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Nascimento, P.D. (2003). Desvelando as Teias de Pinóquio: Concepções de família 
em jovens moradores de bairros periféricos. Dissertação de Mestrado não publicada. 
Departamento de Psicologia. UFRN: Natal/RN. 

RESUMO

O trabalho tem como objetivo central uma reflexão sobre a família enquanto instituição 
construída social e historicamente partindo da percepção de jovens moradores de bairros 
periféricos de Natal/RN. Nossa pesquisa investiga essa questão à luz dos discursos 
produzidos por jovens participantes do Fórum Engenho de Sonhos, projeto que reúne 
onze ONG´s e a UFRN, na elaboração e execução de projetos preocupados com o 
desenvolvimento local sustentável das comunidades de baixa renda, em contexto de 
violência e exclusão sociais. Por meio de um diagnóstico interativo com os jovens nos 
cinco bairros atingidos pelo Fórum, detectou-se a necessidade de trabalhar e discutir as 
relações familiares, permeadas de conflitos e crises de identificação. A constituição de 
corpus deu-se através de entrevistas semi-estruturadas, questionário de perfil 
psicossocial e grupos focais, numa amostra composta por nove jovens, líderes 
articuladores. Foi utilizada análise dos discursos, na perspectiva da teoria do imaginário
social, para compreensão dos dados obtidos, considerando como pontos de análise: 
concepção, relações, papéis e projetos de família. Os jovens relatam estórias de vida 
marcadas por dificuldades de diálogo e compreensão nas relações familiares e vêem-se
em conflito entre as concepções tradicionais de família e a realidade vivida, tendo em
vista que suas configurações e relações familiares divergem muito do modelo de 
“família estruturada” imposto pela sociedade. A família é concebida como espaço 
privilegiado da afetividade, seja nas vivências de apoio ou de conflito, afetando o 
desenvolvimento da personalidade individual, determinando as condutas que o jovem
apresenta no contexto social. Conclui-se a pesquisa com a importância deste trabalho 
como uma forma de combater a pobreza simbólica e afetiva vivida no ambiente
familiar, por meio de discussões que colaborem na reflexão ativa e crítica dos jovens 
com relação à situação desfavorável em que vivem, reconhecendo também as suas 
potencialidades existentes. 

Palavras chave: Juventude pobre; relações familiares; imaginário social; Fórum
Engenho de Sonhos; pesquisa participante. 
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Nascimento, P.D. (2003) Disclosing the web of Pinocchio: Family conceptions about 
youngsters living in peripheral boroughs. Master´s Degree Dissertation not 
published. Department of Psychology. UFRN: Natal, RN. 

ABSTRACT

This thesis discusses family as a social and historical construction and concerns to the 
perceptions developed by the peripheral youth living in suburbs.  It investigates the 
speeches  of young  boys and girls who take part in Engenho de sonhos – a forum
composed by a pool of eleven non-governmental organizations and UFRN which aim  is 
the elaboration and execution of projects focusing local development of poor 
communities in violence and social exclusion context. Throughout interactive diagnosis 
seminars in five communities in West Side of Natal with six hundred teenagers, it was 
detected the need to work with family relationships. In order to build the 
methodological corpus a range variety of procedures were done such as: interviews, 
focal groups and psychosocial questionnaires  with nine local young leaders. The 
purpose to understand data  guided the research through the theory of social imagery
and pointed out the following themes: conceptions, relationship, roles, family projects. 
Live stories of these young population reveals conflicts when it comes to the 
configuration of family ties, far from the family model stated by society. Family is also, 
in their perception, an important space to the development of affection, in experiences 
of all sorts, affecting personality development and  determining behaviors  in local 
contexts. The research concludes stating the urge to comprehend this academic work as 
a way to fight against symbolic and emotional poverty in family context producing 
discussions and critical reflection in a permanent relation between juvenile social 
vulnerability (characterized by lacks of all orders) and potential. 

Key Words: Suburban and Peripherical Juvenile; Family Relationships; Social 
Imagery; Engenho de Sonhos Forum;  Interactivity Research. 
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INTRODUÇÃO

Um pouco de história 

Nosso percurso acadêmico deu início no ano de 1996, através do convite da 

Profa. Dra. Norma Takeuti a integrar o Grupo de Sociologia Clínica de Natal, vinculado 

ao Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Desenvolvemos, como bolsista de 

iniciação científica (CNPq / PIBIC), um projeto intitulado “A Estigmatização Social e 

Delinqüência Juvenil”, o qual estava diretamente vinculado a um projeto piloto de 

investigação, intitulado “Juventude, Exclusão e Violência”. Nesse projeto tínhamos o 

objetivo de investigar o olhar social estigmatizante da sociedade natalense sobre jovens 

praticantes de delinqüência. Inicialmente, o projeto estava voltado para investigação 

sobre o fenômeno das “gangues e galeras” juvenis, bastante evocado na mídia escrita. 

No decorrer do processo, verificamos a necessidade de conhecer mais de perto essa 

população, por meio de visitas a bairros considerados periféricos de nossa cidade, e 

constatamos que a realidade das “gangues” era eventual, esporádica e momentânea.

Tendo em vista esse processo, realizamos uma parceria com o Movimento Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua (MNMMR - RN), o qual desenvolvia trabalhos de 

acompanhamento e de ação pedagógica com jovens de bairros periféricos. Esse 

processo ampliou e redefiniu nosso horizonte de pesquisa, trabalhando com grupos 

focais e de discussão com os jovens, ouvindo-os sobre a dor e os conflitos do olhar 

social nas suas vidas. Dessa forma, o corpus do trabalho foi constituído a partir de três 

fontes: 1) pesquisa midiática; 2) entrevistas com pessoas pertencentes a segmentos

sociais positivamente valorizados e 3) os jovens participantes do MNMMR. 
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 Concomitantemente a esse processo de pesquisa empírica, o alicerce teórico da 

Sociologia Clínica embasou o nosso pensar e agir enquanto pesquisador, numa leitura 

do social que levasse em consideração uma perspectiva interdisciplinar de construção, 

por meio de referenciais sociológicos, psicanalíticos e históricos. Um contínuo processo 

de entendimento do sujeito como produto e produtor de realidades sócio-históricas foi 

sendo consolidado nas ações com grupos, projetos sociais e questões de pesquisa. A 

perspectiva da escuta do discurso numa relação dialógica com o sujeitos de pesquisa 

proporcionou um entendimento metodológico e ético que considera que o processo de 

pesquisa, por si só, possui um caráter de intervenção na realidade, já que perguntamos a 

nossos sujeitos questões que, muitas vezes, nunca foram suficientemente discutidas e 

refletidas no cotidiano. O ato de falar, expor suas idéias, refletir e elaborar pensamentos, 

atitudes e sentimentos sobre questões de pesquisa consiste numa oportunidade de 

reavaliação e / ou reestruturação do discurso. Todas essas idéias constituem-se como 

cernes da Sociologia Clínica e tivemos a oportunidade de encontrar ressonâncias desses 

pressupostos neste trabalho de dissertação, como veremos adiante. 

 Ao término da graduação, tivemos a oportunidade, após um ano, de cursar, como 

aluno especial, a disciplina “Construção do Conhecimento em Psicologia”, da grade 

curricular da pós graduação em Psicologia da UFRN, marco em nossa trajetória, tendo 

em vista que pudemos visitar o cerne epistemológico de nosso saber / fazer psicológico. 

Daí surgiu a primeira aproximação com o referido programa, que resultou em um 

projeto de pesquisa inicialmente intitulado: “Desvelando as Teias de Pinóquio: 

Representações de família para meninos em situação de rua de Natal / RN”. Esse 

trabalho foi inicialmente vinculado a um projeto mais amplo de caracterização 

psicossocial de meninos e meninas em situação de rua de Natal, coordenado pelo 

NESCIA (Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância e Adolescência), do qual a 
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nossa orientadora, Profa. Dra. Rosângela Francischini, tinha a intenção de investigar 

quatro eixos: família, escola, lúdico e trabalho. Foi-nos dada oportunidade de 

desenvolver um projeto em algum desses eixos, e escolhemos o tema das relações 

familiares, por estar sintonizado com questões levantadas na nossa prática enquanto 

psicólogo clínico / psicoterapeuta.

  Estivemos desenvolvendo aproximações com o Núcleo de Base do Km06, no 

bairro de Bom Pastor, vinculado ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(sede RN), através de encontros e oficinas com as crianças. Tínhamos a intenção de 

investigar as relações familiares sob a ótica do pensamento dialético entre as dimensões 

público/privado, e as formas de vinculação que as crianças estabeleciam socialmente em 

suas casas e nas ruas, de maneira a entender a representação de família no imaginário 

infantil. Utilizaríamos, para esse intuito, recursos expressivos diversos (teatro, desenho, 

brincadeiras, fantoches, etc.) para estimular a fala infantil sobre nosso objeto de estudo, 

tendo em vista que a clientela atendida por esse Núcleo de Base tinha idade que variava 

de seis a onze anos, muitas vezes com a presença dos irmãos menores, de dois a cinco 

anos, nos nossos encontros. 

  Esse trabalho, que tem a intenção de ser retomado em breve, foi interrompido 

por dificuldades de firmar um espaço comunitário fixo e apropriado para  

desenvolvermos atividades com o grupo de crianças. Tínhamos a esperança de negociar 

a consolidação de um espaço em tempo viável para a coleta e análise de dados para 

elaboração de nossa dissertação, já que a pós graduação requer um tempo previsto para 

o processo de pesquisa de dois anos. Realizamos três encontros, que foram 

interrompidos por três meses, devido às dificuldades citadas. Queremos ressaltar que em 

nenhum momento o Movimento mostrou-se indiferente à situação, pelo contrário, foram 

meses de muita negociação e busca de um espaço para dar continuidade ao grupo, que, 
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infelizmente não pôde ser mantido devido à urgência de coleta de dados para a 

elaboração da dissertação1. Em decorrência do contexto apresentado, realizamos um 

fechamento com os atores participantes da instituição – crianças, educadores e diretoria, 

comprometendo-nos a retomar as atividades assim que possível. 

  Tendo em vista esse breve histórico, cabe apresentar o presente texto. Este 

trabalho de pesquisa encontra-se inserido em um amplo contexto de intervenção social 

com jovens2 situados em bairros considerados periféricos3 da cidade do Natal. O lugar 

do qual falamos está vinculado à participação, enquanto psicólogo e pesquisador, no 

Fórum Engenho de Sonhos de Combate à Pobreza, projeto social que congrega 

atualmente onze Organizações Não Governamentais (ONGs), juntamente com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), num trabalho articulado em 

rede, para o desenvolvimento do combate à pobreza, por meio do protagonismo juvenil 

com moradores da Zona Oeste de nossa cidade4.

