhos que circulam diretamente com as crianças.  

Um destaque ainda nas evocações das crianças da escola pública refere-se às palavras 

classificadas nos “valores e funções” não pelo seu quantitativo, mas por sua peculiaridade, 

como “direito”, “moradia” e “escola”, posto que estão presentes nos discursos mais atuais dos 

balizadores da Lei, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tais expressões nos fazem 

pensar na relação de responsabilidade e “dever” da família em assegurar e garantir proteção 

dos direitos à criança e ao adolescente.  

Nesse discurso social atual de “sujeito de direitos”, a família é convocada pelas 

instâncias jurídicas a exercer tal função juntamente com toda a sociedade e o Estado. Esse 

discurso dos “direitos” pareceu-nos já internalizado pelas crianças, no entanto, questionamos 

como a família de uma pertença em desvantagem social poderá efetivamente “garantir” 

moradia, escola, entre outras necessidades a elas, já que muitas destas famílias ainda se 

encontram desprovidas de proteção social (VITALE, 2007). Em outro sentido, a palavra pode 
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expressar o “direito” da criança de ter uma família, pois, segundo o ECA (1990), “toda 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária 

[...]” (Art. 19).  

Parece-nos que há uma ambiguidade na relação legal estabelecida atualmente entre o 

Estado e a família com relação à criança, pois por um lado, o Estado assume cada vez mais 

funções em relação à criança e ocupa o lugar antes designado à família, e por outro lado, 

responsabiliza e cobra dessa família o cumprimento das funções preestabelecidas por lei. 

 Esses poucos elementos que compõem um discurso mais atual sobre a família podem 

representar elementos de mudança nas representações sociais desta, posto que o processo de 

transformação atua em todo tempo e os sujeitos contextualizados em um dado momento social 

e histórico recriam e reelaboram os objetos sociais. Nas palavras de Moscovici (2003, p. 40), 

as representações sociais “circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade 

ao nascimento de novas representações, enquanto velhas representações morrem”.  

As crianças da escola pública também evocaram palavras relacionadas ao sentido de 

“afetividade”, mas não com a mesma frequência das crianças da escola privada. O que chama 

a atenção em algumas expressões é o foco nas figuras parentais, como “amor dos pais”, 

“carinho dos pais”, o que personifica, nomeia e fornece mais concretamente a direção dos 

afetos. Tais expressões dão a ideia de uma relação do dar e receber, o que caracteriza uma 

prática afetiva interativa. No caso das crianças da escola privada, as expressões desses afetos 

surgiram em sentido mais genérico e de forma mais abstrata: “te amo”, “amo você”, “gosto 

muito de você”.  

A “diversão” também foi destaque nos dois grupos de crianças cujas famílias parecem 

demarcar um lócus especial da brincadeira, ressaltando que, para as crianças, a ludicidade faz 

parte de seu processo natural de desenvolvimento. Assim, qualquer situação e qualquer 

objeto, pode se tornar o motivo da brincadeira.  

Tais achados convergem com os aspectos encontrados na caracterização das crianças, 

em relação à prática sobre como se divertem. Os participantes apresentaram algumas maneiras 

de diversão: uma por atividades de ação, brincadeiras que dependem da interação com outros, 

e outra por brincadeiras com objetos, além das específicas com jogos eletrônicos e os 

passeios. Desta forma o grupo da escola pública trouxe expressões como: “diversão/se 

divertir” – 4, “felicidade” – 2, “alegria” – 2, “brincadeira” – 1, “viajar” – 1, “sair junto” – 1; e 

o grupo da particular: “brincadeira” – 1, “brincar” – 2, “diversão” – 1, “viajar” – 1, “sair para 

jantar” – 1.  
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A diversão foi entendida aqui como uma construção sociocultural que remete muito 

mais aos aspectos do consumo. Neste sentido, por exemplo, a expressão “sair para jantar”, 

evocada por uma criança da escola particular, pode significar o momento da reunião de todos 

da família, mas não necessariamente a diversão. Na mesma perspectiva, a expressão 

“presente”, traduzida pela criança como “ganhar presente”, ratifica uma maior relação de 

consumo nessas famílias, reforçada pela indicação do “computador” como o objeto mais 

citado para diversão por esse grupo. 

 Outro aspecto observado refere-se ao grupo de palavras que exprime o sentido de 

“companheirismo”, que surgiu entre as crianças da escola privada apresentando a família 

enquanto lócus do encontro, situação que é fortalecida pelo dado que aponta membros da 

família em 57,69% como a maior companhia para diversões/lazer, com destaque para pai, 

mãe e irmãos, referência do núcleo familiar. Dessa forma, mesmo em tempos de 

individualidade e com a redução do número de irmãos, essas crianças colocam a família, 

principalmente nuclear, no lugar de companhia para brincar e sair, como nos exemplos: “jogar 

dominó com o pai”, “jogar no computador com a irmã”, “brincar, andar e ir ao shopping com 

a mãe”, “ir à piscina com irmão e pai”, dentre outros.  

Na escola privada, houve a junção de “avós-bisavós”, que exprime a presença da 4ª 

geração e reforça a função da família na transmissão geracional compartilhada através da 

memória coletiva, considerando-se que a criança não chegou nem a conhecer alguns dos 

parentes aos quais refere. Pela força das/os avós/avôs, a expressão “neto” (escola privada) é 

evocada como complemento desse papel social que marca presença nas famílias a cada dia. 

Analisamos esse destaque da 3ª geração pelas crianças, mediante aspectos como o 

crescente número de idosos (IBGE, 2008) atribuído ao aumento da expectativa de vida hoje 

com mais qualidade, alavancadas pelos avanços da medicina. Essa presença constante no dia-

a-dia das crianças se dá também pelos diferentes arranjos familiares, pois as novas demandas 

convocam os avós a assumirem hoje desde os cuidados afetivos à educação até, em alguns 

casos, o sustento parcial ou total dos netos. Essa responsabilidade econômica aumenta, 

principalmente, nas pertenças em desvantagem social, em que a aposentadoria do idoso tem 

sido a principal fonte de renda para algumas famílias (VITALE, 2007).  

A presença dos/as avós/avôs nos aproxima de outro grupo de parentesco evocado pelas 

crianças, “mãe” e “pai”. Na escola particular, a palavra “mãe” somou 13 evocações (6,66 %), 

enquanto “pai – 11/paternidade – 1” somaram 12, o que representa 6,15%. Além disso, 

expressões com o mesmo sentido “pais – 1” e “pai-mãe – 1” atingiram um total de 13,84% 

das palavras. Esse não parece ser um índice muito expressivo para essa população em que os 
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avós se aproximam, por exemplo, com 10,76%. Em termos quantitativos, se juntarmos as 

cinco palavras de sentidos ligados à “afetividade” mais evocadas como “amor” – 22 / 

“carinho” – 15 / “felicidade” – 10 / “amizade” – 8 / “união” – 8, teremos 30% do total, 

confirmando a primeira análise de que, para as crianças dessa pertença social, o sentido de 

família está mais relacionado aos sentimentos e afetos positivados.  

Refletimos que esses achados acima não tornam invisíveis as figuras de parentesco 

nesse grupo, com destaque para mãe/pai e avós. Mesmo diante de todas as mudanças nas 

configurações familiares, as palavras que norteiam o ideal de um núcleo (mãe e pai) ainda 

demarcam o seu lugar para as crianças. Nesse contexto, os avós parecem em alguns 

momentos representar a base, às vezes formada pelo casal (avó e avô), pois em tempos de 

crise e diante da fragilidade dos laços conjugais que “tendem a ser para os netos, um pólo de 

estabilidade familiar” (VITALE, 2007, p. 103).  

Na escola pública, por sua vez, dados já apresentados anteriormente reforçam a 

presença das figuras (mãe, pai) na construção do sentido de família, mas destacam a 

proporção dos “tia-tio-tios” e também dos “avós” (18,66%). A marcante presença da “mãe” e 

do “pai” é um fato que não se afasta da idealização do modelo nuclear de família (pai, mãe e 

filhos), o qual ainda circula fortemente em nossa sociedade e foi encontrado nesse grupo em 

33,33% das configurações vividas por essas famílias. Em tempos de transição e de tantas 

novas configurações, a presença dos avós, tios e tias, principalmente, fortalecem essa família 

que encontra na sua extensão do parentesco uma “rede de apoio”, já identificadas no sentido 

de família para essas crianças.  

Analisamos, por fim, que cada grupo de crianças referencia família por expressões de 

afetividade, embora em diferentes modalidades: um grupo através das palavras de afetos, de 

forma mais abstrata; enquanto o outro identifica no parentesco a afetividade de forma mais 

concreta. As crianças, portanto, construíram suas representações sociais de família ancoradas 

em ideias positivas e idealizadas, pois nenhuma palavra evocada contrariou o ideal que circula 

de que família é importante, positiva e necessária, tanto no nível abstrato, como no concreto.  
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Palavras em 1º lugar na ordem de hierarquizações  

 

Quadro 8. Hierarquizações das palavras em 1º lugar 
Tipo de Palavras Nº 

Evocações 

Escola 

Privada 

Escola 

Pública 

 

 

Palavras que Expressam 

Afetividade  da Família 

 

14 amor -------- 

5 -------- amor 

2 carinho -------- 

1 paz; saudade; importante;  

feliz; se unir; amizade 

-------- 

Total  22 (56,41%) 05 (16,66%) 

Palavras que Expressam  

Valores e Funções da Família 

1 saúde; respeito Direito 

Total  02 (5,12%) 01 (3,33%) 

 

Palavras que Expressam 

Parentesco/Pessoa 

16 -------- Mãe 

8 mãe -------- 

3 avô Pai 

2 eu vovó, 1 + avô, 1 

1 pais; neto mãe-pai; irmão; menino 

Total  15 (38,46%) 24 (80%) 

 

Sobre a escolha hierárquica das palavras por ordem de importância (ABRIC, 2003), no 

grupo da escola pública, 09 palavras foram eleitas em primeiro lugar, para as 30 crianças: 

“mãe” – 16 / “amor” – 5 / “pai” – 3 / “mãe–pai” – 1/ “direito” – 1 / “vovó” – 1 / “avô” – 1 / 

“irmão” – 1 / “menino” – 1. A palavra “mãe”, com 53,33%, apareceu bem acima da segunda 

palavra evocada “amor”, com 16,66%, seguida de “pai” com 10% e as demais que se 

distribuíram apena com uma evocação cada.  

O grande destaque dado à palavra “mãe” expressa a forte presença feminina no lugar 

de cuidadora e provedora dessas famílias, enfatizando que 20% dos novos arranjos de família 

desse grupo referem-se aos arranjos matrifocais. A “mãe” simboliza, portanto, a importância 

da família para essas crianças, enquanto a palavra “pai”, que apareceu três vezes, é a segunda 

palavra de parentesco com o maior índice, nessa ordem de importância. 

O “amor” foi a segunda palavra mais hierarquizada, positivada ao lado da “mãe”. As 

demais hierarquizações “mãe-pai”, “vovó”, “avô”, “irmão”, “menino”, seguem a relação de 

parentesco, iniciado pelo núcleo mãe-pai, fortalecido pela figura da “vovó” e do “avô”, que 

muitas vezes substitui os pais, além da presença do “irmão”, mais numeroso nesse grupo, e da 

palavra “menino”, que pode representar a própria criança, posta em primeiro lugar e se 

reconhecendo nessa importância.   

Nas hierarquizações do grupo da escola privada, as palavras “mãe” e “amor”, também 

foram as duas mais evocadas, só que na ordem de importância inversa, primeiro “amor”, com 

35,89%, e em seguida “mãe” com 20,51%.  
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Apenas cinco palavras representaram o grupo de “parentesco/pessoa”, as outras dez 

são palavras que expressam “afetividade”, o que confirma a maior incidência destas no grupo 

da escola privada. “Amor” é o valor idealizado e tem status no sentimento em relação à 

família, a qual, mesmo com desafios e conflitos, ainda foi colocada com destaque pelos dois 

grupos; a palavra “mãe” apresenta sua importância nessa classificação, mesmo que não tenha 

tido tanta representatividade como “amor”; a palavra “pai”, só apareceu na expressão “pais”, 

que simboliza a união do casal; os “avôs” prevalecem na presença junto às crianças, sendo 

referência de cuidado e segurança, diante das mudanças atuais das famílias (VITALE, 2007). 

Nesta direção, a palavra “neto” também evocada em primeiro lugar, demonstra uma relação 

de destaque presente na vida dessas crianças.  