  Em sua primeira fase, o projeto citado teve como pontos básicos de atuação: a 

implantação, divulgação, mobilização comunitária e o diagnóstico interativo da 

realidade social, ambiental e demográfica das comunidades abrangidas pela ações do 

Fórum. Nesse sentido, foram realizadas algumas atividades para delinear o perfil da 

1 Atualmente o Movimento, como entidade constituinte do Fórum Engenho de Sonhos, conseguiu a 
instalação de uma sede no bairro de Bom Pastor, onde estarão sendo realizadas as reuniões com os 
Núcleos de Base com as crianças e adolescentes. Educadores estão sendo mobilizados para dar 
continuidade aos trabalhos e estamos negociando com o Movimento a possibilidade de retomarmos a 
discussão sobre relações familiares com toda a clientela assistida. 
2 Nesse texto, estamos utilizando-nos do conceito de juventude, pois nos parece mais amplo para definir a 
população atendida pelo Fórum, tendo em vista as diferentes polêmicas sobre o conceito de adolescência, 
tanto a nível do Estatuto da Criança e do Adolescente (12 a 18 anos incompletos), como da Organização 
Mundial de Saúde (11 a 19 anos, se estendendo aos 21 anos). No Engenho de Sonhos, percebemos a 
participação de jovens de 11 a 25 anos, como também a agregação de crianças no processo. Dessa forma, 
como queremos elaborar uma reflexão a posteriori da juventude em situação de pobreza e sua relação 
com o contexto familiar, a idéia de juventude, no sentido de não assumir as responsabilidades adultas, 
serve-nos como parâmetro conceitual. 
3 Definimos esses bairros como periféricos por estarem geograficamente distantes dos principais pontos 
de comércio e serviços na cidade, estando em situação desfavorável no mercado imobiliário, pois por 
estarem em um contexto de pobreza, os imóveis são desvalorizados.  
4 Apresentaremos o Engenho de Sonhos como também um panorama da Zona Oeste no primeiro capítulo 
do trabalho. 
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clientela a ser trabalhada, bem como aproximar e conhecer, por meio do discurso dos 

jovens, a sua vivência nas comunidades, como eles percebem os problemas, demandas e 

formas de enfrentamento. Oficinas, passeios exploratórios, discussões em grupos, 

articulação e identificação de lideranças jovens consistiram em algumas das estratégias 

que foram utilizadas pela equipe do Fórum para atingir esse objetivo. 

  No entanto, o ponto culminante para a obtenção de dados significativos, como 

também de mobilização social em torno da proposta do Engenho de Sonhos, consistiu 

na realização de Seminários de Diagnóstico Interativo nos cinco bairros nos quais o 

Fórum encontra-se atuando, que são: Cidade da Esperança, Cidade Nova, Bom Pastor, 

Felipe Camarão e Guarapes. Em cada uma dessas comunidades, no período de março a 

abril de 2002, foi mobilizado um número de aproximadamente 100 jovens para discutir 

a realidade vivida no bairro. Os dados obtidos nos grupos de discussão, questionários e 

observações participantes foram registrados por uma equipe de jovens articuladores, 

educadores e sistematizadores da UFRN e, posteriormente, analisados e devolvidos para 

os atores participantes do Fórum como um todo. 

  Nossa participação nesse processo esteve vinculada ao Grupo de Trabalho 

Metodológico da UFRN, a convite da Profa. Dra. Norma Takeuti, responsabilizando-

nos, juntamente com outros colegas, pela elaboração e discussão do projeto do 

diagnóstico, condução e animação dos  grupos de discussão com os jovens em parceria 

com os educadores, registro do discurso e observações participantes, para 

posteriormente trabalhar na análise, sistematização e devolução dos dados, os quais 

resultaram em um Relatório a ser futuramente publicado pelo Fórum para ser veiculado 

nas comunidades acadêmica e populares. 

  Ao participar da análise de dados obtidos nos Seminários de Diagnóstico, 

observamos uma emergente demanda dos jovens em discutir aspectos relacionados às 
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relações familiares. Dificuldade e falta de diálogo dentro de casa, violência familiar, 

falta de suportes identificatórios, investimento negativo (ou a falta dele) por parte dos 

pais com relação aos filhos, bem como a dificuldade de viver o papel de filho jovem na 

família foram alguns dos problemas levantados e discutidos nos grupos em todos os 

bairros. Nesse sentido, o Engenho, ao saber que nos encontrávamos desenvolvendo uma 

reflexão teórica e investigativa sobre as relações familiares na infância e adolescência 

das camadas populares, incita-nos a desenvolver o trabalho de pesquisa com jovens 

participantes do Fórum, vislumbrando uma futura proposta de intervenção comunitária, 

articulando os eixos temáticos de Educação e Comunicação, e Saúde e Meio Ambiente. 

Ou seja, realizaríamos uma pesquisa, em parceria com o Engenho, com a intenção de, 

através da discussão e reflexão dos dados obtidos, pensar um projeto de atuação voltado 

para potencializar os âmbitos da saúde e educação dos jovens no âmbito das relações 

familiares. 

  Levando em consideração todo o contexto histórico aqui apresentado, deixamos 

clara a nossa implicação no processo de construção de conhecimento em um enquadre 

de uma futura intervenção social. Temos a intenção de realizar uma pesquisa 

participante, discutindo os dados sob a perspectiva da psicologia sócio-historica 

(Vigotski, 1984/1988; Wertsh et alli, 1998; Smolka, 2000 a/b; Gonçalves, 2001; Rey, 

2000/2003; Góes, 2000 a/b; Sirgado, 2000), articulando com referenciais da sociologia 

clínica (Takeuti, 2002c; Gaulejac, 2001; Levy, 2001a), teoria da produção de sentidos 

(Spink, 1999; Minayo, 1993) e imaginário social (Castoriadis, 1996/1999). 

  Os jovens participantes desse processo estão situados em comunidades nas quais 

os índices sociais indicadores de pobreza são muito desfavoráveis e preocupantes 
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(SMS5-Natal, 2000; IBGE, 2000)6. A convivência com a marginalidade, violência de 

toda a sorte, falta de qualidade nos serviços de saúde e educação, precárias condições de 

higiene, contato com o tráfico de drogas, enfim, escassez de toda a sorte de capitais, no 

sentido dado por Bourdieu (Catani, 2002; Vasconcellos, 2002) nos remete a refletir 

sobre a questão da exclusão social, da pobreza e do lugar sócio-histórico da criança e do 

adolescente no Brasil, nesse contexto. 

  A partir da demanda detectada no processo de diagnóstico, esta pesquisa tem a 

intenção de investigar a concepção, a nível de significados imaginários sociais, que os 

jovens participantes do Fórum Engenho de Sonhos possuem de sua história familiar, 

bem como refletir sobre a família enquanto instituição social. O objetivo central 

consiste em compreender como esses jovens configuram formas de simbolizar e sentir o 

grupo familiar, investigando temas que permeiam a reflexão dessa instituição em nossa 

sociedade, tais como: relações e dinâmica entre seus componentes, sua definição e lugar 

na sociedade contemporânea, papéis e atribuições familiares, o ser adolescente na 

família contemporânea, influências sociais e históricas na configuração familiar, entre 

outros temas que serão discutidos no interior deste texto. 

  Traçando algumas considerações iniciais, podemos afirmar que na sociedade 

capitalista contemporânea, apesar da discussão existente sobre a crise de valores, da 

existência de diferentes configurações de sociabilidade e formas de relações sociais as 

mais diversificadas (Lasch, 1991), percebemos que ainda vigora como modelo uma 

instituição que serve de parâmetro para discutir o bem-estar psicossocial da criança e 

adolescente, assegurado por direito: a família. De acordo com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), no seu artigo 19, “toda criança ou adolescente tem direito a ser 

criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta”. 

5 Secretaria Municipal de Saúde. 
6 Citaremos alguns desses dados no primeiro capítulo. 
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A partir da criação do ECA, a criança passou a ter como direito legítimo e 

irrevogável a convivência com um grupo familiar, seja ele natural ou adotivo. Ainda 

aludindo ao documento citado, no que diz respeito ao capítulo referente ao direito da 

criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária, seus artigos respaldam a 

importância da criança viver na família de origem, independentemente de falta ou 

carência de recursos materiais, os quais não consistem, por si só, justificativas 

plausíveis para a perda do pátrio poder da criança por parte dos pais. 

Apesar da existência do ECA, que serviu como um marco na conquista dos 

direitos das crianças e adolescentes no Brasil, encontramos uma diversidade desses 

jovens que se encontram excluídos dos padrões assegurados pela lei. Temos como 

exemplo notório dessa situação os chamados meninos de rua, crianças e adolescentes 

que se encontram fora do espaço da vivência familiar privada, construindo sua 

subjetividade e sobrevivência no espaço público da rua, morando, trabalhando, 

cometendo delitos, brincando, dormindo, sendo violentados, enfim, sobrevivendo. 

Nesse sentido, os jovens moradores de bairros periféricos, alvos de nossa 

pesquisa, também vivenciam um lugar social de marginalidade7, não correspondendo à 

representação imposta e idealizada socialmente de um jovem de verdade. Ser

adolescente ou jovem significa viver em uma família, estar na escola, passar pelas 

primeiras descobertas fora de casa (sexuais, identidade grupal, estágios), sendo 

considerado pela sociedade como um ser em desenvolvimento, em condição de 

aprendizado. Assim, o jovem deveria, numa concepção naturalista presente no 

imaginário social8, passar por um ritual educacional restrito no âmbito privado da 

família, para posteriormente ocupar um lugar no mundo público e social com a entrada 

7 A noção de marginalidade está intimamente relacionada à idéia de exclusão social, explicada por 
Lapeyroniel (1992) e Takeuti (2000), que problematiza o lugar simbólico de desprezo que esses jovens 
vivem na sociedade, para além das faltas sentidas no plano econômico. 
8  De acordo com Castoriadis (1996). Essa noção de imaginário será melhor explorada no capítulo IV. 
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na escola, no trabalho e em outras instituições. É disseminada a idéia de que os valores e 

as normas de convivência social aprendidos em casa são a base para as condutas 

praticadas pelos jovens no âmbito social. Como veremos adiante, tal condição é 

concebida historicamente para os jovens a partir da Idade Moderna (conforme Ariés, 

1981), marco do desenvolvimento do sistema capitalista e ascensão da burguesia como 

classe dominante.  

Seguindo o raciocínio proposto por Ghiraldelli (1997; 2001), tais jovens 

poderiam ser comparados com Pinóquio, que busca ser um menino de verdade, como os 

outros, indo primeiramente para o mundo, em busca de uma identidade, uma linguagem 

que pudesse identificá-lo como um ser inserido positivamente na cultura. No conto de 

Collodi (1992), Pinóquio é um boneco que vai construindo sua consciência e 

subjetividade continuamente, por meio de suas aventuras. Na metáfora aqui utilizada, 

alude-se os laços e histórias familiares como as teias da marionete, isto é, a forma como 

o jovem vive e significa a sua história com a família consiste em um importante fator 

para empreender um entendimento das formas de sociabilidade que os jovens 

configuram na comunidade e na vida. A capa de nosso trabalho mostra um Pinóquio, 

com suas teias, olhando para a atual logomarca do Fórum Engenho de Sonhos, numa 

atitude contemplativa, curiosa. 

Após essas considerações iniciais, apresentaremos os capítulos constituintes 

desse trabalho. Iniciamos, no capítulo I, com um panorama do Fórum Engenho de 

Sonhos: seu histórico, o processo de diagnóstico, uma breve caracterização da Zona 

Oeste e as perspectivas atuais de trabalho nas comunidades. 

No capítulo II desenvolvemos um percurso sócio-histórico sobre a família 

enquanto instituição na sociedade ocidental, especificando nosso olhar sobre a 

sociedade brasileira. Concluímos nosso raciocínio buscando entender como a psicologia 
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tem elaborado conhecimentos e realizado intervenções sobre a família no decorrer da 

história e quais suas implicações sociais. O mesmo raciocínio é aplicado no capítulo III 

de nosso trabalho, mas enfocando a temática da juventude, discutindo as pluralidades de 

formas juvenis no decorrer do tempo. No tocante ao Brasil, analisamos a condição de 

menoridade dos jovens até a instituição do ECA. Por fim, discutimos criticamente as 

teorias psicológicas sobre a adolescência. 

No capítulo IV apresentamos ao leitor as premissas epistemológicas e 

metodológicas que orientaram o nosso trabalho de pesquisa em campo e que configurou 

a constituição do corpus para análise, que é desenvolvida exaustivamente no capítulo V, 

no qual discutimos os discursos produzidos com os jovens, em entrevistas e no grupo 

focal, articulando com premissas teóricas. Terminamos nosso trabalho com 

considerações acerca do processo de pesquisa articulada à intervenção social. 
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CAPÍTULO I 
MAPEANDO O CAMPO DE PESQUISA

Apresentando o Fórum Engenho de Sonhos 

Apresentaremos ao leitor uma panorâmica geral do campo de pesquisa que 

norteia nossos trabalhos, de forma a contextualizar a realidade social na qual se 

encontram os jovens do Fórum Engenho de Sonhos. Torna-se pertinente traçar algumas

considerações sobre esse abrangente projeto, que já possui um histórico considerável de 

ações comunitárias, bem como resultados parciais de pesquisas de diagnóstico9.

1.1. A Origem do Engenho de Sonhos

As primeiras iniciativas em torno da discussão sobre a fundação de um “Fórum

Engenho de Sonhos de combate à pobreza”, surgiram em Natal-RN no final de setembro

2000 a partir de um anúncio, de que a Fundação Kellogg estabeleceu um novo programa

estratégico voltado para financiar projetos sociais de enfrentamento da pobreza, cuja 

intenção, na Região da América Latina e Caribe, tem como propósito “demonstrar e 

disseminar estratégias para romper o ciclo da pobreza através da promoção do 

desenvolvimento saudável dos jovens, propiciando sua participação em comunidades 

sócio-economicamente dinâmicas”10.

9 Esse capítulo consiste numa síntese do vasto conteúdo encontrado nos documentos produzidos pelo
Fórum Engenho de Sonhos. Para uma leitura mais aprofundada dos dados, recomendamos a leitura dos 
documentos citados na bibliografia. Queremos ressaltar que o objetivo desse capítulo é 
predominantemente descritivo, de forma a oferecer ao leitor parâmetros para diversas análises. 
10 Vide Projeto Engenho de Sonhos – Fase II. 
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Dessa forma, reúnem-se algumas instituições parceiras do Projeto UNI-Natal da 

UFRN, mais precisamente, as organizações não-governamentais (ONGs) e  grupos 

comunitários ligados às ações do UNI-Natal na Região Oeste. Naquele momento, a 

parceria era composta pelas seguintes instituições: Fundação Fé e Alegria, Movimento 

Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, Casa Renascer e Centro Social Câmara 

Cascudo11.

Mantendo o entendimento de que o enfrentamento da pobreza consiste em um 

desafio de grandes proporções e de emergência social, fazendo-se necessário o 

envolvimento efetivo da sociedade civil, essa rede inicial optou por buscar a ampliação 

das parcerias, visando potencializar os movimentos já desenvolvidos no âmbito de cada 

organização atuante no campo da defesa dos direitos humanos e da juventude.  Assim, 

deu-se início a negociações com outras ONGs e instituições, especialmente aquelas  

identificadas  com  uma proposta de construção de um movimento social por meio de 

uma rede solidária. 

Perceberam-se, inicialmente, diversos questionamentos e insatisfações. 

Primeiramente, no tocante à fragmentação das ações realizadas no terceiro setor, com 

diversas instituições agindo de forma isolada, sem um espaço de troca de experiências e 

conhecimento. Outra questão inquietante era a constatação da insuficiente capacidade 

de impacto social das ações, cujas repercussões geralmente estiveram reduzidas a áreas 

circunscritas pelos projetos. Por outro lado, existia uma preocupação de resgatar as 

experiências que foram bem sucedidas para serem aplicadas em outras localidades, bem 

como havia uma convicção da necessidade do desenvolvimento de ações que pudessem 

colaborar na formulação de políticas públicas para os jovens e comunidades. 

11 Para uma descrição sucinta dos objetivos e caracterização das entidades parceiras aqui citadas, vide 
Anexo 06. 
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As seguintes organizações engajaram-se no grupo debatedor da proposta de um 

“Projeto de Combate à Pobreza e Protagonismo Juvenil”: Frente de Alfabetização 

Popular (FAP), Centro de Documentação e Comunicação Popular (CECOP), Natal 

Voluntários, Centro de Direitos Humanos e Memória Popular (CDHMP), Centro de 

Estudos, Pesquisa e Ação Cultural (CENARTE), Programa de Desenvolvimento Urbano 

(PRODURN), Grupo de Capoeira Cordão de Ouro. Num movimento semelhante foi 

ampliada a participação da UFRN, na parceria com o Engenho. 

Composto o grupo, elaborou-se a primeira versão do projeto – fase I, definindo a 

Região Oeste da cidade do Natal, como área de atuação. Nessas discussões, também 

participaram líderes jovens das comunidades, que já estavam anteriormente vinculados 

aos projetos de algumas organizações componentes do grupo, constituindo, por fim, o 

Fórum Engenho de Sonhos de Combate à Pobreza, enfocando o protagonismo juvenil. 

Uma conquista significativa decorrente desse processo foi a associação de diversos 

atores sociais significativos, cada qual trazendo um background considerável de 

experiência para a formação de uma rede de atuação no terceiro setor. 

O primeiro ano do Fórum caracterizou-se pelo estabelecimento de acordos e 

parcerias em torno dos seguintes processos: 1) a implantação e divulgação do 

projeto nos bairros; 2) conhecimento e diagnóstico da realidade (sonhos, 

problemas, demandas e potencialidades dos jovens nos bairros); 3) mobilização de 

atores sociais, principalmente os jovens, na constituição de alianças e grupos de 

trabalho locais. Nesse momento houve, também, uma melhor elaboração de 

propostas e uma reflexão contínua de conceitos e pressupostos coletivos sobre as 

temáticas da pobreza e da juventude.  As ações desenvolvidas tiveram o propósito 

de promover o diagnóstico da situação inicial e dos atores envolvidos, através de 

um conjunto de ações pedagógicas, estratégicas, fortalecendo a mobilização dos 
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jovens e das comunidades.  Nessa primeira fase, participamos ativamente no 

processo de diagnóstico interativo, como pesquisador membro do Grupo de 

Trabalho Metodológico12, constituído por docentes e discentes dos programas de 

pós-graduação em Psicologia e Ciências Sociais da UFRN, convidados pela 

comissão executiva do Fórum para realizar o planejamento, coleta e análise de 

dados com educadores e jovens.

Discorreremos, nesse momento, sobre a área de abrangência das ações do 

Engenho, em suas peculiaridades sociais, econômicas e ambientais, de forma 

possibilitar a compreensão da importância de atenção social para a Região Oeste. 

1.2. A Zona Oeste de Natal 

Como vimos anteriormente, o Fórum Engenho de Sonhos possui como área de 

atuação a Região Oeste da Cidade do Natal, compreendida pelos bairros de Cidade da 

Esperança, Cidade Nova, Guarapes, Felipe Camarão e Bom Pastor (da qual faz parte a 

comunidade de Novo Horizonte),  que somam uma população de aproximadamente 

129.415 habitantes. A figura 01 ilustra geograficamente o leitor o território de 

abrangência das ações do Engenho.

Nota-se na figura a presença de mais três bairros, não incluídos nas ações do 

Engenho. A delimitação dos bairros que se constituem como área de atuação se deu, 

primeiramente, em função da existência de atuação anterior das respectivas entidades 

parceiras nessas comunidades. Ou seja, as organizações participantes do Fórum já 

possuíam uma experiência considerável de mobilização e intervenção comunitárias 

nesses bairros, com vínculos formados, grupos constituídos e locais de trabalho já 

12 Composto pelas Profas. Dras. Norma Missae Takeuti, Ana Laudelina Ferreira Gomes e do mestrando 
em Ciências Sociais, Marlos Alves Bezerra.  
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definidos, facilitando a aproximação de outros parceiros, necessária para o trabalho em

rede.

Figura 01: A Zona Oeste de Natal (Fonte: Projeto Fase I – Engenho de Sonhos) 

Abrangendo um pouco nossas análises ao nível dos dados sócio-demográficos,

podemos afirmar inicialmente que Natal é uma das capitais da região Nordeste que vem

apresentando os maiores índices de crescimento. Entre o ano de 1970 e 2000, a 

população da cidade cresceu de 264.379 para 709.422 habitantes, segundo o IBGE 

(2000). Um dos fatores mais importantes neste crescimento, ao lado da atração de 

investimentos que a região Nordeste experimenta, tem sido o incremento da indústria do 

turismo. Vejamos a tabela 01, que nos fornece dados nesse sentido: 
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Tabela 01: POPULAÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA DOS BAIRROS 
COMPREENDIDOS NA AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 ENGENHOS DE SONHOS NOS 3 PRIMEIROS ANOS – NATAL, 1996
Faixa Etária Feminino Masculino TOTAL

0 a 9 12.844 13.151 25.995
10 a 14 6.382 6.252 12.634
15 a 19 6.192 5.787 11.979

População de jovens 25.418 25.190 50.608
20 a 24 25.596 5.280 30.876
25 a 34 9.428 8.697 18.125
35 a 44 6.907 6.332 13.239
45 a 64 6.694 5.371 12.065

Acima de 65 2.479 2.023 4.502
TOTAIS 76.522 52.893 129.415

Fonte: IBGE, Contagem Populacional, 1996. 

Podemos afirmar que o processo de desenvolvimento vivido pela cidade tem 

servido de elemento de atração às populações das cidades do interior, fazendo com que 

cerca de 25% dos habitantes do Estado residam na capital.  Esse processo de migração 

tem promovido uma forte pressão por oferta de serviços públicos, devido à crescente 

urbanização, com pouca capacidade de resposta por parte das administrações 

municipais. 

A cidade divide-se em 04 Regiões Administrativas (Norte, Sul, Leste e Oeste), 

tendo na região Oeste um dos maiores contingentes populacionais, com 183.610 

habitantes (IBGE, 1996) e os piores indicadores sociais da cidade: por exemplo, o maior 

índice de mortalidade infantil (21,42%), o maior índice de gravidez precoce (24,95%) e 

de incidência de DSTs e AIDS. Quanto à educação, segundo o IBGE (1996), 29,96% 

dos chefes de famílias da região são analfabetos e 16,86% possuem apenas de 1 a 3 anos 

de estudo, conforme vemos na Tabela 02: 
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Tabela 02: SAÚDE E EDUCAÇÃO NA REGIÃO OESTE – NATAL, 1999
EDUCAÇÃO SAÚDE

Escolas Municipais 20 escolas - 195 salas Unidades Básicas 
de Saúde

9 – Cidade Nova*, Felipe 
Camarão*, Guarapes*, Bom 

Pastor, Monte Líbano, Km6, Novo 
Horizonte*, Quintas, Guarita, 13 

de Maio, Nova Cidade* 
Alunos Matriculados Pré-escola -1.246 

1º grau - 14.499 
Unidades Mistas 

de Saúde
2 – Felipe Camarão e Quintas 

Escolas Estaduais 28 escolas - 282 salas. Pronto-Socorro
Geral

1 – Cidade da Esperança 

Alunos Matriculados Pré-escola -123 
1º grau - 17.844 
2º grau - 4.752 

Atendimento
Psico-social 

(NAPS/CAPS)
1

Escolas Particulares e 
Conveniadas

25 escolas - 145 salas Nº de Servidores Nível elementar: 265 
Nível Médio: 572 

Nível Superior: 544 

Creches: 13 Unidades de 
Saúde da Família 5

Fonte: SMS-Natal, 2000 e IBGE, 2000. 

A Região Oeste lidera a incidência de homicídios e concentra o maior índice de 

ações transgressoras cometidas por jovens. Por outro lado, esses jovens também são 

vítimas de diversas formas de violência: abusos sexuais, abandono, consumo de drogas, 

espancamentos, inclusive de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, trabalho infanto-

juvenil, inclusive em atividades ilícitas como o tráfico de drogas, práticas 

afetivo/sexuais com exposição à gravidez precoce e DSTs/AIDS. 