A expressão “eu”, escolhida duas vezes, parece compartilhar a ideia de “menino”, do 

grupo da escola pública e talvez reflita o empoderamento do lugar que algumas crianças 

ocupam nesse grupo social. Os demais termos como “carinho”, “feliz”, “se unir”, “amizade”, 

“paz”, “importante” e “respeito” reforçam os sentidos de idealização de família que 

caracterizam esse grupo. A referência à palavra “saúde” como primeira hierarquização nos 

chama a atenção por compor o sentido do “direito”, hierarquizado por uma criança do grupo 

da escola pública.  

A palavra “saudade” se associa a ideia de passado, realçando o processo da memória, 

presente na gênese das representações sociais. A criança evoca a “saudade”, talvez pela perda 

de um ente significativo ou por momentos que tenham sido bons e agora são apenas 

relembrados, como algo que fez parte do contexto da família e agora não faz mais.  

 Diante de toda a análise elaborada sobre as palavras evocadas no questionário de 

associação livre e hierarquização, perceberemos a confluência de tais elaborações com os 

resultados do tratamento de dados pelo software EVOC, que fornecerá as palavras formadoras 

do núcleo central das representações sociais. 
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Análise dos dados do software EVOC 

 

Quadro 9. Resultados do software EVOC 

 

 

F 

R 

E 

Q 

U 

Ê 

N 

C 

I 

A 

    ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 

Número de 

evocações  

INFERIOR A 3 Número de 

evocações 

SUPERIOR OU IGUAL 

A 3 

 

 

ACIMA OU 

IGUAL A 6 

35 

30 

29 

20 

11 

mãe--------------1,771                                      

amor-------------1,667                                     

pai--------------- 2,310                                      

carinho----------2,800                              

união------------ 2,818 

48 

30 

21 

14 

11 

8 

6 

6 

avós-------------------3,104                                    

tios--------------------4,200 

irmãos----------------3,381                               

felicidade------------3,214                              

amizade--------------4,000                                  

primos----------------4,125                                   

alegria--------------- 3,667 

paz--------------------3,333                                              

 

INFERIOR 

A 6 

3 pais--------------1,333 5 

4 

4 

4 

3 

3 

diversão--------------4,200 

brincar----------------4,750 

harmonia-------------3,750 

paixão---------------- 3,250 

companheirismo---- 4,000 

legal------------------ 4,000 

 

 

A análise através do software EVOC revelou a estrutura dos dados de evocação 

hierarquizada, mostrando o conteúdo que compõe o núcleo central das representações sociais, 

bem como os seus elementos periféricos. Informamos que os dados para serem rodados foram 

unificados pelo radical comum da palavra, como por exemplo, avó, vovó, vovô e variações, 

transformaram-se em “avós”, da mesma forma, “irmãos”, “primos” e “tios”. 

Desta feita, apresentando o primeiro quadrante o núcleo central das representações 

formado pela alta evocação e hierarquização, percebemos o destaque das palavras “mãe”, 

“amor” e “pai”, seguida de “carinho” e “união”.  Esses achados, portanto, reforçam o que foi 

analisado anteriormente, ou seja, que as crianças dos dois grupos revelam o núcleo central das 

representações sociais como sendo formado pelos sentidos positivados de família, seja pelos 

afetos mais abstratos, como vistos na escola privada, seja pelas figuras de parentesco, como 

na escola pública. Chamamos a atenção para a palavra “carinho”, que mesmo tendo 11 

evocações aparece nesse primeiro quadrante por sua alta ordem na hierarquização. 

No segundo quadrante observamos as palavras do sistema periférico mais importante, 

pois são os elementos periféricos que mantém a representação (núcleo central) e integram 

novas informações a estas. Neste grupo de palavras, destacamos o alto número de evocações 

para a palavra “avós” (48), “tios” (30) e “irmãos” (21), e os “primos” (8) que surgem sem um 

quantitativo expressivo, chegando a superar ou a igualar o quantitativo das evocações das 

palavras que compõem o núcleo central.  
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Neste ponto, analisamos que mesmo com a forte presença dessas figuras de 

parentesco, as crianças elegeram “pai” e “mãe”, na ordem de hierarquia das palavras, 

mostrando a força dessa representação que compõe o núcleo central, na medida em que este 

está diretamente relacionado às condições históricas, sociológicas e ideológicas, marcadas 

pela memória coletiva do grupo e suas normas. Esses membros da família têm, portanto, uma 

função consensual que permite a homogeneidade e estabilidade do grupo, dando continuidade 

e permanência à representação. Neste mesmo quadrante, encontramos o grupo das palavras 

relacionadas à “afetividade”, como “felicidade”, “amizade”, “alegria” e “paz” formando um 

cenário de palavras idealizadas que reforçam a família ideal e feliz. 

O terceiro quadrante retrata os elementos periféricos contrastados, de baixa frequência, 

com temas enunciados por poucas pessoas, mas considerados muito importantes, porque 

podem significar um complemento da primeira periferia. A expressão “pais” reforça a 

aparição de “pai” e “mãe”, protegendo o núcleo central, através da sua presença entre os 

elementos periféricos mais importantes. 

O último quadrante foi composto por “diversão”, “brincar”, “harmonia”, “paixão”, 

“companheirismo” e “legal”, elementos periféricos de menos importância e pouca presença 

nas Representações Sociais. Ao mesmo tempo em que revelam a possibilidade das 

transformações, já que permitem as variações pessoais, sem alteração do núcleo central, esses 

elementos servem como prescritores de comportamentos, sendo a parte operacional da 

representação, que tanto intervém no processo de defesa, como na transformação das 

representações sociais. Por conseguinte, esses resultados apontam a força da presença do 

modelo de família nuclear, com “pai” e “mãe”, e dos sentimentos “amor”, “carinho” e 

“união”, os quais exprimem a família desejada e perfeita, em meio às contradições e 

diversidade dos arranjos encontrados no contexto de vida atual de muitas crianças 

participantes. 

 

4.4 Associação livre, hierarquização de palavras e desenhos  

 

Na segunda etapa da investigação, seis crianças de cada escola foram sorteadas a fim 

de contribuírem com mais detalhes sobre a configuração das famílias através de seus desenhos 

e suas falas, segundo o método clínico piagetiano, junto com a associação livre e a 

hierarquização de palavras.  A partir de então, consideramos as especificidades das evocações 

para perceber se havia convergência ou não com os achados gerais.   
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Quadro 10. Associação livre das 12 crianças sorteadas 
Tipo de Palavras NºEvocações Escola Privada EscolaPública 

Palavras que 

Expressam 

Afetividade  da 

Família 

2 amor; união; felicidade; importante; 

carinho 

-------- 

legal,1 + legais, 1 

1 paz; harmonia; companhia;  -------- 

Total  15 (50%) 0 

Palavras que 

Expressam  

Valores e Funções 

da Família 

1 verdade; responsabilidade; educação;  

deixar fazer tudo; presente 

-------- 

Total  05 (16,66%) 0 

 

 

Palavras que 

Expressam 

Parentesco/Pessoa 

8 -------- tio, 4 + tia, 4 

5 -------- mãe; pai; 

avó, 3 + avô, 2 

4 -------- irmã, 3 + irmãos,1  

3 avô,1+ avó,1+ avós-bisavós,1 prima  

2 irmão; tios-tias,1 + tio,1  -------- 

1 mãe; pai e mãe; eu -------- 

Total  10 (33,33%) 30 (100%) 

 

 No Quadro 10, identificamos a prevalência das palavras que expressam “afetividade” 

ligada à família, para as crianças do grupo da escola particular, com 50% do total; as palavras 

referentes ao “parentesco” somaram 33,33%, seguidas das palavras que expressam “valores e 

funções” da família com 16,66%, resultados, portanto, que confirmam o que foi encontrado na 

análise geral, com a grande prevalência das palavras de afetos positivados. 

  Os dados do grupo da escola pública também reforçaram a incidência das palavras 

ligadas ao parentesco, agora com 100% das evocações. Nesse grupo, chamamos a atenção 

para o quantitativo das palavras “mãe” e “pai”, com cinco evocações para cada, que juntas 

dão um total de 33,33%, dado que fortalece a proposta do núcleo familiar e do núcleo das 

representações sociais, mesmo com diversas configurações entre essas famílias. As palavras 

“tio” e “tia”, logo em seguida de “pai” e “mãe”, obtiveram cada uma quatro evocações, 

somando 26,66% do total. Nesta situação foi possível confirmar com cada criança se estas 

expressões se referiam à pessoa da relação do parentesco, como irmão/irmã do pai ou da mãe, 

mencionada por sua convivência e proximidade de moradia. 

 Tais resultados apontaram para uma convergência em relação aos dados gerais, acima 

refletidos, o que identifica como cada grupo de criança ancora e objetiva as representações 

sociais sobre família, bem como as diferenças dos tipos de palavras nas pertenças sociais. 

Assim, as crianças da escola pública apresentaram as palavras ligadas ao parentesco como o 

núcleo das representações sociais, um sentido mais concreto e positivado de afeto, enquanto 

as crianças da escola particular ancoraram-se nas palavras abstratas e idealizadas.  
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Palavras em 1º lugar na ordem de hierarquizações  

 

Quadro 11. Hierarquização em 1º lugar das 12 crianças sorteadas 

Tipo de Palavras Nº 

Evocações 

Escola 

Privada 

Escola 

Pública 

Palavras que 

Expressam 

Afetividade da 

Família  

1 amor;  

importante;  

paz; carinho 

-------- 

Total  4 (66.66%) 0 

Palavras que 

Expressam 

Parentesco 

5 -------- mãe 

1 eu; avô avô 

Total  2 (33,33%) 6 (100%) 

 

 

As hierarquizações das palavras para as crianças da escola particular revelaram duas 

evocações de “parentesco” e quatro ligadas ao sentido de “afetividade da família”. Essa 

hierarquização somou seis palavras diferentes: as duas de “parentesco” foram “avô” e “eu”, 

esta última reforça a criança como foco dos investimentos, por uma cultura individualista; as 

demais, “amor”, “paz”, “importante”, “carinho”, ratificam os afetos idealizados da família 

para esse grupo. 

A ordem de classificação na escola pública obteve a primazia da palavra “mãe” com 

cinco das seis repostas obtidas (83,33%); a única diferente referiu-se a palavra “avô”. O alto 

índice da palavra “mãe” também reforça a análise geral, em que a mesma palavra foi 

classificada em primeiro lugar por 16 crianças desse grupo, com 53,66% do total. As análises, 

desta forma, revelam a convergência dos sentidos, independente do número de participantes.  
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As crianças, os desenhos e os diversos arranjos familiares 

 

Quadro 12. Configuração das famílias e dos desenhos 

Escola Privada  Situação Familiar /pais 1º Desenho “A Família” 2º Desenho “Sua Família” 

Menino A 

(9 anos) 

Pais separados. 

Mora com a mãe e  

o pai é recasado. 

Escolha – criança e irmão Nuclear – não vivido 

Extensa – convivência 

Menino B 

(10 anos) 

Pais separados. 

Mora com a mãe, sem contato 

com o pai até o momento. 

Separada  Separada + Extensa (avós) 

Menino C 

(9 anos) 

Pais separados. 

Mora com a mãe recasada. 

Nuclear – não vivido Extensa – convivência 

Menina D 

(9 anos) 

Pais casados Nuclear – vivido ------------- 

Menina E 

(9 anos) 

Pais casados Nuclear – vivido Extensa – convivência 

Menina F 

(9 anos) 

Pais casados Nuclear – vivido Nuclear – vivido 

Escola Pública  

Menino 1 

(10 anos) 

Pais casados Nuclear – ideal vivido ------------- 

Menino 2 

(10 anos) 

Não conhece a mãe. 

Mora com os avós paternos. 

Extensa – moradia ------------- 

Menino 3 

(10 anos) 

Pais separados. 

Mora com a mãe. 

Extensa – moradia Nuclear – não vivido 

Menina 4 

(10 anos) 

Pais casados Escolha – criança e mãe ------------- 

Menina 5 

(10 anos) 

Pais separados. 

Mora com a mãe. 

Extensa – convivência ------------- 

Menina 6 

(9 anos) 

Pais separados. 

Mora com a mãe recasada. 

Recasada  ------------- 

 

Essa etapa nos forneceu dados mais específicos sobre a situação familiar das crianças 

participantes que confirmaram a diversidade de modos de família encontrados, com diferentes 

arranjos, quanto à sua organização e moradia, como podemos visualizar no Quadro 12: os que 

têm os pais casados representam 41,66%, enquanto os de pais não casados, ou separados, 

58,33%. Existem os contextos em que um dos pais é recasado e o de uma única criança que 

reside com os avôs paternos, possui contato com o pai e não conhece a mãe biológica. Essas 

informações das crianças confirmam que não há mais um modelo de família que a defina, mas 

diferentes formas de se organizar que modificam a dinâmica relacional de todos os seus 

membros. Desta feita, como afirma Osório (1996), a família é hoje passível de descrição e não 

mais de definição.  