Existe, de uma forma geral, uma carência significativa de espaços destinados ao 

lazer e socialização. Apesar disso, muitos jovens se reúnem e organizam grupos, 

principalmente ligados às igrejas.  Algumas unidades de saúde da rede municipal 

possuem grupos educativos e de auto-ajuda para jovens. Outra forma de inserção juvenil 

consiste no envolvimento de ações com ONGs que atuam nas comunidades, como por 

exemplo, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua; o Projeto UNI-Natal; 

a PRODURN e a Fundação Fé e Alegria, que trabalha com crianças em idade pré-
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escolar. Também são significativos o Grupo de Capoeira Cordão de Ouro, alguns 

grupos de teatro, quadrilhas e um grupo de boi de reis em Felipe Camarão.  

Outros pontos de encontro importantes são a escola, os bares e clubes da região. 

Alguns jovens optam por se organizar em galeras e gangues, privilegiando ações 

transgressoras, nas quais se destaca o consumo de drogas (álcool, fumo, maconha e 

crack). A ocupação e utilização do espaço físico, construído e natural, apresentam a 

seguinte conformação, conforme vista na Tabela 03: 

Tabela 03: INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS 
DA REGIÃO OESTE – NATAL, 1999

População   (IBGE, 1996) 186.591
Área 3.418,87

hectares
Drenagem 41,06% 

Densidade Demográfica 
(SEMURB, 1997)

54,57 hab/ha Zona de Proteção 
Ambiental

Área de Mangues

Manguezal
5.786.000m² 

Total de Domicílios 
Ocupados

(IBGE, 1996)

43.200 Sub Zonas de 
Proteção

Riacho das Quintas, 
Riacho do Ouro, 
Riacho da Prata, 

Estuário do Potengi, 
Campo do Mar de 

Guarapes, Lagoa de 
São Conrado. 

Vilas 1.207 Horto 2
Favelas / população 25 / 20.462 hab Vazios Urbanos 15.232.950,09m² 

Limpeza Pública Coleta regular 3 
vezes por 
semana 

Pavimentação 37,83% das vias 
urbanas

Fonte: SEMURB, 1996/2000 e IBGE, 2000. 

Depois de considerarmos uma análise situacional da realidade social dos bairros 

a nível documental e estatístico, o Fórum deliberou a realização de um processo de 

diagnóstico interativo, no qual toda a equipe dirigiu-se às comunidades, mais 

especificamente, aos seus jovens, como forma de obtenção dos dados em campo. A 

intenção era compreender, a partir do ponto de vista dos jovens, os principais 
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problemas, dificuldades e potencialidades no lugar onde vivem, de forma a direcionar as 

ações sociais levando em conta suas necessidades. 

1.3. Diagnóstico Interativo: Síntese dos Resultados 

O processo de diagnóstico nas comunidades consistiu em um processo de 

pesquisa participante, no qual todos os dados foram construídos com os jovens em 

grupos de trabalho e discussão em cada bairro. Por meio de um evento, denominado 

seminário de diagnóstico, durante um dia inteiro, um número de 80 a 120 jovens reuniu-

se em escolas localizadas em seus bairros para expressar suas opiniões sobre os 

problemas existentes em suas comunidades e suas possíveis formas de enfrentamento. O 

seminário de diagnóstico, além de um evento que tinha como finalidade a obtenção de 

dados, serviu como uma forma de mobilizar e convidar os jovens dos bairros a 

conhecerem e participarem da proposta de ação do Fórum Engenho de Sonhos. 

A análise diagnóstica engloba as seguintes fontes de constituição de corpus: a) 

os discursos produzidos nos grupos de trabalho formados nos seminários; b) os dados 

obtidos nos questionários (aplicados no intervalo dos seminários); c) as observações dos 

educadores, pesquisadores e coordenadores das atividades na escuta aos jovens.  A 

metodologia de trabalho interativa teve como mote de discussão a perspectiva de uma 

reflexão sobre a realidade dos jovens a partir de seus sonhos. Dessa forma, a equipe 

tinha como propósito uma ação também pedagógica, de promover o protagonismo no 

processo de construção do plano de intervenção, levando o jovem a pensar sobre sua 

realidade não somente reclamando de seus problemas, mas levantando possibilidades, 

sugestões e potencialidades de superação, provocando-o para implicar-se nesse 

movimento. Isso pode ser constatado na síntese dos resultados apresentado a seguir. 
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1.3.1. Cidade da Esperança 

O diagnóstico aponta, nesse bairro, para um contexto mais favorável dentro do 

cenário geral de pobreza em que se situa a zona oeste.  Observa-se, por exemplo, uma 

condição mais favorável no tocante à situação profissional, de escolaridade e renda dos 

pais dos jovens participantes. Somado a isso, Cidade da Esperança é o bairro que possui 

a melhor infra-estrutura de equipamentos sociais da zona oeste.  

Essa situação não significa, porém, que seus jovens não sintam o processo de 

desqualificação social da zona oeste no contexto geral da sociedade natalense. Ou seja, 

os moradores desse bairro também são associados à imagem que se tem do pobre em 

geral, como aquele que está carente de atributos morais e sociais para viver dignamente 

na sociedade. Os jovens discutiram diversas situações de vulnerabilidade, a nível 

emocional, do sujeito adolescente (perda de sua auto-estima), diante dos estigmas e 

preconceitos sociais remetidos para a sua comunidade. De acordo com Takeuti et alli 

(2002):

A violência simbólica que sofrem, enquanto jovens na impossibilidade de 
obterem o reconhecimento social (a condição de cidadão aceito e 
reconhecida na sociedade) conduz às violências psicológicas: o “mundo 
das drogas” resumiria a “miséria” moral e psicológica com a qual se 
confrontam os jovens em condições vulneráveis. O tema da droga esteve 
bastante presente nas discussões dos jovens, e sempre associado à 
violência de toda sorte – no interior das relações familiares, na rua e na 
comunidade (pp.05). 

As discussões em grupo remeteram-se principalmente a temas como educação,  

renda, trabalho, desemprego, discriminações e segregações sociais e as diversas “faltas” 

no plano familiar, social, cultural, institucional e político.  
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Chama a atenção uma insistência de sonhos relatados no plano da educação. Por 

exemplo, os jovens reivindicam uma melhor qualidade de ensino de forma a possibilitar 

uma trajetória escolar até a universidade. Por outro lado, reclamam por mais educação 

para os adultos (principalmente os pais e professores) para que possam compreender 

mais os jovens. É sentida uma falta de diálogo, uma incompreensão dos adultos, 

geralmente acompanhada de atos de discriminação e rejeição perante a diversidade das 

expressões juvenis. Isso suscita, de acordo com os participantes, revolta e violência. 

Associada à educação, há a demanda pela revitalização e criação de mais espaços de 

expressão cultural, artística, esportiva e de lazer no próprio bairro, como forma de 

canalizar melhor o tempo dos jovens, evitando condutas transgressoras. 

Os jovens problematizaram também a temática do primeiro emprego, discutindo 

suas angústias no tocante ao despreparo para o mercado, causando obstáculos para sua 

inserção positiva em um emprego, sobretudo para os “jovens pobres” que somente 

podem ter estudar em escolas públicas, atualmente desprovidas de oferecer uma boa 

formação. 

1.3.2. Cidade Nova 

Nesse bairro, é interessante a relação que os jovens fazem dos seus sonhos com 

o cotidiano da violência, tanto dentro de casa, ao nível familiar, quanto fora de casa, 

quando temem a insegurança nas ruas na forma de grupos de marginais organizados, 

drogas e assassinatos. Nas discussões em grupo, ficou evidente a naturalização, até 

mesmo a banalização da violência, pois os jovens demonstraram pouca expressão de 

angústia, indignação ou desespero quanto ao contexto de violência em que vivem. 

Existe um sentimento de impotência em encontrar soluções para esse problema, visto 

que, aos seus olhos, os próprios agentes designados para a contenção da “desordem” – a 



31

polícia – também são agentes potenciais de agressões e invasões do espaço de dignidade 

e sociabilidade na comunidade.  

As temáticas do preconceito e indiferença social dos jovens do bairro foram 

bastante ressaltadas, expressadas com bastante ressentimento. Os jovens afirmam sentir-

se como o “lixo” da sociedade, associando sua condição social com a sujeira existente 

no bairro. Vale ressaltar que é exatamente nesse bairro em que se encontra o principal 

aterro sanitário existente da cidade do Natal, chamado pelos jovens de “lixão”. Esse  

fato gera sentimentos ambivalentes: ao mesmo tempo em que sentem que o bairro é 

desvalorizado e alvo de preconceitos devido a existência do lixão, os participantes 

reconhecem que ele tem uma função importante, já que muitas pessoas sobrevivem em 

meio às sobras recolhidas no aterro. Os jovens clamam por um melhor tratamento dos 

resíduos, uma vez que a população local é comumente acometida de doenças devido à 

poluição, mau cheiro e transmissão de doenças pela água.  

 A temática da pobreza nas suas diversas facetas esteve bastante presente nas 

discussões: a superpopulação nas favelas, o desemprego e as dificuldades de 

sobrevivência da maior parte da população. Os jovens sentem-se “vítimas” da injustiça 

social e da desigualdade cruel que gera neles a miséria em vários âmbitos: material, 

social e psicológico.

Escolas de má qualidade, poucos espaços comunitários e falta de apoio para os 

grupos de cultura já existentes, como também alta incidência de gravidez precoce, 

drogas e a delinqüência juvenil são problemas percebidos pelos jovens como uma 

indiferença dos órgãos públicos que não contemplam o bairro com ações políticas para 

atender às necessidades básicas da população. 

 Em relação ao universo familiar, os jovens apontam para dificuldades de 

diálogo, falta de incentivo e ausência de investimento afetivo dos pais para com os 
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desejos e aspirações dos filhos. O desemprego e a pobreza são vistos como condições 

que potencializam a angústia, a violência dentro de casa, o alcoolismo (tema muito 

freqüente nos relatos) e o uso de drogas. A permanente busca da sobrevivência, nos 

planos material e psicológico, o trabalho precário e a luta pela garantia de um mínimo 

de sustento para a casa, desenvolvem nos pais a visão de que as ações voltadas para 

cultura, esporte e lazer são atividades supérfluas, um desperdício de tempo. Notou-se a 

baixa escolaridade dos pais (com prevalência do Ensino Fundamental), profissões de 

baixa valoração social e renda familiar com até 2 salários mínimos (para 37% da 

população).

 Há uma demanda explicita dos jovens por uma ação comunitária conjunta no 

sentido de agregar os diversos grupos existentes no bairro, que estão realizando ações 

fragmentadas, para reivindicar os direitos da população junto aos órgãos do governo. 

Melhores escolas, com mais recursos, melhor corpo docente e incentivo a práticas 

desportivas e artísticas, como também melhoras ambientais foram bastante ressaltadas. 

1.3.3. Bom Pastor 

 Como característica marcante do bairro de Bom Pastor, podemos apontar a 

questão da fragmentação, gerando uma sensação de individualismo no discurso dos 

jovens. Os jovens associam esse problema como decorrente das características do 

próprio bairro, com diversas subdivisões – Novo Horizonte, Mereto, Barreiros, Km6 – 

ou seja, em sua vasta extensão territorial, o bairro abriga diversas comunidades 

diferentes e isoladas entre si, muitas consideradas como as primeiras favelas de Natal. 