Entre as crianças da escola particular, os três Meninos têm os pais separados (50%) e 

moram com a mãe: o Menino A tem o pai recasado e o Menino C tem a mãe recasada, e o 

Menino B, mora com a mãe e os irmãos. No caso das Meninas (D, E, F), que representam os 

outros 50%, a constituição é nuclear com os pais casados e com filhos. Entre as crianças da 
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escola pública, apenas o Menino 1 e a Menina 4 vivem com os pais casados, representando 

33,33% do total. Os demais 66,66% dividem-se entre os novos arranjos, como a situação do 

Menino 2, que mora com os avós paternos e outras pessoas do parentesco, o que configura 

uma família extensa; o Menino 3, que vive com a mãe juntamente com outros membros da 

família extensa;  a Menina 5, que vive só com a mãe que não é recasada, caracterizando a 

família matrifocal; e a Menina 6, que mora com a mãe que é recasada, com o padrasto e o 

filho do padrasto. 

Diante dessa pequena realidade, temos um retrato das mudanças atuais das 

configurações de família. No contato mais direto com cada criança, nos aproximamos dos 

seus contextos de vida e pela configuração dos desenhos, compreendemos o processo das 

vivências de família e em família.  

 De forma geral, os desenhos formam um quadro representativo de um momento de 

transição em que coexistem diversas configurações familiares, com imagens que transitam 

entre o modelo tradicional nuclear, vivido e não vivido; a família extensa referida pela 

moradia ou convivência; a família separada que mostra a ausência de um par do casal, por 

separação; a separada mais extensa, em que se acrescentam membros do parentesco; a 

recasada que apresenta novos integrantes da família advindos de outra união conjugal; como 

também as formas escolhidas de família que possuem como critério os vínculos afetivos. Esse 

panorama expressa as complexas relações e configurações trazidas por cada criança, 

relacionadas com suas experiências de vida, sua referência social ou seu desejo de viver o que 

foi perdido, ou talvez até nunca vivido.   

 Em relação às particularidades dos dois grupos participantes, percebemos que na 

escola particular o modelo nuclear apareceu quatro vezes no 1º desenho, e representou 

66,66%, o que converge com o dado encontrado nesse grupo em que 58,97% das famílias 

apresentavam esta configuração. Os dois outros desenhos se dividiram em duas categorias: 

um (16,66%) representou a escolha da criança, só ele e o irmão (Menino A); e o outro 

(16,66%) revelou a separação recente dos pais, com a imagem dele próprio, da mãe e dos 

irmãos (Menino B).  

 Ainda nesse grupo, a opção do 2º desenho foi escolhida por cinco crianças, 83,33%, 

entre os quais quatro aparecem a família extensa. O Menino A desenhou o modelo nuclear, 

juntando os pais que são separados e os membros da família extensa, com avós, tios e primos, 

(maternos e paternos) referidos pela convivência. O Menino B repetiu o desenho da família 

separada (sem o pai) e acrescentou os avós maternos, que hoje, segundo ele, estão muito 

presentes na sua vida. A Menina F repetiu o desenho da sua realidade da família nuclear, 
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enquanto os outros dois (Menino C e Menino E) desenharam a família extensa pela 

convivência. Diante da situação real dessas crianças, dois meninos (Menino A e Menino C), 

dos três que têm os pais separados, realizaram desenhos que resgatam o modelo nuclear não 

mais vivido, um no desenho da “família” e o outro no desenho da “sua família”.  

 Na escola pública, o 1º desenho foi mais caracterizado pela configuração da família 

extensa (dois por moradia, um por convivência), com 50% do total; um desenho de família 

recasada com a criança, a mãe, o padrasto e o filho deste (Menina 6); um referiu-se à escolha 

da criança, com ela e a mãe sem o pai que mora na mesma casa (Menina 4); e uma 

configuração nuclear que é a família vivida do Menino 1. 

 De forma contrária ao grupo da escola privada, apenas uma criança da escola pública 

escolheu fazer o 2º desenho, no qual expressou a família nuclear que nunca foi vivida por ele 

(Menino 3) − o seu nascimento gerou a separação do casal, pois o pai o rejeitou porque 

nascera com deficiência. Dessa forma, as configurações reveladas nas imagens dos desenhos 

nos levaram a perceber realidades e desejos em torno de um tema que mobiliza afetivamente 

as crianças por provocar, em alguns, dificuldades na elaboração da sua realidade ou história 

de vida.  

 Primeiramente, apontaremos que houve uma expectativa gerada em torno da 

participação das crianças nessa etapa da pesquisa. Mediante um sorteio, foi explicado em sala 

de aula, como referido no tópico da “entrada no campo”, quem seriam os participantes desta 

etapa. Algumas crianças acharam vantajoso, outras pensaram que haviam passado por méritos 

próprios, como expressou o Menino A, “eu gostei dessa etapa, pensei que não ia passar, mas 

passei”; outra criança traduziu sua expectativa achando que ganharia um “prêmio” por ter 

sido sorteada, “ganha o quê quem foi sorteada?” (Menina 4). Esses aspectos de uma 

sociedade competitiva, individualizada, que promove e premia os que conseguem ultrapassar 

patamares da concorrência, aparecem internalizados por essas crianças. 

 Quanto ao tempo de duração que as crianças utilizaram para realizar a atividade, 

tivemos uma variação de 7 minutos até 42 minutos − esta criança que necessitou de mais 

tempo só concluiu as atividades em um segundo encontro, com mais 15 minutos. É 

importante mencionar que o tempo foi relativizado pelas demandas das crianças diante do 

grau de mobilização para o tema, sendo menor quando a criança não desejava fazer o 2º 

desenho, enquanto outras demonstravam mais timidez, com respostas curtas, apenas para o 

que era perguntado. 

 De forma geral, o primeiro impacto gerado nesta etapa foi a solicitação do desenho da 

“família”, que causou perguntas em 83,33% dos participantes. Alguns mudaram o assunto, 
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comentaram sobre o ambiente da sala, falaram de outros colegas e uma criança chegou a virar 

o papel e perguntar depois de um tempo: “o que é mesmo pra fazer?”.  

 Percebemos que as crianças expunham a dúvida sobre o que é “essa família”, “qual a 

família que está sendo solicitada” e “como é possível traduzi-la em uma imagem”. Os pedidos 

de respostas soavam, portanto, como uma saída para a situação, caso em que a pesquisadora 

poderia fornecer “a resposta correta” frente ao desafio de elaborar uma imagem que 

simbolizava, para alguns, a variação das tantas formas desfeitas, refeitas e até misturadas de 

família. As perguntas se repetiram: “como assim?” (Menino 1, Menino C), “qual das duas?” 

(Menino C), “toda família, ou só quem mora?” (Menina E, Menino B,), “pra fazer as pessoas 

que tem na minha casa?” (Menina 4), “assim... quantas pessoas moram na minha casa, ou a 

família toda?” (Menina 5). Em um caso, os conflitos pareceram mais específicos: “agora eu 

me perdi! Se eu for desenhar o meu pai eu não vou poder desenhar a minha mãe. E como eu 

faço?” (Menino A).  

 Vale ressaltar que a criança que demonstrou maior conflito sobre o desenho vivia a 

dificuldade dos pais não se falarem, mesmo após alguns anos de separação. Ele morava com a 

mãe e o irmão mais novo e convivia com o pai que é recasado e estava esperando uma filha. 

A criança
22

 não conseguiu realizar todas as atividades no mesmo dia, realizando a associação 

livre/hierarquização e o complemento do 2º desenho em outro momento.  

 Diante de questões emocionais e dos pedidos de respostas a partir do desenho da 

“família”, percebemos que um dos dilemas referia-se à elaboração de uma configuração que 

não estava de acordo com o modelo naturalizado e idealizado. Esta ainda é uma forte 

referência, compartilhada “porque „a família‟, naturalmente, é a família assim né?!” (Menina 

E), referindo-se ao desenho da família nuclear. O diálogo reproduzido abaixo expressa o 

dilema da criança entre a sua escolha de configuração familiar e “o modelo” socialmente 

aceito:  

Menina 4: “oh tia... isso aqui... (mostra o desenho) eu não entendi nada, era 

pra botar eu, a minha mãe e o meu pai, é?” (...) “É desenhar „as família‟ 

né?”. 

Pesquisadora: “não tem certo e errado, eu queria saber o que é que é pra 

você a família! É você e sua mãe?”. 

Menina 4: “não, ai, não... meu pai mora comigo e com a minha mãe!”. 

Pesquisadora: “ah, você tem um pai que mora com você?”. 

Menina 4: “é!”. 

Pesquisadora: “você quer colocar ele?”. 

Menina 4: “é melhor?”. 

                                                 
22

 Esta criança (Menino A) e o Menino B que também enfrentava conflitos da separação recente dos pais, encontravam-se 

acompanhamento psicoterápico.  
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Pesquisadora: “não tem melhor, eu quero que você faça o que você quiser! 

Não tem certo, nem errado, Menina 4!”. 

Pesquisadora: “se você acha que seu pai é „a família‟, você pode colocar 

ele”. 

Menina 4: “se quiser?”. 

Pesquisadora: “se quiser! Se você não quiser, como você fez no começo, 

botou você e sua mãe”. 

Menina 4: “deixa assim”. 

 

 A dúvida girou em torno de incluir ou não o pai no desenho da “família”. Seu conflito 

se deu quando percebeu que não colocou o elemento que “completaria” o modelo esperado, o 

que a levou a justificar, porque é “as família”; por um instante ela diz que “não entendeu 

nada” do que era para fazer. Nesse caso, não importa a ausência física do pai ou a separação 

do casal, mas a qualidade da ligação afetiva, podendo escolher quem é ou não é da família, 

mesmo diante da relação consanguínea e até da moradia. 

  Sarti (1996) afirma que a moral dos pobres é regida pela lógica da reciprocidade, em 

que se considera da família aqueles com quem se pode contar. Essa criança pareceu não ter o 

pai no lugar de afeto significativamente positivo, a ponto de não incluí-lo no seu desenho de 

“família”, mesmo rompendo com o ideal. Na associação livre das palavras ligadas ao termo 

indutor “família”, o “pai” ressurge mostrando a força do modelo hierarquizado em segundo 

lugar, depois da “mãe”.  

 O impasse da criança em classificar a família através de uma imagem convencionada 

nos reporta ao processo de formação das representações sociais, que visa tornar o estranho em 

familiar, referenciado pela memória coletiva, através da ancoragem (quando tenta classificar e 

nomear o objeto que lhe parece estranho, pois aquilo que não é conhecido e que não tem 

nome pode significar uma ameaça) e da objetivação (quando tenta transformar o que era 

abstrato em concreto, trazendo para o mundo físico o que estava apenas na mente). A solução 

encontrada pela criança revela, portanto, uma nova possibilidade de configuração familiar, 

pois, como um sujeito não passivo, constrói a realidade social ao mesmo tempo em que nela é 

construído de forma ativa, sendo um criador contextualizado. 

Outro caso demonstra a realidade encontrada nos rearranjos que possuem como base a 

família extensa, sustentada fortemente pelas figuras dos avós, os quais passam a ser o esteio 

completo na vida de algumas crianças. A criança aqui referida (Menino 2) vive com avós 

paternos, a tia, o tio e uma prima, sendo a avó quem ela chama de mãe, pois sobre a mãe 

biológica responde, “não, nunca vi ela não”. O pai também apareceu com uma presença 

confusa, num dado momento em que ela diz que ele mora na casa e depois afirma: “mas ele 

tem a casa dele, só vai lá de vez em quando”, “ele mora longe”. Essa configuração de família 
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extensa é representada pela criança no desenho, mas com a escolha dos membros mais 

significativos, avós e prima. Portanto, nem no desenho, nem na associação livre, aparecem o 

“pai” ou a “mãe”, o que demonstra que sua referência de família está ancorada numa 

experiência real, com destaque para os avós, que são os primeiros na hierarquização, com avô, 

seguido de avó. Assim, esta família é composta por uma rede de parentesco que se 

responsabiliza pelo cuidado da criança, configuração comumente encontrada nas pertenças em 

desvantagem social (BASTOS; ALCÂNTARA; FERREIRA-SANTOS, 2004; 

RABINOVICH, 2002; SARTI, 1996). 

 Outra criança (Menino C) que tem os pais separados vive com sua mãe recasada e diz 

ter “duas famílias”. O seu 1º desenho configurou o modelo nuclear, com a mãe, o filho e o 

pai, sem o padrasto que não aparece em nenhum momento; no 2º, ele colocou os parentes dos 

dois lados das famílias. A inclusão desses membros da família materna e paterna representa 

para a criança a possibilidade da livre circulação entre os dois universos, pois afirma ter “duas 

famílias” e “amar as duas”. Houve uma solução mais tranquila de convivência, mesmo 

depois da separação dos pais, mostrando a realidade de algumas famílias refeitas. 

Algumas das dificuldades de expressão das crianças sobre a família foram reveladas 

pelas resistências, dúvidas e contextos de vida, demonstrativos dos inúmeros desafios 

enfrentados no campo emocional e social pelas crianças nos dois grupos, referidas pelas 

diferentes configurações familiares, seja a nuclear, ainda tão idealizada, ou os novos arranjos. 

Analisamos, diante do que foi expresso nos desenhos, que o significado de família para essas 

crianças transita entre a configuração dos que “moram” com elas, com ideia de proximidade; 

dos que “complementam” e ampliam a rede de relações com o parentesco, pela convivência; e 

dos que são “escolhidos” pela qualidade da relação, “eu e meu irmão” (Menino A), “eu e 

minha mãe” (Menina 4) e até pela “família da saudade”, viva na memória representada por 

uma figura significativa como o avô já falecido, pois “toda vez ele falava „família‟ com a 

gente”, e “aí toda vez que se lembro disso eu choro” (Menino 1).  

As crianças afirmaram a importância da família para elas: “(...) é importante para 

mim” (Menina F), independente da configuração e da condição socioeconômica, cultural. 

Concordamos, assim, com Bilac (2003), quando afirma que a família, embora passe por uma 

“crise” há pelo menos 100 anos, surpreende pela capacidade espantosa de permanência e 

renovação, desafiando a sociedade a repensá-la com mais cuidado. 

Constatamos, assim, a situação de transição em que hoje as crianças vivem: de um 

lado, o modelo ideal de família que circula nos meios sociais ainda fortemente ancorado numa 

memória coletiva passada e reconstruída entre as gerações através das relações dos adultos 
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com as crianças; por outro lado, o real vivido com a diversidade das configurações familiares. 

Neste sentido, retomamos as palavras de Moscovici (2003, p. 79) quando afirma que as 

representações sociais partem exatamente da “diversidade dos indivíduos, atitudes e 

fenômenos, em toda a sua estranheza e imprevisibilidade. Seu objetivo é descobrir como os 

indivíduos e grupos podem construir um mundo estável, previsível a partir de tal 

diversidade”.  

 

4.5 Grupos focais  

 

Os dois grupos focais foram realizados com as seis crianças de cada escola, 

participantes da etapa 2, apenas com alterações em sua composição, no caso de duas meninas 

da escola pública que não puderam participar. De forma geral, todas as crianças aceitaram 

participar deste momento demonstrando entusiasmo, mesmo as que foram sorteadas no último 

momento avaliaram sua participação positivamente, acrescentando que o tema da pesquisa foi 

importante e interessante para elas. A duração da atividade variou entre 1 hora e 6 minutos na 

escola pública e 1 hora e 13 minutos, na escola privada.  

No primeiro momento da atividade, a pesquisadora apresentou ao grupo 10 fichas com 

as palavras de maior quantitativo de evocações encontradas na fase anterior do questionário 

de associação livre/hierarquizações, distribuídas conforme o Quadro 13 a seguir.  

 

Quadro 13. Palavras mais evocadas na associação livre e apresentadas nos grupos focais 

Tipos de 

Palavras 

Escola Privada Escola Pública 

 

 

 

Palavras que 

expressam 

“Afetividade” 

e 

“Valores e 

Funções” 

da Família 
(palavras em 

negrito) 

amor/ te amo/ amo você/ gosto muito de você/ 

carinho/ carinhoso/ união/ se unir/ paz/ harmonia 

/paixão /emoções /legais/ saudade/ feliz / 

felicidade /humanidade 

amor /amor dos pais/ carinho/ 

carinho dos pais/ união/ bondade/ 

fiel/ carisma/ família reunida/ 

família boa 

companheirismo/ companhia/ parceria/ 

comparecimento/ ajuda/ vê-la/ amizade/ amigo 

amigas 

alegria/ brincadeira/ brincar / 

diversão/ viajar/ sair para jantar 

diversão/ felicidade/ alegria/ 

brincadeira / viajar/ sair junto 

cuidado/ atenção/ responsabilidade/ saúde direito/ moradia/ escola 

importante/ respeito/ sinceridade/ 

verdade/ honestidade 

-------- 

 

Palavras que 

expressam 

“Parentesco” 

avô-avôs/ avó/ avós-bisavós avós/ avôs 

mãe mãe 

tio/ tia/ tios tia/ tio/ tios 

pai/ paternidade pai 

irmão/ irmãos/ irmã irmãs/ irmãos 

-------- primos/ primas 
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Na escola privada, obtivemos 5 agrupamentos com 40 das denominadas palavras 

relacionadas a maioria aos conteúdos de “afetividade” e algumas relacionadas aos “valores e 

funções” associados à família, além de 5 fichas com 14 palavras das denominadas palavras 

relacionadas ao “parentesco”. Na escola pública, tivemos 6 grupos com 11 palavras referentes 

ao “parentesco” e 4 agrupamentos com 21 das denominadas palavras de conteúdo “afetivo” e 

de “valores e funções”. Este quantitativo reforça o destaque das palavras de “afetividade” na 

escola particular que representam quase o dobro das de mesma natureza que foram evocadas 

na escola pública.  

Foi solicitado a cada criança que escolhesse cinco fichas associadas à família, depois 

três, e por fim uma, com ênfase na escolha da que mais representasse o sentido de família. Em 

seguida, o coletivo do grupo escolheu 2 desenhos construídos na etapa 2, a partir da instrução 

de que a escolha seria do desenho que fosse mais próximo das palavras selecionadas na 

hierarquização das fichas. A discussão seguiu de forma socializada no grupo, em função do 

que as crianças pensavam sobre família. O mesmo procedimento seguido nos dois grupos 

provocou situações e debates diversos, o que nos levaram a refletir acerca dos sentidos de 

família construídos pelas crianças, explicitados no processo que analisamos e apresentamos a 

seguir, ressaltando as particularidades de cada grupo.  

 

 

Grupo da escola pública: “família não é só isso!”  

 

O grupo da escola pública, já no processo do seu agendamento, foi marcado por 

situações peculiares relacionadas às histórias de vida de algumas crianças que se refletiram na 

escola através das ausências, o que ocasionou adiamentos para a realização do grupo e, ao 

final, substituições de algumas crianças. Os motivos das ausências destas duas crianças 

revelavam um pouco da realidade vivida: uma precisou deixar a casa junto com a família, por 

causa da obra de implantação de um metrô, indo morar longe da escola; a outra teve um tio 

preso, acusado de ser traficante na comunidade. Essas duas situações demonstram desafios de 

ordem social que atingem diretamente o cotidiano das crianças e suas famílias que residem 

nas comunidades em desvantagem socioeconômica.  

A mudança das duas participantes, não causou dificuldades de aceitação entre as 

demais crianças do grupo. Desta maneira, chamamos a atenção para o resultado da 

hierarquização que, mesmo com a mudança de participantes, revelou o mesmo resultado 

encontrado referente à ordem de hierarquização das palavras evocadas, em que a palavra 
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“mãe” foi escolhida como a mais importante por cinco crianças das seis, e as palavras 

“avós/avôs” escolhidas por uma criança.  

Esse momento da escolha das palavras se deu de forma tranquila. Apenas uma criança 

comentou: “e só pode ser três é?” (Menino 3), o que sugeriu um certo desconforto por ter que 

excluir algumas palavras. Já na fase da escolha dos desenhos, entendemos que esta não foi 

bem compreendida pelo grupo, pois no primeiro momento em que cada criança 

individualmente pegou um desenho, um menino ficou com dois, situação distante da instrução 

dada, pois a escolha foi orientada para ser feita no coletivo. A mediação da pesquisadora 

favoreceu a seleção posterior, uma vez que os dois desenhos tinham que ser relacionados às 

palavras “mãe” e “avós/avôs”.  

Na primeira triagem dos desenhos, dos sete que foram apresentados, as crianças 

selecionaram quatro; entre estes, dois possuíam figuras alusivas à “mãe, pai, irmã”, o que 

configurava a ideia do grupo de uma família nuclear. O argumento explicativo pela escolha 

era porque neles havia a figura do “pai”, só percebendo posteriormente que o foco da seleção 

estava na “mãe”. As crianças selecionaram, portanto, ao final, os desenhos que apresentavam 

as figuras “eu, prima, avô e avó” e “eu, mãe”, por serem os que mais se aproximavam das 

palavras que foram hierarquizadas, como podemos ver adiante:  

 

               Eu, prima, avó e avô (Menino 2)                           Eu e mãe (Menina 4 da 2ª fase) 

 

A polêmica em torno da escolha dos desenhos levou ao questionamento sobre o 

“sentido de família” para eles, cujas repostas revelaram a ênfase nas figuras de parentesco, 

com a presença de “pai” e “mãe” em 83,33% das respostas, acrescentados de avós e irmãos, 

como vemos abaixo: 

Menina 4*
23

, Menina 5*, Menino 2,: “mãe e pai”.  

                                                 
23

 A Menina 4* e a Menina 5* foram as crianças que substituíram as outras no grupo. 
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Menino 1: “mãe, pai e irmão”.  

Menino 3: “mãe, pai, avô, irmão e avó”.  

Menina 4* novamente: “mãe, pai, irmão, avô e avó”.  

Menina 6: “vó e vô”. 

 

Logo no início do grupo, esses dados confirmaram a marcante presença das palavras 

denominadas de “parentesco” encontradas nos resultados das associações livres, as quais 

demarcaram o significado de família para esse grupo e confirmaram que o núcleo central das 

representações sociais referia-se às palavras “pai” e “mãe”, tanto pela alta frequência, como 

pela ordem de hierarquização. As palavras “avós” e “irmãos”, por sua vez, obtiveram um 

número expressivo de evocações e constituíram os elementos periféricos de maior 

importância. Neste sentido, o núcleo central representa a parte mais estável e normativa das 

representações sociais, enquanto os elementos periféricos complementam o sistema central, 

com uma característica mais funcional. Assim,  

[...] o essencial do núcleo central de uma representação social é certamente 

constituído por valores associados ao objeto em questão. Compartilhar uma 

representação com outros indivíduos significa, então, compartilhar com eles 

os valores centrais que concernem ao objeto considerado (ABRIC, 1989, p. 

5). 

 

Após resolverem a escolha dos desenhos, a discussão seguiu, sendo o grupo 

caracterizado pela contradição, de forma geral. Neste aspecto, pontuamos as ideias de 

Moscovici, de que no grupo não há apenas consensos e homogeneidade de pensamentos, 

mesmo que estes sejam socialmente compartilhados, pois “as representações sociais incluem 

convergências que fazem a „familiaridade‟ e as divergências de pensamento, os conflitos que 

provocam a mudança” (SANTOS, 2005, p. 30). 

As situações expostas pelas crianças e suas falas sugerem conflitos entre a realidade 

vivida e o discurso idealizado de família. As questões quase sempre foram seguidas de 

pausas/silêncio, expressões de que precisavam elaborar, sobretudo, quando se depararam com 

a falta do “pai” nas palavras hierarquizadas e nos desenhos. O sentimento expresso foi de 

incompletude, pois segundo eles próprios, “família não é só isso”.  

A polêmica em torno da ausência do pai foi justificada pelas crianças, inicialmente, 

apoiadas em diversos vetores: sentimento, morte, viagem e abandono, como revelaram as 

falas: “o pai não foi escolhido (...) porque não gosta do pai” (Menina 5*), porque está 

“morto” (Menina 6), “viajou” ,“o meu foi embora pro Rio de Janeiro quando se separou” 

(Menina 4*), ou porque o “meu pai foi embora” (Menino 3).  
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Uma criança percebeu que a ausência do pai dita pelos colegas relacionava-se à 

moradia em conjunto dos pais, dizendo: “acho que é no sentido do morar” (Menino 1), 

traduzindo o desejo dos colegas em um diálogo elucidativo:  

Menino 1: “acho assim, que eles queriam que o pai tivesse também”.  

Menina 6: “mas pai tá vivo”.  

Menino 1: “eu não estou dizendo que ele não está vivo não, mas que os dois 

[mãe e pai] morassem juntos”. 

 

Apreende-se, assim, que para ser família, segundo essas crianças, além de ter o pai, 

precisa ter os pais morando juntos. A discussão seguiu sobre o “pai”, com as crianças 

passando a adotar o argumento de que foi feita uma escolha “errada”. A Menina 6 disse: “tá 

vendo tia!”, pois deixaram o pai de fora. Elas afirmaram, ainda, que o problema desta 

ausência foi de quem fez o desenho: “eu acho que ela não queria saber dele” (Menina 4*), 

“quem fez o desenho” (Menina 6). Entretanto, ao serem questionadas pela mediadora sobre 

quem escolheu os desenhos, as crianças assumiram: “nós” (Menino 3), refletindo neste 

momento que elas mesmos é que retiraram o pai nas suas escolhas. 