Estes agrupamentos de moradores cresceram de forma desordenada, contribuindo para a 

formação de um sentimento de pertença fragmentado entre as comunidades. Foram 
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percebidos, entre os jovens de um mesmo grupo, discursos que revelavam rejeição e 

vergonha de suas origens comunitárias. 

 A escola onde foi realizado o seminário encontra-se isolada da comunidade, com 

sinais de degradação física, sendo alvo de constantes assaltos e vandalismo, de acordo 

com os jovens. Além disso, a comunidade invade o espaço escolar para realizar 

atividades de esporte no ginásio, bem como churrascos e festas, pulando o muro e 

arrombando os portões. A invasão do espaço da escola foi associada à queixa freqüente 

de ausência de espaços de lazer, cultura e esporte no bairro. 

Sente-se um mal-estar generalizado na comunidade, relacionado com a violência

quotidiana (intrigas, brigas, vandalismo, estupros, roubos, assaltos). É importante notar 

que a paz consiste no sonho principal de muitos jovens, revelando um desejo de 

instauração da ordem no seu meio social.  

 Em Bom Pastor, os jovens almejam direitos fundamentais que ainda não se 

concretizaram no seu cotidiano: educação, saúde e trabalho. A percepção dos jovens é 

que há um desinvestimento do poder público nos aspectos citados, por estarem em um 

“bairro pobre”, ou seja, não há investimento numa população que não traria retorno ao 

governo na forma de impostos. Com isso, apontam para o ciclo de reprodução da 

pobreza: como não se investe em educação, não há possibilidade de geração de renda, 

conseqüentemente, seus moradores não podem contribuir, nem reivindicar para 

melhorar os graves problemas de saúde e de saneamento básico.  

1.3.4. Felipe Camarão 

 Felipe Camarão comporta duas áreas, com características próprias, cujos 

habitantes não se identificam entre si como um bairro único. A primeira, Felipe 

Camarão I, foi onde o bairro teve início e é considerada a parte “nobre” da comunidade, 
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por possuírem moradores de uma condição social mais favorável economicamente, além 

de possuir mais equipamentos sociais, tais como posto de saúde, escolas, igrejas e 

estabelecimentos comerciais. A segunda, Felipe Camarão II, localiza-se na parte baixa 

do bairro, possuindo uma alta concentração de favelas, constituindo-se na parte 

miserável do bairro, na qual se concentra a população que sobrevive do “lixão”.  

 Nas falas dos participantes, o bairro de Felipe Camarão sofre, na cidade do 

Natal, o estigma13 de um bairro “violento e perigoso”, com sua população sendo 

considerada como pobre e marginal. Nesse sentido, criticam a mídia local, responsável 

pelo preconceito no tocante aos seus habitantes, como se todos, sem distinção, fossem 

maus e violentos, reclamando que a imprensa somente enfatiza os problemas e pontos 

negativos, alimentando o preconceito. Assim, pertencer a um bairro que carrega uma 

forte imagem negativa torna-se vergonhoso para os jovens, existe o medo da rejeição 

em espaços públicos pelo simples fato de morarem no local, dificultando a sua 

integração na cidade e, sobretudo, a sua inserção no mercado de trabalho.  

 Como em Bom Pastor e Cidade Nova, os jovens sentem-se negligenciados por 

parte do poder público. Os grupos juvenis organizados querem espaços de expressão e 

reconhecimento, mas não encontram retorno governamental às suas demandas. Pelo 

contrário, o governo apenas reprime com violência a população, através de policiais, 

que geralmente têm como principal alvo os jovens, sempre considerados como 

potenciais marginais, muitas vezes injustamente.  

 Apesar das críticas, os participantes reconhecem um dado inquestionável de 

realidade: o contexto quotidiano de violência ao qual a maioria da população está 

13 Conforme noção explicitada por Goffman (1988), o estigma sinaliza o caráter maléfico de determinadas 
pessoas na sociedade, mas as questões estão voltadas para a exclusão social das populações-tabu (na 
nomenclatura da teoria freudiana para definir as categorias diferentes, fora dos limites dos padrões 
“normais”, de caráter simultaneamente sagrado e impuro) em termos econômicos, sociais, culturais, 
diminuindo assim as suas chances de vida e projetando diretamente nelas a culpa de todas as mazelas 
decorrentes das contradições inerentes da organização social.  
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submetida, cujo cenário implica a participação de muitos jovens. O tema da violência 

foi bastante discutido, associado a temas da droga, tráfico, assaltos, roubos, vandalismo, 

freqüentes brigas entre grupos rivais, tiroteios e balas perdidas.  Outro tema que 

levantou bastante preocupação foi a iniciação precoce na vida sexual dos jovens de 

ambos os sexos, sem bases afetivas para as conseqüências – as doenças sexeualmente 

transmissíveis e a gravidez indesejada, na qual os pais não têm condições materiais e 

psicológicas para assumir um filho que certamente poderá repetir o contexto de pobreza 

em que vivem.  

 A violência também acontece nas relações intra-familiares. Os jovens ressentem-

se da falta de um ambiente de comunicação e de diálogo entre pais e filhos e da 

ausência de um maior suporte moral e afetivo dos pais para o seu desenvolvimento 

emocional, repercutindo em ações violentas e transgressoras fora de casa. 

 Por fim, houve uma grande ênfase na degradação do meio ambiente físico, 

principalmente no tocante à destruição dos recursos naturais (dunas, lençol freático, 

queimadas de árvores), fato esse que dificultaria sobremaneira a qualidade de vida da 

comunidade. A falta de trabalhos de conscientização política e ecológica no bairro 

acarretaria nessa degradação ambiental, segundo os jovens. 

1.3.5. Guarapes 

 Diferentemente de Bom Pastor, Guarapes tem uma delimitação geográfica mais 

precisa e durante o seminário esse fato refletiu-se nas falas como uma assimilação, por 

parte dos jovens, mais acentuada do sentimento de pertença ao bairro, definindo uma 

identidade bem marcada, enquanto moradores de Guarapes. Espacialmente esse bairro 

encontra-se nas margens da cidade do Natal, já em fronteira com o município de 



36

Macaíba, sendo de difícil acesso, causando uma sensação de isolamento e abandono na 

população.

 Observamos que a violência e insegurança aparecem como principais problemas 

apontados pelos jovens, aparecendo questões ligadas às drogas e à sexualidade, 

prostituição, gravidez precoce, falta de saneamento, degradação do rio e fome. Chama a 

atenção, a indicação de problemas referentes à discriminação e preconceito social e a 

falta de articulação política da população, que são referenciados como: descaso da 

comunidade pelos assuntos políticos de reivindicação por melhoria da qualidade do 

bairro, desunião dos moradores, falta de apoio aos grupos de arte e cultura, falta de 

respeito aos jovens e marginalidade. 

 Os problemas familiares geralmente estão associados aos problemas financeiros 

e desemprego dos diversos membros da família. Note-se a baixa escolarização dos pais 

(76% apenas atingiram o Ensino Fundamental), com renda familiar que está geralmente 

situada de 1 a 3 salários mínimos. O relacionamento familiar é traduzido pela violência, 

brigas, desunião, falta de diálogo e discriminação, além de problemas como o 

alcoolismo. Isso tudo acrescentado pela precariedade de moradia e saneamento básico. 

 É interessante observar que em Guarapes existe uma diversidade de grupos de 

jovens com formas diferenciadas de organização e finalidade (Movimento Hip Hop, 

Coral de Igreja, Capoeira, Futebol); apesar disso, não há uma unidade nem integração 

desses grupos, na forma de enfrentamento de seus problemas. Pelo contrário, predomina 

o individualismo grupal, refletido em atitudes de incomunicabilidade, rejeição entre 

grupos, estigmatização. 

 Os sentimentos de discriminação, dor e sofrimento emergem de forma mais 

intensa que em outros bairros da zona oeste. Os participantes manifestaram grande 
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tensão pelo fato de constatar que jovens como eles se encontram envolvidos no mundo 

das drogas, travando “rixas” uns como os outros, ou com jovens de outros bairros. 

 Os jovens relatam um forte sofrimento a nível emocional, sentido-se 

desamparados, revelando uma necessidade de estabelecimento de laços afetivos. 

Sinalizam o desejo de um “espaço de fala”, onde possam discutir seus problemas 

quotidianos, tais como o sentimento de estar à margem da sociedade, os maus tratos no 

contato com a sociedade, a injustiça social, a ausência de canais de escuta de suas vozes.

 Como em Felipe Camarão, foi bastante presente uma necessidade dos jovens de 

discutir uma tentativa de desconstrução da imagem negativa do bairro, associada à 

violência e à degeneração da população, argumentando que são idéias construídas por 

pessoas que estão “fora do bairro” e que não correspondem exatamente à realidade. 

Também como aconteceu em Felipe Camarão, essa tentativa de reelaborar o estigma do 

bairro ocorria simultaneamente com a denúncia do quadro de violência existente, 

causado pela presença constante de marginais no bairro. De acordo com Gomes e 

Schwade (2003):

Às suas queixas misturam os constrangimentos de toda ordem – as 
internas e as externas ao bairro, relatando desde a violência policial, a 
prisão a todo momento iminente, homicídios perpetrados por certos 
jovens, prostituição de adolescentes até a discriminação presente na 
sociedade (pp.182).

 Houve uma grande ênfase no sentimento de negligência, exclusão e abandono, 

no discurso dos jovens. Diversos aspectos foram evocados, como por exemplo: na 

escola, sentem o “desinteresse, a desmotivação e a irresponsabilidade” dos professores; 

nas ruas do bairro, o “desinteresse” da prefeitura que não coleta sistematicamente o lixo 

e o “descaso” dos órgãos públicos no arranjo urbano básico (pavimentação das ruas; 
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transporte); nos esportes e atividades culturais, a falta de espaços físicos e de apoio para 

a realização de atividades culturais. 

 Nesse sentido, a paz novamente torna-se um sonho, uma condição a se atingir. 

Como em outros bairros, em Guarapes verificou-se de forma mais intensa, o jovem 

formular como sonho o que lhe é de direito.

1.4. Momento atual e perspectivas de trabalho

Atualmente, o Fórum Engenho encontra-se em um árduo trabalho de 

reformulação da condução política e operacional, desenhando um novo modelo de 

gestão de trabalho e recursos, pactuando novos acordos de convivência, de forma a 

avançar na construção de uma identidade coletiva para o Engenho de Sonhos, tendo em 

vista a dificuldade, ocorrida na primeira fase, de estabelecer uma linguagem comum 

entre onze instituições parceiras, com formas de atuação antes tão diferenciadas. Tem-se 

a intenção de configurar um projeto que tenha consistência na intervenção em direção 

ao sonho dos jovens, embora respeitando e fortalecendo as identidades dos parceiros. 