Uma pergunta que se insurgiu no debate de modo implícito, “por que o pai não 

apareceu?”, levou a pesquisadora a instigá-los com a questão: “será que essa escolha não tem 

haver com a vida de vocês?”. A realidade de cada criança poderia então emergir, pois das seis 

participantes, apenas duas tinham o pai em casa (Menino 1 e Menina 5*). Dessa forma, as 

diferentes configurações de família que formavam aquele grupo puderam ser legitimadas: 

duas moravam com a mãe e padrasto (Menina 4* e Menina 6); um tinha os pais separados e 

residia com a mãe, irmãos e outros membros da família extensa (Menino 3); e o Menino 2 era 

criado com os avós paternos, tios e prima, mas afirmou que o pai também morava com ele, 

embora esta informação se contradiga à sua fala na etapa 2, quando afirmou que “o pai mora 

longe e só aparece de vez em quando”.  

A idealização sobre a família “completa” para ser de fato família ressurgiu, nesse 

momento, através das respostas que remetiam ao conteúdo simbólico de sentidos positivados 

e que evocaram sentimentos de plenitude e perfeição compatíveis, portanto, com os sentidos 

de família compartilhados. A família foi significada, então, como: “união”, “alegria”, 

“felicidade”, “carinho”, e também na função de “sustento”, “dão carinho” e “cuidam”. 

Percebemos, aqui, duas palavras de sentido afetivo, “união” e “carinho”, constituintes do 

núcleo central das representações sociais de família, e as palavras “alegria” e “felicidade”, 

entre os elementos periféricos mais importantes.   

O sentido de perfeição da família provocou novamente debate, posto que, às vezes, a 

própria família também pode ser “lugar de conflitos”. A questão foi recebida com silêncio, 
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seguida de negações: “porque tem gente que briga, mas na minha casa não tem confusão!” 

(Menina 4*), apesar dessa mesma criança em outro momento ter afirmado, “mas eu também 

brigo com o meu irmão”. A partir desse repertório ambivalente, as histórias de brigas 

começaram a surgir entre irmãos de sangue, com irmãos filhos do padrasto e entre primos que 

moram juntos, “minha prima é muito chata (...) brigo, e às vezes eu dou um pei, pei, pei” 

(Menino 3).  

Três crianças, por sua vez, afirmaram que nas suas famílias não existe briga, e uma 

justifica tal situação pela experiência religiosa: “não, porque a minha família é evangélica” 

(Menina 5*). Para esta criança o sentido de perfeição da família é cultivado como um valor e 

as brigas em família são interpretadas no sentido religioso como ausência de amor: “(...) não 

ama um ao outro”.  Essa questão foi refletida junto às crianças, pois o fato de ocorrerem 

brigas não significa dizer que as pessoas não se gostem ou que depois não se resolvam em 

suas diferenças.  

Outro conflito que emergiu se relacionou à escolha das pessoas que são consideradas 

da família e as que não são assim consideradas. Nesse momento, a força da relação 

consanguínea surgiu como o maior argumento, seguido da religião, que asseguram o 

pertencimento familiar pelo sangue e pelo pertencimento à espécie humana, respectivamente: 

 

Menina 4*: “vê, além dele ser irmão por parte de pai, por parte de mãe, eles 

também são irmãos por Deus, têm o mesmo sangue. Aí não adianta dizer „ah 

você não é meu irmão‟, porque os dois tem o mesmo sangue e são irmãos”.  

 

Este argumento foi apresentado porque um dos irmãos, após sofrer uma agressão 

afirmou para o outro: “você não é meu irmão!”. Retomamos, aqui, a força dos conteúdos 

transmitidos e perpetuados na cultura, através da ciência e/ou pela religião, os quais se 

encontram presentes na construção das representações sociais, na medida em que os 

representantes da ciência e os sacerdotes têm a tarefa de criá-las e transmiti-las, às vezes sem 

saber ou sem querer (MOSCOVICI, 2003). 

Mesmo as justificativas do biológico/religioso não excluíram as escolhas pela 

qualidade nas relações, embora tenha havido oscilações entre os participantes para decidir 

sobre este pertencimento/não pertencimento. Encontramos crianças que não consideram o 

filho do padrasto como irmão, “porque ele arenga comigo” (Menina 6); outra, que o 

considera porque gosta, “eu gosto do filho do meu padrasto” − e aqui reforça a qualidade da 

relação, pois mesmo que não sejam do mesmo sangue, “eles é bom” (Menina 4*); a situação 

dos que estão vinculados biologicamente só por parte de pai e são considerados irmãos, 
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mesmo com pouca convivência (Menino 3); e ainda, aqueles que eles escolhem quem é da 

família. O Menino 2, traduz esse confronto sobre a escolha de ser/não ser da família, quando 

afirma:  

Menino 2: “mesmo sem escolher vai ser da nossa família”. 

(...) 

Pesquisadora: “e às vezes a gente escolhe os irmãos assim, porque é boa a 

relação?”. 

Menino 2 balança a cabeça discretamente dizendo que não. 

Pesquisadora: “por que não?”. 

Menino 2: “porque tem pessoas que consideram”. 

Pesquisadora: “tem pessoas que consideram, como assim?”. 

Menino 2: “mesmo sem ser irmão elas consideram”. 

 

Vimos que essa situação não é vivida da mesma forma pelas crianças, existindo tanto a 

referência aos vínculos pela concepção biológica, quanto pela qualidade da relação, muito 

comum hoje nos novos arranjos familiares, o que amplia os vínculos familiares para além do 

sangue. Mesmo diante da transmissão de alguns elementos que estão naturalizados na 

sociedade, as transformações que insurgem vão dando lugar à formação de novas 

representações sociais, na medida em que o sujeito as cria e recria de forma compartilhada. 

Desta feita, Moscovici (2003, p. 41) afirma que “uma vez criadas, elas [as representações 

sociais] adquirem vida própria, circulam, se encontram, se atraem, e se repelem e dão 

oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas representações 

morrem”.  

Em meio a tantas contradições e diferentes configurações de família, questionamos às 

crianças: “as famílias são iguais?”. Mais uma vez, as opiniões se dividiram e se modificaram, 

inclusive na mesma criança, diferenças que se referiram tanto à configuração, quanto à 

dinâmica relacional das famílias:  

Menino 2: “porque tem pessoas que tem famílias iguais”. 

(...) 

Menino 2, em outro momento fala baixo e a pesquisadora ressoa a sua fala: 

“as famílias são diferentes e a forma de cada uma ser... e a forma de cada 

um ser, é diferente também, com quem as pessoas moram”. 

 

A mudança sobre as concepções de família no processo do grupo ficou mais clara no 

momento da avaliação, em que mais de uma criança explicitou o sentido pedagógico do grupo 

focal: 

Menina 4*: “não é tudo igual (...) porque... é... eu vim aqui pensando que a 

nossa família fosse outra coisa, entendeu?!”.  

(...) 

Pesquisadora: “que diferença sobre família tem no teu pensamento agora, a 

partir dessa conversa?”. 

Menino 1: “depois dessa conversa?” (silencia por alguns segundos). 
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Menino 1: “é porque... vou pensar diferente”. 

(...) 

Pesquisadora: “pode dizer pra gente o que foi que mudou?”. 

Menino 1: “assim... a família deles é diferente da minha” (aponta para os 

colegas). 

(...) 

Pesquisadora: “antes tu pensava que era tudo igual?”. 

Menino 1: “era”. 

 

Apesar das diferenças, o grupo ao final retornou ao modelo de família idealizado, ao 

serem questionados se gostariam de acrescentar algo a mais diante das palavras e dos 

desenhos. Neste momento, afirmaram que família “não é só isso” (Menina 4*). Tal expressão 

foi aprovada por todos e traduziu, mais uma vez, o sentimento de incompletude que se revelou 

desde o início do grupo. Para as crianças participantes, a família “precisa dos pais”, “precisa 

de pai, mãe, irmãos”, só depois de “primos, tias, tios” (Menina 4*).  

A diversidade dos formatos e do modo de funcionamento das relações existentes na 

família ressurgiu na fala da mesma menina, a qual funcionou como a porta voz do grupo:  

Menina 4*: “eu concordo que [família] é esses dois [desenhos]. Porque tem 

gente que é separado da sua família. Porque tem gente que a mãe... dorme 

num abrigo, tem gente que tem trauma da mãe e do pai. Nós precisamos 

disso pra ver o que aconteceu”.  

 

As falas acima explicitam, portanto, o confronto que permeou toda a discussão. De um 

lado, os diferentes arranjos familiares, presente na maioria da vida dessas crianças, do outro 

lado, a força do modelo idealizado, a representação da família nuclear, já fincada como um 

repertório da memória coletiva, a qual é compartilhada nos espaços de trocas sociais e 

transmitida entre as gerações através da comunicação (JEDLOWSKI, 2005). 

Compreendemos, assim, que para essas crianças, a família se ancora em uma memória 

coletiva condicionante, que objetiva a ideia de que uma família para ser completa, tem que ter 

“pai” e “mãe”, no sentido biológico, e esses pais também têm que morar concretamente no 

mesmo espaço.   

Diante do exposto, Moscovici (2003, p.79) nos ajuda a pensar a construção das 

representações sociais repleta de contradições, posto que partem da diversidade dos 

indivíduos e da estranheza das atitudes e fenômenos, por isso, objetivam “descobrir como os 

indivíduos e os grupos podem construir um mundo estável, previsível, a partir de tal 

diversidade”. 

Os depoimentos na avaliação expressaram a valorização do tema e a importância das 

crianças serem ouvidas sobre o que estão sentindo, de forma compartilhada: 
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Menina 4*: “você falou alguma coisa pra gente ser... esse negócio de 

família. E isso é uma boa pesquisa que a senhora tá fazendo pra faculdade 

(...) é interessante demonstrar o que todos nós sentimos, e a senhora tem 

uma boa pesquisa porque coloca o que sentimos na...”. 

 

Menino 3: “ah porque eu achei muito interessante e é bonito falar da 

família”. 

  

Menina 5*: “porque assim, falar de família é muito interessante e 

importante. Porque assim, eu vou aprender mais do que se pode fazer, do 

que é mais importante pra gente na família”. 
 

 

Grupo da escola privada: “fica difícil escolher!” 

 

O grupo da escola privada caracterizou-se pela expressão de muitas histórias, 

relacionadas à separação dos pais e lembranças sobre a família. Um dos maiores desafios, 

para algumas crianças foi enfrentado na primeira etapa da atividade, no dilema da escolha das 

palavras, posto que estas remetiam à situação de perda decorrente da separação dos pais. Por 

ocasião da escolha das palavras, a expressão do sentimento dividido, como se a escolha 

significasse gostar mais de um do que do outro, tornou-se o objeto de preocupação. Neste 

sentido, referimos Arruda (2009) quando enfatiza que os afetos estão na base da construção 

das representações sociais, visto que o objeto nos provoca, e passa a ser, assim, um mediador 

da atenção dos outros. 

Percebemos também que para este grupo a escolha de uma palavra em detrimento de 

outra tinha o sentido de “perder” ou abrir mão de algo, tendo tal situação evocado o sentido de 

competitividade social tão presente neste segmento. Assim, traduzimos o grupo pela frase 

“fica difícil!”, que por diversas vezes foi ecoada explicitando a dificuldade nas escolhas.  

Outra característica percebida nesse grupo se deu no processo de identificação: de um 

lado ficaram as três meninas as quais viviam numa configuração de família nuclear, com pais 

casados junto com irmãos; do outro lado, os três meninos que escolheram sentar juntos, todos 

com pais separados, e/ou recasados. As opiniões sobre o tema da família revelaram-se logo no 

primeiro momento da escolha das cinco fichas. O Menino C comentou em particular com o 

Menino B sobre a escolha da Menina F, em que uma das fichas associava família à “alegria/ 

brincadeira/ brincar / diversão/ viajar/ sair para jantar”. Quando solicitado que compartilhasse 

com o grupo, o Menino C justificou a sua percepção: “família não é só isso”, “é... não é só 

viajar, sair... família...”, “tem amizade, saúde, responsabilidade, amor...”, e 

“companheirismo”, complementado pelo Menino B.  
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Algumas dessas palavras que expressam o sentido de família nos remetem aos achados 

do questionário das associações livres, em que a palavra “amor” foi identificada no núcleo 

central das representações sociais, enquanto “amizade” e “alegria” estavam entre os 

elementos periféricos mais importantes. Já as palavras “diversão”, “brincadeira”, que foram 

contestadas pelo Menino C, por não representarem, em sua opinião, o significado mais 

importante da família, aparecem entre os elementos da segunda periferia, que foram 

considerados menos importantes e pouco presente. De toda forma, os elementos periféricos 

referem-se aos aspectos flexíveis das representações sociais, com a função de regulação e 

adaptação do sistema central, sendo “um elemento essencial nos mecanismos de defesa que 

visam proteger a significação central das representações” (ABRIC, 1994, p.4). 

A primeira ideia sobre família foi revelada no sentido do prazer da convivência, e 

confrontada com a seriedade e o compromisso das funções de cuidar, amar e estar presente. 

O Menino A também expressou o significado da configuração familiar ao perceber que a 

Menina E excluiu a palavra “mãe”. Mesmo sabendo que a escolha inicial era individual a 

interpelou dizendo: “não é isso! Mãe... mãe é importante!”. A palavra “mãe” também está 

entre as palavras que compõem o núcleo central das representações sociais e, principalmente 

quando comparada à palavra “pai” nos momentos das escolhas, provocou os maiores dilemas 

emocionais.  

 O Menino A, ao receber a tarefa, expressou: “fica difícil”, pois “eu gosto do meu pai e 

da minha mãe do mesmo...”, “desisto!”. Já o Menino C colocou as mãos atrás da cabeça, sem 

saber o que fazer: “os dois são importantes pra mim!”. Por sua vez, o Menino B avaliou a 

tarefa com uma diferença em relação aos outros dois: “pra mim os dois são importantes, mas 

um é mais do que o outro” e por isso a resolução “é fácil”. Essa criança revelou a situação 

burocrática de pai, apenas como provedor:  

Menino B: “é... mas eu prefiro a minha mãe. Porque o meu pai faz 

muuuuito... (gesticula com a mão segurando a ficha) mais de um mês que 

não vejo”. 

Pesquisadora: “ah, faz um tempo que não encontra seu pai!”. 

Menino B: “ele fica mentindo...” 

(...) 

Menino B: “a gente liga pra ele... meu irmão ligou pra ele, e foi dar os 

parabéns e ele disse que não tinha tempo, que já tinha botado o dinheiro e 

pronto... desligou na cara dele”. 

 

O Menino C, por sua vez, buscou outros critérios para resolver o dilema: “é que eu 

gosto dos dois, mas é que... minha mãe e meu pai se separou, e eu moro mais com minha mãe 

sabe, só nos finais de semana...”. Pela referência da moradia, a criança encontrou o caminho 

da decisão: “aí como eu moro mais com minha mãe, eu acho que eu escolho ela, mas eu gosto 
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do meu pai”, sendo a casa, portanto, a referência inicial da segurança para a criança. O 

Menino C também utilizou o critério do tempo, por passar mais tempo com a mãe: “meu pai... 

ele brinca comigo tal, mas eu passo mais tempo com minha mãe, sabe... aí...”. Entretanto, 

mesmo depois de ter feito a escolha pela “mãe”, o seu sentimento pelo pai foi justificado por 

diversas vezes: “que eu não escolhi... porque a minha mãe é mais importante. É porque 

assim, meu pai é a mesma coisa que a minha mãe, sabe?!”, “mas eu gosto do meu pai 

também, eu amo ele!”.  

O sentimento de gostar da “mãe” e do “pai” foi uma questão recorrente entre as 

crianças utilizada como argumento justificador de suas escolhas. A equivalência desse 

sentimento precisava ser explícita, talvez, por esses pais representarem para elas o principal 

sentido de família. A Menina F, que escolheu a ficha da palavra “amor”, expressou: “eu gosto 

muito da minha mãe e do meu pai”. O Menino B levantou um contra-argumento de que nem 

sempre as crianças gostam dos pais do mesmo jeito e revelou mais uma ilustração da situação 

difícil que experimenta em relação ao seu pai. Destacamos nesse relato o apoio dado pelo 

amigo em defesa da legitimidade do seu sentimento em relação ao pai, bem como a evidência 

das fendas emocionais que se abrem quando as crianças compartilham do universo de relações 

dos adultos: 

Menino B: “a senhora não disse que todo mundo prefere o pai e a mãe?”. 

Pesquisadora: “ah, muitas crianças gostam dos dois né?!”. 

Menino B: “a maioria, a maioria...” 

Pesquisadora: “mas tem criança que não, não é Menino B.?”. 

Menino B: “ééé...” (remexe a cabeça como se estivesse em tom de dúvida). 

Menino C: “mas ele ama o pai dele!”. 

Menino B: “éé... amo. Só depois de um tempo...” (fala baixo perto do colega, 

quase ao mesmo tempo). 

Menino C: “só depois de um tempo...”. 

Menino C: “aí passou um certo tempo que o pai dele separou...”. 

Menino B: “descobri uma coisa que... (abaixa a cabeça e balança 

negativamente)”.  

Menino C: “aí o pai dele não liga mais pra ele no aniversário dele, essas 

coisas...”. 

Menino B: “descobri uma coisa pior ainda...”. 

Menino B: “tá vendo isso aqui?” (mostra à pesquisadora a ficha da “mãe”). 

Menino B faz um gesto com as mãos mostrando que houve uma “troca”, ou 

seja, o pai deixou a mãe por causa de outra mulher. 

 

Esse trecho de diálogo nos faz pensar na importância do compartilhamento entre os 

participantes e as situações lembradas que revelam elementos imersos na emoção. Nesse 

sentido, nos reportamos às palavras de Arruda (2009) para compreender como esses 

fenômenos estão presentes na construção das representações sociais: 
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[...] a representação social, portanto, não cumpre uma função apenas com 

relação à familiaridade do objeto, mas também em relação à familiaridade 

com o grupo, e a dimensão afetiva está na base deste trânsito, apoiada na 

memória, na experiência, nas contingências da situação (p. 91).   

   

O processo da escolha dessas palavras foi impregnado de revelações pessoais e 

contradições, como também de elaborações que promoveram critérios específicos sobre 

algumas funções da família, construídos aqui com o objetivo de facilitar a resolução do 

dilema da escolha de um dos participantes. Mesmo com a tentativa dos colegas, o Menino A 

insistiu: “por favor deixa eu escolher dois... deixa eu escolher dois”, sem conseguir uma saída 

para o seu “difícil” desafio.  

O diálogo abaixo aponta que a família, representada pela figura de pai e pela da mãe, 

possui, segundo as crianças, a função de moradia, de brincar/divertir, e do cuidado através 

da atenção e do interesse pela criança:  

Menino B: “é como fosse assim, quem vive mais contigo?”. 

Menino A: “minha mãe”. 

Menino B: “quem brinca mais contigo?”. 

Menino A: “meu pai”. 

Menino B: “quem se interessa contigo?”. 

Menino A: “os dois...” (responde sem olhar para o colega, deitado de bruços 

no chão segurando o rosto com a mão). 

Menino C: “mas se teu pai for a mesma coisa que a tua mãe...” 

Menino A: “100% pra cada um”. 

(...) 

Menino A: “eee... quem dá mais atenção, é os dois, e quem eu fico mais é 

com minha mãe. Aí fica difícil!”. 

(...) 

Menino B: “tu se diverte mais com quem, com teu pai, ou com tua mãe?”. 

Menino A: “os dois”. 

 

Percebemos, aqui, a tentativa das crianças na criação de alguns critérios para auxiliar 

na escolha do colega, pois a criação de critérios e categorias facilita o processo de tornar o 

objeto familiar. Neste sentido, o grupo, diante de tantas informações que são contraditórias, 

sente-se forçado a tomar uma posição (PALMONARI, 2009). Sendo assim, “o ato de 

categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em nossa 

memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele” (MOSCOVICI, 2003, p.63). 

Como a discussão se prolongou e a decisão do Menino A não aconteceu, a 

pesquisadora colocou, então, a questão para ser resolvida juntamente com o coletivo. A 

primeira tentativa em permitir que o colega ficasse com as duas fichas foi negada e o grupo 

não permitiu abrir concessões:  

Pesquisadora: “vocês acham que Menino A pode ficar com as duas fichas?”. 

Menina F logo balança a cabeça que não. 
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Menino B: “oh se ele for ficar eu quero também!” 

Pesquisadora: “se ele for ficar todo mundo tem que ficar com duas não é?”. 

Menino B: “é melhor”. 

 

Diante do impasse a pesquisadora resolveu que a escolha das palavras seria do grupo, 

“amor” e “mãe” já estavam selecionadas, oferecendo a seguinte opção ao Menino A: “se você 

quiser complementar com a palavra pai, você complementa!”, “se você deixar a palavra 

„pai‟, esse grupo vai ter „amor‟, „mãe‟ e „pai‟!”. Mesmo assim a criança permaneceu em 

silêncio, e respondeu “não consigo!”.  

Vale ressaltar que a decisão da pesquisadora em colocar as duas fichas do Menino A 

ainda enfrentou resistência por parte de alguns: “mas... ele escolheu qual?” (Menino C), “ele 

não escolheu nenhuma!” (Menino B). O apoio à posição conciliatória veio com a 

compreensão da Menina D, que traduziu e reforçou a proposta: 

Menina D: “Porque não faz assim, considera a ficha dele de mãe com as 

duas que já tem?”  

Pesquisadora: “é isso que eu estou dizendo aí, é isso que eu estou querendo 

mostrar. Porque se ele coloca a de „pai‟ complementa as fichas e faz: a mãe 

e o pai. Porque agora é o grupo, não mais a decisão sozinha dele, pra ele...” 

Menina F: “ééé...”. 

 

A grande polêmica em torno do “pai” e da “mãe” foi justificada por sua importância e 

presença “ao nível mundial”, segundo as próprias crianças: “eu já estava esperando tia, 

porque pai e mãe é uma coisa muito mundial...”, “é a única coisa que existe” (Menino B), 

“que é mais... muito mais importante!” (Menino C).  

Tal importância, portanto, foi confrontada com a escolha das três meninas que 

referenciaram família pelas palavras que expressam sentimentos de afetividade em relação a 

esta, enquanto mesmo as crianças que se distanciam na realidade vivida do modelo idealizado 

procuram a ele se adaptar, para não contrariar esse “padrão mundial” que a representa. Com 

isto, percebemos a força da transmissão de um modelo de família, o qual referencia o grupo 

na possibilidade de familiarização com o objeto, desafio que se torna ainda maior tendo em 

vista que tal modelo está em processo de mudança na sociedade. Neste sentido, 

compreendemos que “o pensamento social deve mais à convenção e à memória do que a 

razão; deve mais às estruturas tradicionais dos que as estruturas intelectuais ou perceptivas 

correntes” (MOSCOVICI, 2003, p. 57). 

Dando sequência a nossa investigação, a etapa seguinte foi a escolha dos desenhos que 

demonstrou a organização e liderança de algumas crianças em relação às outras. Ao final, elas 

escolheram a imagem da família nuclear, com “pai, mãe e filho” e da família extensa, com 
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“eu, tio paterno, pai, prima, tia paterna esposa do tio, avô e avó paterno, irmão e mãe”, como 

pode ser visto nas imagens a seguir: 

 

 

                  Mãe, Pai e Filho (Menino C)                           Família Extensa (eu, tio paterno, pai, 

                                                                                              prima, tia paterna esposa do tio,  

                                                                                              avô e avó paterno, irmão e mãe) 

                                                                                                                 (Menina E) 

                                                                         

Este último desenho representava as palavras de sentido afetivo positivadas: “existe 

isso na família: carinho, amor, união...” (Menino C), “gostar muito de você...” (Menina F). 

Tais sentimentos foram fortalecidos pelo valor da família reunida, como podemos ver no 

depoimento abaixo:  

Menino C: “por exemplo, quando um aniversário de alguma pessoa de uma 

família, eles fazem... não precisa ser... em... sei lá...” [numa casa de festa...]; 

“pode ser na casa, um bolo, alguns salgadinhos, porque não precisa ser só 

para considerar o aniversário, porque lá tá toda a família reunida, o que 

importa é isso”; “porque família precisa de união, todo mundo precisa...”; 

“de amor, paz...”; “união, felicidade”. 

 

 Finalmente, após a escolha dos desenhos cada criança explicitou “o que é família”. 

Percebemos que as primeiras respostas limitaram-se as palavras hierarquizadas (“amor”, 

“pai”, “mãe”), compondo o núcleo central das representações sociais, e depois novas 

concepções como “amigos” e “saudade” que ampliaram o sentido de família, além de outros 

membros do parentesco. A Menina E e a Menina D responderam que família é “tudo que tem 

nessa fichinha rosa”, dos sentimentos associados ao “amor”; para o Menino B e a Menina F 

“ééé... mãe”, depois acrescidos de “mãe, irmãos e meus avós” pelo Menino B; para a Menina 

F, família é: “pai, mãe, irmãos, avós, tios, tias, só”, e “amigos”. O Menino C, falou que 

família: “éééé... união, sentimentos, amor, que tão junto com a família... vê, rever amigos. 