Pretende-se que os atores sociais envolvidos com as ações do Engenho de 

Sonhos (articuladores jovens, técnicos e educadores da Universidade e das ONGs) 

impliquem-se de forma significativa na realidade dos bairros atingidos, numa 

convivência plural e democrática, aprimorando suas práticas através da re-elaboração 

crítica dos seus conhecimentos, na perspectiva do trabalho em rede. A idéia é implantar 

um processo essencialmente pedagógico, mas que possa contribuir para dar respostas a 

aspirações e necessidades imediatas, no sentido da melhoria da situação inicial 

diagnosticada na primeira fase.  
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Na segunda fase, a ser iniciada em setembro de 2003, a intervenção está 

fundamentada na análise das relações estabelecidas entre os sonhos dos jovens e os 

denominados nós críticos, ou seja, os principais problemas por eles apontados, como 

impedimento ao seu desenvolvimento. Tem-se a proposta de construir as bases para 

implantação de um projeto de Desenvolvimento Local Democrático e Sustentável como 

enfrentamento das seguintes questões: 

a) Saúde, Meio Ambiente e Qualidade de Vida: As questões ambientais, em 

particular o lixo, impactam negativamente na auto-estima da comunidade, acarretando 

também sérias conseqüências na saúde e qualidade de vida. Os jovens apontam para o 

descuido das questões ambientais por parte da população, refletindo uma falta do 

exercício da cidadania. Por outro lado, para além da relação individual de descuido com 

os aspectos ecológicos, os jovens sentem a falta de uma política pública e institucional 

com relação ao lixo e ao meio-ambiente natural, refletindo uma preocupação mais 

ampla, social e coletiva de enfrentamento.  

b) Educação, Cidadania, Protagonismo e Cultura de Paz: O círculo vicioso de 

reprodução da violência impossibilita os sonhos imediatos e os projetos de futuro dos 

jovens. Segundo os jovens ela se manifesta em várias dimensões: 1) Social, na condição 

de exclusão dos jovens, refletida na falta de políticas relativas ao acesso de uma 

educação de qualidade, bem como ao primeiro emprego, aos bens e aos processos de 

produção cultural – arte, cultura, esporte e lazer; 2) Institucional, destacando-se a 

violência policial; 3) Familiar, vista como determinante das saídas negativas como a 

drogadição e atos transgressores diversos, formando um ciclo vicioso de reprodução da 

violência na sociedade; e 4) Simbólica, reconhecida como estigmas, preconceitos que se 

configuram em obstáculos na obtenção de um reconhecimento social positivo dos 

jovens, considerados como seres desqualificados para inserção na sociedade “oficial”; 
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outra forma de violência simbólica seria a imposição de valores culturais dominantes 

como sendo os valores legítimos da sociedade, aos quais os jovens não podem 

corresponder - a cultura do consumismo, por exemplo. 

Nesse sentido, o Fórum encontra-se trabalhando no desenvolvimento de 

Agendas Estratégicas Comuns, em cada bairro; na construção e implantação de Projetos 

(Pilotos) de Desenvolvimento Local Sustentável; na formação e capacitação dos 

diversos atores envolvidos no processo (jovens, educadores e gestores), preparando-os 

para lidarem com as dificuldades surgidas a partir do trabalho com as questões citadas 

acima. Discute-se também o desenvolvimento de modelos de gestão e de avaliação para 

as ações do Engenho de Sonhos, em formas de sistematização do conhecimento 

produzido e na geração de tecnologias para o trabalho social no terceiro setor.

Traçado o panorama sobre nosso campo de pesquisa, convidamos o leitor a 

trilhar nosso percurso teórico e metodológico que norteou nossos trabalhos. 
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CAPÍTULO II 

DOS LENÇÓIS DE RENDA À COLCHA DE RETALHOS 

Tecendo considerações sobre a família 

Discutir sobre a questão da família torna-se um desafio instigante e complexo,

tendo em vista que essa temática desperta na sociedade um conjunto de representações, 

sentimentos e conceitos. Cada pessoa existente no mundo possui uma história e 

dinâmica familiares próprias, situadas em um espaço e tempo específicos, mas que são 

marcadas, simultaneamente, pela herança geracional e por perspectivas de futuro que 

implicam novas configurações, objetivos e papéis existentes atualmente na 

contemporaneidade.

Assim, falar sobre família implica refletir sobre estrutura, base, funcionalidade e 

história de uma sociedade e de seus indivíduos, especificamente. A família encontra-se 

em um lócus intermediário de socialização e individualização, público e privado, geral e 

específico, realidade compartilhada e sentida, nas dimensões inter e intrapsíquicas na 

percepção da realidade. 

Mas de que família estamos falando? Como esse conjunto de pessoas, que se 

tornou uma fundamental instituição social, surgiu na sociedade humana (ou mesmo

sociedades) e ganhou sua configuração e funcionalidade? Essas são questões que 

pretendemos desenvolver neste texto, as quais norteiam nossa análise psicossocial de 

entendimento da família enquanto instituição. A compreensão de que essa instituição 

responde ao tempo em que configura a dinâmica social e cultural norteia nossas 

reflexões.
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Na sociedade atual, estamos passando por um momento em que se questiona 

sobre a “crise dos valores” decorrentes da “desestruturação familiar”, fenômenos esses 

que, segundo alguns autores consultados, contribuem para o desencadeamento de 

conflitos nos jovens, revelando uma preocupação com a geração futura, que é 

caracterizada pelo sentimento de niilismo, desilusão, falta de referenciais identitários e 

redefinição contínua de valores e formas de relacionamento social (Takeuti, 2002a/c; 

Giddens, 1994). Como pensar esse contexto em um mundo marcado por desigualdades 

sociais, violência, brigas de gangues, meninos de rua, tráfico de drogas, prostituição 

infanto-juvenil e transgressões as mais diversas cometidas pelos jovens de todas as 

classes sociais? Como a Psicologia se posicionaria perante essas questões, tendo em 

vista que muitos de seus estudos privilegiam a importância da dinâmica familiar como 

fator compreensivo e analítico das condutas humanas? 

Esse capítulo tem o propósito de traçar algumas reflexões sobre essas questões. 

Para isso, pretendemos inicialmente situar a família enquanto uma forma de organização 

e relação humana que foi configurando contornos singulares em diferentes épocas 

históricas e diferentes culturas, em termos de institucionalização e normatização social. 

2.1. Fiando as teias de Pinóquio: reflexões sobre o percurso sócio-histórico da 

instituição familiar 

Inicialmente é importante ressaltar que a família é uma construção social, 

histórica e cultural. Por mais evidente que o fator biológico ou de consangüinidade 

esteja presente como elo de ligação entre seus membros, os significados, papéis e 

objetivos que esse grupo social adquiriu foram continuamente remodelados no decorrer 

dos séculos. Esse esforço de situar historicamente a família requer um senso contínuo de 



43

desconstrução de conceitos que são transmitidos e vividos como naturais em nossas 

vidas, tais como: maternidade, paternidade, infância, intimidade14, fraternidade 

(Jablonski, 1999/2001; Diniz, 1999; Feres-Carneiro, 1999/2001; Wagner, 2002; 

Silveira, 2002). Tais sentimentos são revistos também como construções sócio-culturais, 

situadas em momentos e lugares específicos. Encarar essa forma de conceber a família 

acarreta uma disposição do pesquisador de compreensão e atuação junto às 

comunidades de baixa renda, principalmente no que concerne à juventude, tema central 

de nossas discussões, pois percebemos uma tendência, em termos históricos, em 

enquadrar a realidade de classes privilegiadas como modelos que servem como 

parâmetro interpretativo das realidades das classes populares, geralmente multifacetada 

e com configurações complexas, que diferem bastante do modelo nuclear burguês que 

predomina na cultura (Mello, 2002; Santos e Adorno, 2002; Bucher, 1999; Grzybowski, 

2002;  Falcke, 2002). 

Alguns autores apontam que, em termos antropológicos, a família consiste em 

uma forma de vinculação social presente em diversas tribos e em diferentes momentos 

históricos (Bruschini, 2000; Reis, 1986; Sarti, 2000). No entanto, existe um diferencial 

que significa uma ruptura com as ordens familiares decorrentes da evolução da cultura 

ocidental: a ausência da ordem estatal como mediadora e reguladora social, fator esse 

que permite uma maior variabilidade nas formas de vinculação e regulação na ordem 

familiar (Enriquez, 1995). Entende-se por família, na vertente antropológica, os laços de 

parentesco estabelecidos entre os membros da comunidade, geralmente caracterizados 

pelos fatores de dependência, consangüinidade e aliança pelo casamento, que acontecia 

para unir diferentes grupos e fortalecer a coesão comunitária (Lévi-Strauss, 1986). 

14 Tanto no sentido de intimidade enquanto história individual, como também da relação de 
conjugalidade, do espaço do casal dentro do âmbito privado que, como veremos posteriormente, terá sua 
demarcação e importância no contexto capitalista do mundo moderno, com a ascensão da burguesia. 
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Dessa maneira, a organização familiar estaria voltada para interesses sociais 

diferenciados como formas de viabilização da produção e consumo (por meio do 

trabalho) e a transmissão de cultura. No caso específico das sociedades tribais15, não 

existe uma demarcação entre a unidade doméstica e o mundo do trabalho, de forma que 

as dimensões atualmente dicotômicas do público/privado eram vivenciadas como uma 

ordem social ampla, comunitária, holística, apesar de se reconhecer o estabelecimento 

de papéis sociais diferenciados para os membros, principalmente no tocante à posição 

da mulher. A ordem social e familiar possuía uma série de normas reguladoras, 

conceituadas por Freud [1920] como tabus, interditos que proibiam principalmente as 

relações incestuosas. 

Analisando o percurso histórico da sociedade ocidental, de acordo com Bilac 

(2000), aludindo a referências marxistas, o termo família, na sua origem, está associado 

à terminologia famulus, utilizada pelos romanos antigos para definir a ordem social 

patriarcal que vigorava na sociedade escravista. Etimologicamente famulus significa 

conjunto de escravos domésticos, ou seja, o conjunto de servos e dependentes de um 

senhor e, naquela ordem social, definia uma organização social em que o homem 

detinha o poder de propriedade, assim como o poder de vida da sua mulher, filhos, 

escravos e servos livres. Percebemos, nesse contexto, a herança do termo, que nos 

remete a relações de poder, hierarquia e propriedade as quais a instituição familiar está 

subordinada até os dias de hoje. Nesse sentido, diversas pesquisas apontam a 

legitimação, por parte das famílias brasileiras, da postura dos pais como detentores de 

poder sobre os seus familiares, o que justifica, muitas vezes, o recurso a manifestações 

de violência, tais como abuso e maus tratos aos filhos e à mulher, seja no âmbito físico, 

15 Como as estudadas por Margareth Mead e Lévi-Strauss, pro exemplo, citadas por Campos (1988). 
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psicológico, ou simbólico16 (Shine, 2002; Machado, 2002; Romanelli, 2000; 

Takashima, 1998). 

Ou seja, com o nascimento de uma criança, o pai da família romana tinha a 

decisão de dar-lhe o nome da família, reconhecendo-a simbolicamente como 

pertencente à linhagem parental. Quando a criança era enjeitada, Veyne (1989) aponta 

que era exposta no âmbito público, sendo muitas vezes lançadas à própria sorte de 

morrer ou ser recolhida por algum servo ou escravo, condição essa que, 

inevitavelmente, herdava como seu papel futuro na sociedade. Na realidade, a família na 

Roma Antiga era bastante complexa, os laços simbólicos de pertencimento pelo nome 

do pai eram mais significativos que os de consaguinidade, fato esse comprovado pela 

prática social corrente da adoção, na qual dava-se o filho para a inserção em famílias de 

melhor estirpe e condição econômica e política. Veyne (op.cit.) relata que a família 

romana encontrava-se marcada por relações formais e cerimoniosas entre seus 

membros. A educação era caracterizada pela severidade paterna, com vistas a moldar o 

caráter do futuro cidadão, e pela indulgência materna, que era extremamente 

condenável, quando em excesso. A divisão entre homem/público e mulher/privada 

constituía-se num modo inquestionável de relação social que, como veremos, perdurou 

durante muitos séculos. As mulheres eram consideradas como crianças grandes que 

deveriam ser cuidadas e sua função social estava voltada para a reprodução, a 

perpetuação da linhagem e do patrimônio do marido, bem como das tarefas domésticas 

e da vigilância dos filhos, escravos e servos. O casamento era considerado um dever 

16 Em publicação recente do Ministério da Saúde (2002), existe uma classificação dos tipos de violência, 
aqui citados: 1) violência física (tapas, socos, queimaduras, cortes, etc.); 2) violência sexual (carícias, 
penetração, masturbação e contextos sexuais forçados ou não desejados); 3) violência psicológica 
(insultos, humilhações, chantagem, isolamento de amigos ou familiares, etc.); 4) violência econômica ou 
financeira (roubo, destruição de bens pessoais, etc.); 5) violência institucional (violação dos direitos por 
meio de omissão ou ação de serviços públicos). Reflexões no âmbito da Sociologia Clínica elaboradas por 
Takeuti (2000), inspiradas em Bourdieu, nos remetem à uma ordem de violência simbólica, caracterizada 
por relações sociais marcadas pela exclusão e estigma, nas quais significantes sociais exercem a 
manutenção dos sistema de desigualdades. 
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cívico, uma forma social de inserção positiva que significava o fortalecimento do 

patrimônio do homem cidadão, por meio do dote oferecido pela família de sua esposa. 