Por exemplo, a minha tia, ela assim... a minha tia por parte de pai, ela viaja muito sabe?!”, 
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acrescentando o sentido da “saudade” por conta da história da tia, retomando que a família 

também é: “é mãe, pai, avô...”, “sentimentos, união”. O Menino A, por fim, afirmou 

emocionado que família é “união...”, “amor, sinceridade”, “pai e mãe”, “tio”, chorando em 

seguida. 

O tema da “saudade” e dos “amigos” passou a ser o foco na discussão do grupo 

quando o Menino B compartilhou sua experiência: “próximo ano eu vou ter que deixar os 

meus amigos” (baixa a cabeça) − com a separação dos pais, a criança irá morar na casa dos 

avós, mudando de escola e afastando-se dos amigos. Assim, a questão dos amigos relacionada 

à família foi refletida pelas crianças, levando-nos a perceber que em alguns momentos esses 

foram considerados como da família, mas no final o vínculo do parentesco prevaleceu: 

“família é mais...”, “mais próximo”, mesmo que existam “amigos como irmãos!” (Menino B).  

O Menino A defendeu que os “melhores amigos são meu irmão, meu irmão que ainda 

vai nascer, a minha mãe e o meu pai”, “porque eles sempre sabem o que é melhor pra mim”. 

Aos amigos está reservada, portanto, a função do ouvir e guardar segredos, que geralmente 

estão relacionados à família. O trecho abaixo explicita a função do amigo, inclusive a respeito 

da relação na família: 

Pesquisadora: “amigos tu acha que tem haver com família?” 

Menino B: “sim”.  

Pesquisadora: “por quê?”. 

Menino B fica em silêncio por algum tempo: “não sei”. 

Menina F: “porque guarda as lembranças!”. 

Pesquisadora: “os amigos guardam lembranças? E isso tem haver com 

família?”. 

Menina F afirma que sim com a cabeça. 

Menino B: “guardam segredo”. 

(...) 

Menino B: “você fala suas coisas pra ele, e ele não pode falar”. 

 

 Outro tipo de amigo também surgiu na discussão, o dos animais de estimação, sendo 

este o momento em que o grupo demonstrou mais descontração ao relatar às situações 

divertidas e as “trelas” feitas pelos seus cachorros. Os animais foram valorizados por 

exercerem companhia, “o cachorro acompanha seu dono, por exemplo, eu vou pro quarto ele 

está deitado, sai... se eu vou dormir ele me acompanha” (Menino C), e por demonstrarem 

sensibilidade ao estado emocional do dono, “(...) o cachorro é o melhor amigo do homem 

porque ele sabe quando você está triste e quando você está feliz” (Menino B). Para os que 

convivem com animais, a sua importância supera até a amizade dos amigos da escola, “pra 

mim, eu prefiro a minha cachorrinha do que meus amigos da escola” (Menino B). Para essas 

crianças, os animais são parte integrante da sua família: “(...) parece que esses cachorros 
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também fazem parte dessa família de vocês?!” (pergunta da pesquisadora), “muito mais!” 

(Menino B). 

A recorrência do tema da saudade levou-os a relatar situações de perdas de pessoas da 

família, e até de risco de vida:  

Menina F: “eu perdi duas pessoas da minha família (...) um tio e a minha 

avó”, “não... três pessoas, bisavó, minha avó e o meu tio”. 

 

Menino B: “sim... eu perdi três pessoas...”, “minha avó e duas 

cachorrinhas”, “eu estaria morto!”, “eu, meu irmão, minha mãe, já foi 

assaltado duas vezes. Era pra tá morto, eu já devia tá morto”.   

 

Na avaliação final também foi reafirmada a marca da “lembrança”, dividida em 

agradáveis e desagradáveis ao falarem sobre família:  

Menino C: “ééé... tem partes que relembram muitas lembranças”, “éééé... a 

gente viu... sobre a família... assim... traz um exemplo de pai, mãe... assim... 

como eles gostam mesmo da gente”.  

 

Menina D: “o trabalho foi legal”, “relembra partes legais que você fez com 

a família”. 

 

 Menina F: “eu me lembrei das minhas lembranças”.  

 

 Menina E: “legal”, “porque relembrei coisas”.   

 

O Menino A avaliou com um gesto que foi “mais ou menos”, como o Menino B que, 

de cabeça baixa, afirmou que gostou de “umas partes sim, outras não”, “eu gostei porque eu 

lembrei de umas coisas, mas as outras...”. Na tentativa de traduzir tantos afetos que 

emergiram nessa experiência, foi possível para algumas crianças agradecer a participação, e 

demonstrar também curiosidade sobre o porquê do tema “família” ser o foco de investigação, 

justificado pelo Menino A por ser “muito importante para as crianças”.  

O tema também evocou um discurso idealizado, ancorado nas figuras representativas 

do modelo nuclear, “pai” e “mãe”. Quando percebiam que a realidade de vida não cabia mais 

no molde considerado “mundial”, vinha a dificuldade de encarar a perda. Desta forma, as 

representações sociais de família para este grupo se referem ao “pai” e à “mãe” e acrescentam 

novos elementos como “amigos”, “animais de estimação” e as “lembranças/saudade”, que 

indicam possibilidades de mudança. As palavras de sentido afetivo também surgiram em 

alguns momentos, reforçando a visão de uma família ideal preservada pelos sentimentos e 

adjetivos positivados que nem sempre condizem com a realidade.   

A partir dos relatos que enfatizam as “lembranças”, identificamos também a 

importância da memória coletiva interligada ao tema da família e percebemos o seu sentido 

oportuno, como afirma Michel de Certeau (2008), pois a memória é mobilizada diante do que 
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acontece, no tempo presente e no encontro fortuito com o outro. Outra característica da 

memória também observada aqui é a sua função de transmissão, enfatizada por Jedlowski 

(2005), que revela o movimento de continuidade e descontinuidade existente nas sociedades, 

o que implica em processos de rememoração e esquecimento em que se preservam e 

transmitem costumes de forma socialmente compartilhada. Esta troca não ocorreu apenas 

entre as crianças, na medida em que as situações verbalizadas podem não ter sido vividas por 

elas, evocando, portanto, a presença e a experiências dos adultos da sua convivência, os quais 

funcionam como os grandes transmissores dos conteúdos reelaborados pela memória.   

O movimento do grupo convergiu, portanto, com a proposta de construção da teoria 

das representações sociais que visa “resolver problemas, dar uma forma às interações sociais, 

fornecer um modelo à conduta” (ARRUDA, 2009, p. 91). Segundo a autora, tal processo 

ocorre envolto em afetos, que aproximam os componentes do grupo, preservam as suas 

identidades, mesmo quando estes não cheguem a um consenso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa investigou as representações sociais de família, segundo as crianças que 

contribuíram com a discussão de uma temática que está em foco nas mais diversas áreas. A 

relevância desse estudo se efetiva pela complexidade e atualidade de uma instituição que 

existe em todas as sociedades e ao longo dos tempos, a qual possui particularidades que 

despertam a atenção de pesquisadores, por suas intensas transformações atuais, em um 

contexto contemporâneo, ocidental, globalizado, capitalista e individualista.  

Vale situar a pertinência desse objeto de investigação pela confluência com as 

questões da formação do sujeito e dos valores que conferem os contornos de uma sociedade. 

Os achados aqui analisados estão circunscritos em um dado momento histórico e social, logo, 

não representam respostas acabadas e determinantes. Almejamos a partir desses achados, dar 

continuidade a novas reflexões acerca desse tema polêmico, multifacetado, interdisciplinar, 

inesgotável em suas possibilidades de investigação.    

Situamos o nosso estudo de família no contexto do Brasil, imerso em uma cultura de 

mistura de raças e desigualdades sociais, localizando-o, especificamente, na cidade do Recife, 

capital do Estado de Pernambuco, Região Nordeste, também permeada de contrastes e de 

realidades antagônicas ao desenvolvimento humano. Contamos com a participação de 69 

crianças organizadas em dois grupos, a partir dos contextos escolares público e privado, 

espaços que nos possibilitaram o acesso à diversidade de contextos socioeconômicos e 

culturais, o que enriqueceu a análise dos dados.  

A proposta de investigação foi plurimetodológica, convergente com a polissemia do 

objeto e com o aporte teórico-metodológico psicossocial da Teoria das Representações 

Sociais. Percorremos várias etapas e em cada momento emergiam a diversidade das 

informações, pois a própria condição de estar no campo de pesquisa promoveu novos dados e 

novas reflexões. O campo de pesquisa, também, remeteu a pesquisadora a situações 

inesperadas que necessitaram de adaptações, às vezes, dilatando prazos e objetivos, como, por 

exemplo, o processo de autorização para a participação das crianças que foi longo e 

entrecortado de dificuldades. 

O lócus da pesquisa, o espaço escolar, complexo por sua própria condição, foi um 

lugar de muitos contrastes que abrigava uma pluralidade de famílias representadas pelas 

crianças. Se, por um lado, elas possuíam as suas particularidades, por outro, revelavam muitos 

elementos compartilhados socialmente, tais como concepções, informações, impressões, 
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imagens e sentimentos referentes à família. Esse processo de compartilhamento, como afirma 

Moscovici, acontece através da comunicação presente nos grupos sociais, a qual funciona 

como veículo de troca de informações, perpetuando-as e promovendo mudanças. Nesse 

ambiente de trocas sociais que se encontravam as crianças e os adultos, estes últimos tornam-

se os principais responsáveis por transmitir entre as gerações os elementos constitutivos da 

memória coletiva, de uma forma dinâmica, ativa e transformadora.  

A investigação nos mostrou o quanto os temas da “família” e da “memória” 

socialmente compartilhadas, estão relacionados e envolvem aspectos cognitivos, afetivos e 

sociais, a fim de tornar familiar o que parecia ser estranho, através da ancoragem e da 

objetivação. Salientamos que esse tema merece ser aprofundado em outras pesquisas, a fim de 

mostrar empiricamente a relação do elemento memória na construção das Representações 

Sociais com crianças, a partir de uma proposta metodológica mais direcionada. 

Retomamos que o objetivo geral dessa pesquisa foi o de compreender se as crianças já 

constroem representações sociais de família, com objetivos específicos que visavam: mapear 

significados de família construídos por crianças; analisar esses significados a partir dos 

contextos de pertenças das crianças; e relacionar Representações Sociais e memória de 

família por crianças da cidade de Recife. Podemos afirmar, diante do que foi analisado, que as 

crianças desse estudo construíram uma teoria do senso comum para dar sentido ao objeto 

social “família” que foi representada por palavras positivadas e idealizadas, ancoradas em um 

modelo nuclear tradicional, compartilhado pela memória coletiva, concebida em sentido 

mundial e natural.  

Para estas crianças, a RS de família significa ter pai, mãe e filhos, afetivamente 

envoltas por amor, carinho e união. Mesmo quando identificaram novos elementos que 

indicam as mudanças em sua configuração, ela (a família) foi considerada por todos como 

muito importante. Os dois grupos de crianças significaram a família de forma positiva, 

idealizada e afetiva: as crianças da escola privada referiram-se mais às palavras de sentidos 

afetivos genéricos para designar família, enquanto as crianças da escola pública evocaram as 

palavras que indicam afetividade concreta, expressa na relação de parentesco.  

As palavras que se referem à afetividade concreta ao núcleo familiar e sua extensão de 

parentesco foram identificadas nas diversas etapas de análise; em um quantitativo menor, 

encontramos palavras que simbolizavam valores e funções da família. O núcleo central das 

RS de família foi formado pelas palavras mãe, pai, amor, carinho e união e em torno delas, 

constituindo os elementos periféricos mais importantes, expressões como avós, tios, irmãos, 

primos. Essas expressões nos revelam modelos de famílias como a extensa, que apresenta um 
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modo de funcionamento coletivizado, mais característico do grupo de crianças da escola 

pública.  

Dentre as palavras denotativas de parentesco, as crianças destacam os avós, como 

figuras fundamentais, o que corrobora com a literatura discutida de que em algumas 

organizações familiares estes avós chegam a assumir desde o cuidado e a educação, até o 

sustento total das crianças. As palavras relacionadas a avós totalizaram 48 evocações, mais do 

que a palavra mãe, com 35, e a palavra pai com 29 evocações.  