Com a queda do Império Romano e a descentralização do poder do Estado, 

pulverizado devido aos contextos de guerras, surge uma nova forma de organização 

social, econômica e produtiva – o feudalismo, que caracteriza o período histórico 

denominado como Idade Média. Vigorava nesse período uma concepção concreta e 

carnal do Estado como propriedade pessoal e privada de uma família, cujo princípio de 

patrimonialidade diferia bastante da concepção abstrata de cidadania e poder público 

estatal romano. Pelas análises de Duby (1990), a feudalização acarretou uma 

privatização do poder, na qual cada feudo consistia, por si só, um Estado Soberano, 

revelando um contexto de fracionamento da autoridade em múltiplas células autônomas. 

A relação de escravidão é redimensionada por complexas alianças de suserania e 

vassalagem, permeadas de rituais simbólicos que estabeleciam laços de submissão, 

fidelidade, servidão e proteção de um escravo, jovem, mulher, criança ou servo a um 

senhor feudal. Na realidade, a diferença central no tocante ao regime escravista romano 

está no estabelecimento de lealdades pessoais para com o patriarca, assegurando uma 

regulação social pela tradição, estabelecendo contextos de micropoderes comunitários, 

diferentes das conquistas armamentistas do Império Romano, que subjugava os povos 

dominados e derrotados à escravidão. 

Rouche (1989), examinando o contexto familiar na Alta Idade Média, afirma que 

a família podia ser definida como uma unidade social de base com elos múltiplos, ou 

seja:

(...) uma estrutura familiar muito ampla, englobando parentes distantes, 
viúvas e jovens órfãos, ou sobrinhos e sobrinhas em comunidade com 
escravos de ambos os sexos, todos sobre o poder do homem. Este 
descende de uma estirpe, de uma linhagem de origem familiar extensa, 
clônica ou dinástica, antiga e conhecida (pp.447). 
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 Sua função básica era proteger a parentela, formada por laços sociais de 

solidariedade, muitas vezes mediados e consagrados pela Igreja, de forma a manter a 

propriedade e a terra, bens valiosos nesse período. Vale ressaltar a diferença, evocada 

por Patlagean (1989) e Barthelemy (1990) entre os conceitos de linhagem e parentesco, 

na qual o primeiro constitui um conjunto de indivíduos que descendem de um mesmo 

ancestral em linha masculina e são conscientes dessa origem comum, atribuindo ao 

nome da família sua identidade social. Por outro lado, o parentesco consiste em um 

sistema complexo de solidariedade, composto de pactos de amizade, juras e alianças, 

com indivíduos conscientes de suas possibilidades e limites na ordem social. O grupo de 

parentesco atua em um determinado território e visa conquistas de ascensão pública 

perante o senhor feudal, por meio de casamentos, adoção e ingresso na cavalaria. A 

ênfase dessas relações justifica-se na importância e conseqüência dessa ordem social na 

forma de regular e organizar as configurações familiares. 

Observamos que as sociedades tradicionais, no processo de evolução no 

Ocidente, caracterizam-se por apresentar organizações familiares que não possuem 

conflitos em seus papéis, pois a ordem social determinava sobremaneira o lugar e 

atribuição que as pessoas viviam no contexto da época (Sarti, 2000; Bilac, 2000; 

Zamberlam, 2001). Podemos detectar a presença desse fato quando nos reportamos à 

vida social na Idade Média, período no qual Áries (1981) concentrou boa parte de suas 

análises. Por meio das obras e documentos pesquisados, esse autor afirma que a família, 

nesse período, possuía as seguintes características aqui transcritas: 

(...) essa família antiga tinha por missão – sentida por todos – a 
conservação dos bens, a prática comum de um ofício, a ajuda quotidiana 
num mundo em que um homem e mais ainda uma mulher isolados não 
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podiam sobreviver, e ainda, nos casos de crise, a proteção da honra e das 
vidas. Ela não tinha função afetiva. (Ariés, 1981, pp.10-11, grifos 
nossos).

Ou seja, a família nos tempos feudais estava voltada para a produção de sua 

subsistência, os casamentos geralmente consistiam em atos políticos, através dos quais a 

manutenção da propriedade estava garantida. A relação com os filhos estava calcada na 

idéia de que a criança era um adulto em miniatura, isto é, muito cedo a criança estava 

presente, de maneira ativa, na vida social, exercendo tarefas diversas: sejam elas 

domésticas, seja em ofícios na casa de outras famílias como aprendiz – prática essa 

considerada pelo tecido social como padrão de sociabilidade de educação das crianças 

para o mundo, principalmente para os vassalos e camponeses. Reis (1986) ressalta que a 

família medieval não atribuía valor aos aspectos de privacidade, domesticidade, 

maternidade e vínculos de apego entre pais e filhos. Os estudos consultados (Ariés, 

1981; Bruschini, 2000; Fonseca, 1993; Velho, 1987; Mello, 2000) constatam que à 

criança não eram atribuídos sentimentos de cuidado como observamos atualmente, 

tendo em vista que os hábitos de higiene eram precários e as condições de vida 

extremamente desfavoráveis, principalmente para os camponeses.  

Esse contexto, no entanto, refletia-se nas famílias nobres. Dessa forma, altos 

índices de natalidade e mortalidade coexistiam, refletindo socialmente numa falta de 

investimento afetivo, de apego para com as crianças que nasciam e/ou morriam. O 

investimento, quando os filhos conseguiam crescer, existia, porém estava voltado para a 

inserção da criança na produção de meios para subsistir na vida cotidiana, inserindo-se 

nos trabalhos domésticos e comunitários, no caso dos camponeses, e no cotidiano 

cultural, cortês, nos esportes e cavalaria, para a nobreza. 
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Duby (1990) esclarece que não é legítimo, nesse período, aplicar o conceito de 

luta de classes na sociedade feudal, já que os pactos de parentela e vassalagem 

impunham aos camponeses e servos uma condição de entrega total do corpo, uma 

domesticidade servil ao senhor feudal. Ou seja, eles tornam-se objetos de apropriação 

privada, não sendo donos de seus próprios corpos e vontades, os lugares sociais eram 

rigidamente determinados. Dessa maneira, também não é legítimo pensarmos em 

indivíduos, no sentido que pensamos atualmente de autonomia pessoal e possibilidade 

de mobilidade social nesse período, pois a existência e a sociabilidade estavam 

disseminadas no convívio, dependência e confiança mútuas. Intromissões 

individualistas eram intoleráveis, tais como as uniões entre homens e mulheres pela 

paixão, somente possíveis através do rapto ou seqüestro, desonrando a mulher. Nessa 

época, ela era considerada um ser fraco, inclinado ao pecado, perigosa, que deveria ser 

rigidamente disciplinada, pois era potencial fonte de desonra para o homem. Apesar 

desse caráter repressivo, a condição da mulher na sociedade feudal teve um aspecto 

importante de autonomia e poder, quando nos remetemos à soberania das rainhas de 

corte, bastante admiradas pela parentela, e detentoras de considerável poder sobre as 

reservas de alimento, os filhos e os cuidados com a moradia. 

A Baixa Idade Média, caracterizada pelo declínio do sistema feudal em 

detrimento da crescente prática econômica do comércio, explorações coloniais e 

crescimento das cidades, começa a delinear, a partir do séc. XIII, o surgimento do 

sistema capitalista, marca do período denominado como Idade Moderna. É um período 

no qual a negação da existência terrena, em favor da metafísica cristã entra em queda, e 

a humanidade percebe o real com olhos mais abertos e atentos, ampliando sua visão 

racional de mundo, típicas do movimento cultural conhecido como Renascimento. Duby 

e LaRonciére (1990) relatam as transições decorrentes dessas transformações no âmbito 
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familiar da Europa. Por exemplo, é interessante observar que, na Itália de 1427, já eram 

encontradas

(...) famílias em configurações diversas: pessoas isoladas (viúvos ou 
viúvas, celibatários); simples famílias conjugais (com ou sem filhos); 
famílias conjugais ampliadas (albergando um ascendente em linha direta 
ou não, um descendente, irmão ou primo); famílias conjugais múltiplas 
(famílias de pais e famílias de filhos, de irmãos, etc.). (pp.164). 

 Assim, não existia uma regra fixa; eram as circunstâncias que comandavam as 

configurações e arranjos familiares, bem como os modos de morar, que freqüentemente 

se transformavam ao longo das gerações, tanto no campo quanto na burguesia urbana 

nascente (Collomp, 1991). As relações de parentela e clientelismo ainda eram comuns 

até o séc. XV, prevalecendo laços de apadrinhamento e solidariedades comunitárias na 

vizinhança. A família continuava patriarcal, prevalecendo o sentimento de linhagem, 

com a mulher restrita ao âmbito doméstico. Porém, nesse período fica claro o início de 

uma ordem social dicotômica das dimensões da casa e trabalho, na qual o marido deixa 

a casa durante o dia e retorna à noite, garantindo o convívio e a interação com os outros 

membros da família também nas refeições e feriados. Também a dicotomia casa/rua 

começa a se acentuar, surgindo a representação do mundo fora da casa como estranho, 

perigoso e separado do âmbito da intimidade privada. Surgem os quartos como lugares 

de intimidade, espaços para a vida pessoal e o retiro, e a casa torna-se o lócus dos 

sentimentos e do segredo para a classe burguesa. A família pobre estava regida sob uma 

ordem bem diferenciada, suas casas possuíam mobiliário rústico e não havia delimitação 

clara de limites no espaço da casa (Collomp, op.cit.). A criança pobre, quando estava 

um pouco mais crescida, era inserida no mundo do trabalho do pai, ou encaminhada 

para realizar serviços domésticos nas casas mais abastadas. 
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 Aprofundando um pouco mais esse aspecto, Gélis (1991) argumenta que, na 

Idade Moderna, a sociedade atribui à família o espaço do cuidado e atenção à infância. 