Na etapa da ordem de hierarquização, mesmo com a presença quantitativa marcante 

dos avós, o modelo do núcleo familiar ainda permaneceu como referência, sendo as palavras 

mãe e pai consideradas mais importantes. Isso significa que há uma nítida ênfase à realidade 

vivida, no caso a relação da família constituída com os avós, apesar das crianças expressaram 

as ambiguidades entre o idealizado representado e o vivido, quando se apóiam na referência 

coletivamente compartilhada do modelo de família nuclear. As palavras felicidade, alegria, 

amizade e paz, complementaram os elementos periféricos mais importantes e fortaleceram a 

idealização da família representada pelas crianças como lócus de harmonia, embora também 

revelem o sentido utilitário de família que se diverte, brinca, faz companhia, que é legal, 

expressões encontradas entre os elementos periféricos menos importantes e de baixa 

frequência. 

Entre as crianças da escola privada, a palavra, “babá”, evocada no questionário de 

evocações livre e referida junto com “empregada” por 13 vezes no questionário 

socioeconômico e cultural, revelou que 07 crianças as consideram como um membro da 

família, o que traz a realidade específica desse grupo. O dado nos mostra o papel da mulher 

que sai de casa para o mercado de trabalho, situação que constata que as famílias de hoje, 

cada vez mais, em qualquer condição econômica social, recorrem a uma rede de cuidadores 

para as suas crianças, sejam institucionais, como creches, berçários, escolas, sejam 

funcionárias - empregadas da casa, além da rede de parentesco.  

No momento do grupo focal, as crianças da escola privada revelaram novos elementos 

que transitam, tangencialmente, suas concepções de família, como os amigos e os animais de 

estimação. Os primeiros foram referendados por sua lealdade, porque escutam e guardam os 

segredos, geralmente ligados aos assuntos familiares; os segundos, por representarem a 

companhia de todas as horas e perceberem o estado emocional de seu dono, seja de alegria ou 

tristeza.   

O sentimento de saudade, que também surgiu no grupo da escola privada, figurado 

pelas lembranças foi associado à família, através das histórias vividas e ouvidas pelas 
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crianças, como no caso do menino da escola pública que diante da palavra família, no 

questionário de associações livre, relembrou do avô já falecido e expressou: “toda vez ele 

falava „família‟ com a gente”, e “aí toda vez que „se lembro‟ disso eu choro” (Menino 1, 10 

anos). Os achados confirmam, mais uma vez, a estreita relação da família com sentidos 

socialmente compartilhada na comunicação e entre as gerações.   

Por fim, os dados encontrados nos questionários socioeconômicos/culturais, nos 

desenhos, na investigação clínica piagetiana e nos grupos focais revelaram que as crianças 

participantes vivem em configurações familiares diversas. O momento que se apresenta aqui é 

de transição, em que as crianças têm experimentado muitas mudanças, desde: uniões de casais 

não oficializadas a casamentos civis/religiosos; separações/divórcios; recasamentos; 

mudanças de casas e moradia em duas ou mais residências; moradia com a família extensa; 

irmãos agregados do novo esposo/a da mãe/pai; irmãos frutos das novas uniões de um dos 

pais, “só por uma parte”; mães que formam um casal homoafetivo; mãe sozinha com os 

filhos; pai viúvo com a filha, dentre outras. Todavia, a despeito desta diversidade de 

configurações, os achados tendem a esclarecer que a memória coletiva é perpassada desde o 

início do desenvolvimento humano, o que consolidou, para essas crianças, um modelo de 

família por gerações anteriores, mesmo que o novo seja paulatinamente apropriado em suas 

próprias experiências nas novas configurações familiares. 

Os diversos contextos encontrados nesta pesquisa dinamizam as relações dessas 

famílias, independente da configuração, pois o modo das relações entre os seus membros nem 

sempre favorece e resguarda as crianças das negligências, desconfortos e sofrimentos 

emocionais/psicológicos e físicos, como mostra o relato: “(...) porque tem gente que é 

separado da sua família. Porque tem gente que a mãe... dorme num abrigo, tem gente que 

tem trauma da mãe e do pai” (Menina 4*, 10 anos, escola pública). Através das suas falas e 

expressões corporais, as crianças revelaram que há muitos desafios, por não viverem uma 

experiência de família tão perfeita e ideal, como vimos expresso em suas representações.  

Neste nosso estudo, algumas crianças demonstraram a necessidade de serem ouvidas, 

“(...) é interessante demonstrar o que todos nós sentimos, e a senhora tem uma boa pesquisa 

porque coloca o que sentimos na...” (Menina 4*, 10 anos, escola pública), e de pensarem 

sobre o que acontece em torno dessa realidade, “nós precisamos disso pra ver o que 

aconteceu” (Menina 4*, 10 anos, escola pública). Apesar das lembranças que envolveram 

sentimentos de frustrações, rejeições e perdas, o tema da família foi reconhecido por sua 

significação como “muito importante para as crianças” (Menino A, 9 anos, escola privada). 
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Concluímos essa pesquisa, enfatizando que a temática merece ser ainda bastante 

refletida e analisada pelos profissionais das mais diversas áreas em geral e da Psicologia em 

particular, principalmente, pelos que lidam diretamente com crianças e famílias. Não obstante, 

para que haja a realização de intervenções mais sensíveis e apropriadas, é essencial que se 

compreenda continuamente essa teia das relações humanas chamada “família”.  
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APÊNDICE I 

 

Pesquisa: Representações Sociais da Família por Crianças na Cidade do Recife: 

 Concepções e Significados 

Levantamento de Dados do Contexto Socioeconômico e cultural  

das Crianças Participantes 

 

Nome (1ª letra do nome e sobrenome):____________________________________________   

Idade:_________ Série:_________ Menino [   ] Menina [   ] 

Escola:_____________________________________________________________________ 

Bairro onde mora:_______________ 

 

1. Quantas pessoas moram com você? E quem são? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Dos que moram com você, quem é da sua família? (falar o nome e o que cada uma é sua) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Quem trabalha na sua casa? 

___________________________________________________________________________ 

  

4. Qual é o tipo da sua moradia? 

Casa [  ] 

Apartamento [  ] 

Outro [  ]_____________ 

 

5. Você pode me dizer como é a sua casa/apartamento, quantas divisões têm? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Sobre o seu lazer, o que você costuma fazer para se divertir?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. E faz com outra(s) pessoa(as), quem?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Você costuma ir a esses lugares? 

Shopping Center             Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca foi [  ]  

Teatro                              Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca foi [  ] 

Cinema                            Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca foi [  ]   

Clube                               Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca foi [  ]   

Praça                                Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca foi [  ]   

Lanchonete/Restaurante  Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca foi [  ]  

Praia                                 Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca foi [  ]   

 

9. Você utiliza: 

Televisão                     Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca [  ]  

Internet                        Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca [  ]   

Biblioteca                    Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca [  ]   

Revista                         Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca [  ]   

Jornal                           Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca [  ]  

Livros para diversão    Sempre [  ]  Às vezes  [  ]  Dificilmente [  ]   Nunca [  ]  

                                      

10. Você possui: 

Aparelho Celular    [   ] 

Computador     [   ]  

Aparelhos de Jogos eletrônicos    [   ] 

MP3, ou outros similares    [   ] _____________ 
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APÊNDICE II 

 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE E HIERARQUIZAÇÃO DE 

PALAVRAS 

 

1. Escreva cinco palavras que você lembra quando escuta a palavra FAMÍLIA: 

(  ) _________________ 

(  ) _________________ 

(  ) _________________ 

(  ) _________________ 

(  ) _________________  

 

2. Agora coloque essas palavras na ordem de 1 a 5, da mais importante para a menos 

importante. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UFPE 

 

Você está sendo convidado/a a autorizar a criança que está sobre a sua 

responsabilidade a participar da pesquisa “Representações sociais da família por crianças na 

cidade do Recife: concepções e significados”, que tem como finalidade principal investigar as 

concepções e os significados de família.  

Fica acordado que as informações fornecidas não serão utilizadas para outro fim além 

desta pesquisa, que serão de grande contribuição para a construção do conhecimento, 

refletindo um tema da atualidade em discussão que é a família, a qual passa por muitas 

modificações atuais. Tal proposta já foi devidamente autorizada pela Escola participante. 

Estou ciente que se trata de uma atividade voluntária, em que a criança participará se 

desejar. Ela pode desistir a qualquer momento e sua participação não envolve nenhuma 

remuneração. Nestes termos, eu posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando a 

pesquisadora, sem prejuízo para ambas as partes a qualquer momento que eu desejar.  

A pesquisa propõe alguns procedimentos para obtenção de informações junto as 

crianças: na primeira etapa - um questionário para obtenção de informações do contexto 

social, econômico e cultural (com 25 crianças). Na segunda etapa – que realizarão dois 

desenhos, um sobre a família, e o outro sobre a sua família, e depois falarão livremente sobre 

os mesmos. Em seguida serão convidadas a fazer uma associação livre de cinco palavras 

relacionadas ao termo família, e colocá-las em ordem de importância, da mais importante para 

a menos importante. Na terceira etapa – integrarão um grupo focal, em que juntas conversarão 

sobre as suas concepções de família, essa atividade será realizada em outro dia.  

Fica claro que a segunda e a terceira etapa acontecerá com a participação de seis 

crianças, sorteadas do universo das vinte cinco da primeira etapa, nesse caso, a escola 

comunicará junto com a pesquisadora, se assim for do desejo delas e do seu livre 

consentimento. 

Vale salientar que a participação das crianças na pesquisa não acarretará nenhum tipo 

de prejuízo pedagógico, sendo acordado com a direção/coordenação das escolas o horário 

mais conveniente para a execução das propostas.  

 Todas essas etapas serão devidamente registradas por escrito, e/ou por áudio e no caso do 

grupo, por filmagem, a fim de garantir a fidedignidade dos dados, através da veracidade dos 

depoimentos e informações dadas pelas crianças. Fica claro que todas as informações 
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registradas, tem como garantia salvaguardar a imagem de todos os participantes. O material 

obtido será apenas para o uso da pesquisadora, no caso de qualquer publicação de razão 

acadêmica/científica, não haverá a identificação das crianças.  

Como possíveis benefícios, os resultados da pesquisa poderão subsidiar o trabalho de 

diversos profissionais que lidam com a temática da família e sua relação com a criança, além 

de favorecer uma reflexão a cada participante sobre o tema proposto, o que pode ter efeitos 

até terapêuticos. Como possíveis riscos, o momento da elaboração dos desenhos, da conversa 

com a pesquisadora e do grupo, poderá causar algum desconforto emocional para o 

participante, talvez o tema traga alguns conflitos da sua experiência de vida, os quais, a 

pesquisadora, tendo a formação em psicologia e experiência no trabalho com crianças, tentará 

minimizar. Além disso, a pesquisa será realizada em colaboração com a Clínica Psicológica 

da UFPE. Casos especiais, se necessários, poderão ser encaminhados para atendimento por 

profissionais desta instituição. A equipe de pesquisa garantirá a confidencialidade e o 

anonimato. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com a 

pesquisadora Fernanda Siqueira Ribeiro, autora do estudo, pelo endereço: Avenida Professor 

Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, no Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, 

da UFPE, pelo telefone: (81) 2126-8730, (81) 9634-0016/8800-0416 ou e-mail: 

fsiqueira_psico@hotmail.com. E também pelo endereço do Comitê de Ética, Av. Prof. 

Moraes Rego, s/n, Cidade Universitária, telefone: (81) 21268588, e-mail: cepccs@ufpe.br. 

Minha autorização para participação da criança é voluntária e está formalizada por 

meio da assinatura deste termo em duas vias, sendo uma retida por mim e a outra pela 

pesquisadora, em que solicitarei a confirmação de duas testemunhas. Poderei permitir a não 

participação da criança a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo à minha 

pessoa. 

Após ter lido os termos contidos neste consentimento livre e esclarecido, concordo em 

permitir a participar da criança como informante, colaborando, desta forma, com a pesquisa. 

A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. 

 

 

Recife, ____/____/20_____.   

 

Nome da criança:_____________________________________________________________ 

 

mailto:fsiqueira_psico@hotmail.com
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____________________________  ____________________________ 

         Responsável pela criança                                Responsável pela pesquisa 

 

 

____________________________  ____________________________ 

                   Testemunha 1         Testemunha 2 
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ANEXO II 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Eu,___________________________________________________________, com 

CPF _________________ e RG ________________ ocupo o cargo de ________________ 

no(a) __________________________________________________________, situado no 

endereço___________________________________________________________, e com 

CNPJ __________________________, autorizo Fernanda Siqueira Ribeiro com CPF nº 

022.135.774-20 e RG nº 5002706 SSP-PE a realizar, neste local, a pesquisa da dissertação do 

Mestrado de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, sobre: 

__________________________________________________________________________ 

Estou ciente que as informações colhidas através desta investigação serão estritamente 

confidenciais, porém, estou de acordo de que os dados científicos, desde que não sejam 

identificados, poderão ser usados em congressos e publicações, pois só assim serão 

compartilhados com outros centros de estudo. 

 

 

 

Recife, ___ de ______________ de 2010. 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