A criança não mais se encontra disseminada a uma ordem social ampla de linhagem ou 

parentesco, carregando em si a responsabilidade de perpetuar a espécie e as gerações 

familiares. A época moderna marca uma nova perspectiva – a consideração das 

necessidades individuais, expressas principalmente pela preocupação com os costumes, 

bem estar, saúde e higiene, revelando uma percepção de autonomia com relação ao 

próprio corpo. Nesse contexto, a criança é poupada, cuidada, protegida das doenças, não 

por representar a perpetuação da linhagem, mas sim pelo reconhecimento da vinculação 

afetiva do casal para com ela. Existe uma crescente preocupação com o seu futuro e 

educação, incentivada pela influência marcante do Estado e da Igreja como instituições 

reguladoras da ordem social. Áries (1991) enquadra esse momento no bojo da 

urbanização e conseqüente anonimato nas relações sociais. Em uma sociedade em que 

todos se conhecem e estabelecem laços coesos de solidariedade, não era possível 

observar a criança em suas peculiaridades, seu papel público era predominante, estava 

disseminado em uma ordem social mais ampla. A dicotomia entre a família e a rua e seu 

fechamento no espaço privado cada vez mais restrito ao interior da casa favoreceram o 

desabrochar de uma consciência individual, e a necessidade de uma educação voltada 

para a convivialidade social. A criança, nesse contexto, pode ser considerada em suas 

particularidades de dependência e em suas necessidades de aprendizagem, necessitando 

de afeto e cuidados especiais, de forma a se adequar a uma sociedade regulada por um 

Estado absolutista gradativamente mais desprivatizado, exercendo sua autoridade e 

regulação pública com autonomia, através de aparelhos de justiça, poder e finanças 

(Chartier, 1991; Castan, 1991). 
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 Cresce a importância, nesse período, de outros personagens significativos, tais 

como amigos e companheiros de grupo, revelando o estabelecimento de laços 

espontâneos de socialibilidade extrafamiliar para os indivíduos. Áries (1991), Aymard 

(1991) e Fabre (1991) destacam a organização crescente, a partir do séc. XVI, de grupos 

de convivialidade e amizade, configurando redes diversas de relações horizontais, 

complementando a socialização para a esfera pública, cada vez mais separada do âmbito 

familiar privado. O sentimento de amizade era caracterizado como um exercício de 

liberdade voluntária na escolha de companheiros, uma afetividade desinteressada, livre 

das pressões, desigualdades e hierarquias das relações familiares. Segundo Aymard 

(op.cit.), a escolha livre de amigos abriu caminhos para a escolha futura do cônjuge por 

amor, livre dos contratos familiares tradicionais decorrentes da linhagem e parentela. 

Com o enfraquecimento das solidariedades tradicionais, valorizando a mobilidade 

individual, o sentimento de amizade foi transposto, a nível de discurso, para as relações 

familiares. Deu-se início a uma discussão sobre a necessidade da amizade, afeto e 

anulação de conflitos entre os membros da família, na qual os jovens tentaram 

questionar as posições hierárquicas do âmbito privado, muitas vezes de forma 

anárquica. Retomaremos essa questão no próximo capítulo. 

 Apesar do crescente isolamento da família burguesa, percebe-se, no séc. XVI, 

uma grande preocupação com a imagem que seus membros passam no âmbito público – 

principalmente os vizinhos. A honra torna-se um sentimento, um bem precioso para as 

pessoas, principalmente nas famílias populares, nas quais a distinção entre as esferas 

pública e privada não estava tão marcante, pois não tinham acesso às formas de moradia 

e recursos culturais das classes abastadas. Fabre (1991), nesse sentido, lembra-nos que: 



53

(...) a família não vive isolada em si mesma; fragmentada, dispersa e no 
entanto unida, está sempre exposta e não conhece a intimidade. (....) sua 
abertura é proporcional à impossibilidade de viver só para si. (...) Com o 
povo é diferente: vive vigiado e só constrói seu presente e seu incerto 
futuro através de múltiplas redes, das quais apenas uma é de ordem 
familiar. (...) Faz parte de sua natureza confrontar-se diariamente com os 
outros num labirinto inevitável de solidariedades e contra-solidariedades 
nascidas a partir de espaços sociais que lhe compete aceitar. (pp.384-
385).

 Em um espaço onde todos são conhecidos e tratam-se como iguais no sofrimento 

e nas dificuldades, obter a estima dos outros é imprescindível. Daí a vulnerabilidade ao 

olhar da vizinhança, que pode gerar situações de constrangimento e exclusão na 

comunidade. A palavra instaurava alianças, contratos, regras de convivência, mas 

também poderia condenar, envergonhar e discriminar. As leis eram predominantemente 

orais, configurando a existência e o reconhecimento social dos membros das 

comunidades de baixa renda. Percebemos a herança desse contexto perdurar até os dias 

atuais nos bairros populares e nas pequenas cidades de nosso Brasil, locais onde os 

laços de solidariedade estão marcantes, as pessoas reconhecem-se por seus 

descendentes, e mantém uma vigilância atenta às condutas e discursos de seus membros. 

Esse aspecto é discutido pelos jovens participantes de nossa pesquisa, como veremos 

adiante.

 Seguindo na linha de raciocínio dos períodos e marcos históricos, chegamos 

nesse momento à Revolução Francesa, ocorrida no fim do séc XVIII, fato que demarcou 

limites claros entre as esferas públicas e privadas na sociedade ocidental. Com a queda 

do regime absolutista de governo, houve um movimento de desconfiança nos interesses 

privados, associando-os a complôs e traições frente ao nascimento de uma concepção de 

nação forte e revolucionária (Perrot, 1991). Era disseminada a idéia de que cada 

indivíduo deveria realizar sua revolução pessoal, na esteira do movimento de 



54

transformação estatal, ou seja, era prudente ter uma vida voltada para a dimensão 

pública da sociedade, tendo na transparência a palavra de ordem no cotidiano social. O 

Estado fortaleceu-se garantindo a inviolabilidade dos direitos do indivíduo, pregando a 

igualdade de todas as pessoas na condição de cidadão. O liberalismo era a corrente 

econômica de pensamento triunfante, o capitalismo e o livre comércio predominavam a 

tal ponto de levar a burguesia ao poder. O romantismo nasce nesse momento, 

enfatizando a privatização e expressão dos sentimentos, a liberdade de pensamento, 

valorizando a família. Prevalecia uma ordem social que tentava conservar um equilíbrio 

entre a proteção da liberdade individual, a preservação da unidade familiar e a 

consolidação do controle do Estado, em detrimento das idéias e atitudes “tirânicas” da 

Igreja e da nobreza absolutista (Perrot, op.cit.). 

 Os acontecimentos descritos acima acarretaram novas situações para a família, 

que passou a sofrer constantes intervenções estatais. A primeira delas foi legitimar e 

institucionalizar civilmente o casamento, de forma a torná-lo um contrato, um estado 

civil perante a Lei e reconhecido pela autoridade estatal. Tal visão contratual do 

casamento permitiu uma liberação dos costumes, legitimando legalmente o divórcio 

como uma prática social aceita e disseminada. Assim, o Estado regula a organização 

familiar, autorizando o rompimento do casamento, caso haja incompatibilidades 

individuais, legitimando também separações amigáveis por ambas as partes (Perrot, 

op.cit.). A ênfase no amor e na escolha afetiva livre para a constituição do casal e da 

família é ressaltada pela Igreja e Estado, este último julgando sobre outros aspectos, 

antes exclusivos do âmbito privado, tais como: impedimentos à união matrimonial, 

adoção, direitos dos filhos, poder relativo do pai. (Hall, 1991).  Sobre a relação 

Estado/família, Perrot (1991) nos esclarece que: 
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A família, átomo da sociedade civil, é a responsável pelo gerenciamento 
dos interesses privados, cujo bom andamento é fundamental para o vigor 
dos Estados e o progresso da humanidade. Cabe-lhe um sem número de 
funções. Elemento essencial de produção, ela assegura o funcionamento 
econômico e a transmissão de patrimônios. Como célula reprodutiva, ela 
produz as crianças e proporciona-lhes uma primeira forma de 
socialização. Garantia da espécie, ela zela por sua pureza e saúde. 
Cadinho da consciência nacional, ela transmite os valores simbólicos e a 
memória fundadora. É a criadora da cidadania e da civilidade. (...) Daí o 
interesse do Estado pela família, em primeiro lugar pelas famílias pobres, 
elo fraco do sistema, e a seguir por todas as outras. (pp.105). 

 Caracterizando a família pobre desse período, geralmente é composta por um 

casal que contrai matrimônio cedo, para sair do domínio dos pais e levar uma vida mais 

independente, incentivando os filhos e a mulher para a entrada no mundo público do 

trabalho, para garantir a sobrevivência. No início do séc. XIX, de acordo com Perrot 

(1991) e Prost (1992), inicia-se um processo de democratização das formas burguesas 

de morar, com a construção de habitações populares com quartos, mobílias mais 

elaboradas e preocupação com o conforto. Além disso, a contínua intervenção médica e 

moralista nas famílias de baixa renda favoreceu uma assimilação dos padrões burgueses 

de individualismo e organização familiar. Cresce a preocupação com o planejamento 

familiar e a prevenção de concepções não desejadas. 

Com o advento e o desenvolvimento do sistema capitalista industrial de 

produção, transformações importantes aconteceram. A mais marcante delas, que 

redefiniu a esfera familiar, foi a separação da vida privada/doméstica da vida 

comunitária/pública. Os laços de dependência e solidariedade comunitárias deram lugar 

a uma atitude de isolamento das famílias no mundo privado, com a divisão social do 

trabalho marcada pela especialização e definição de papéis por gênero. Tais mudanças 

decorreram da especialização do mercado, da venda da força de trabalho, alienação do 

trabalho da produção e necessidade de produção em série, no processo de 
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desenvolvimento de forças produtivas que conhecemos como industrialização. Esses 

fatores configuraram uma nova forma de realidade social, na qual a força do Estado 

burguês passou a regular a economia, os comportamentos e a ordem social (Vaitsmann, 

1994; Gonçalves, 1987; Donzelot, 1986; Costa, 1989; Venâncio, 2001). A família 

privatizou-se, perdendo suas funções produtivas, agora consideradas como atividades 

dirigidas para a livre concorrência na venda de sua força de trabalho, bens e serviços. 

Nesse período histórico, iniciado em meados do século XVIII, estabelece-se a 

família burguesa como padrão normativo de ordem e saúde social. O discurso médico, 

principalmente no século XIX17, regulamentou e naturalizou a forma nuclear/patriarcal 

de família, resultante de um movimento higienista que, aliado ao Estado, promovia uma 

reforma nas condições de saúde das crianças (Donzelot, 1986; Costa, 1989; Fonseca, 

1993). Reforça-se, por meio do saber médico, uma ordem familiar na qual a mulher/mãe 

torna-se responsável pela transmissão da cultura, da moral, dos valores, como também 

aliada na promoção do padrão de saúde, delimitado pelo Estado burguês e respaldado 

pelo discurso médico e científico da época, no âmbito doméstico. Apesar de excluída do 

mundo do trabalho, dependente do marido e com sua vida voltada para o cuidado e a 

educação dos filhos, as mulheres, segundo relatado por Costa (1992) foram 

extremamente valorizadas no mundo doméstico familiar, responsáveis pela harmonia e 

saúde familiar  e relevantes como executoras de um papel que garantiria o bem-estar 

social e o futuro das próximas gerações. Dessa forma, nas classes trabalhadoras, seu 

papel indiretamente também objetivava garantir a reprodução da classe operária 

ameaçada pelas precárias condições de sobrevivência. Castan (1991) argumenta que as 

mulheres eram grandes responsáveis no exercício do controle social, sendo as guardiãs 

do lar e da moral familiar. Levar a público os segredos privados, rompendo com a lei do 

17 Donzelot (op.cit.) relata o processo de higienização que ocorreu na Europa do século XVIII, e Costa 
(op.cit.) desenvolve como aconteceu esse processo no Brasil, que se iniciou no século XIX. 
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silêncio, abria a possibilidade de intervenção da comunidade e do Estado ao âmbito 

privado, à transposição dos limites da família. 

De acordo com DaMatta (1990), é nesse momento histórico que a família18 se 

encontra sujeita a uma cultura do âmbito privado, atribuindo à casa o locus da emoção, 

da intimidade e da emergência do individual. A família, em sua totalidade, dirige os 

seus esforços para o desenvolvimento saudável das personalidades individuais de seus 

membros, principalmente as crianças e, nesse contexto, os estudos psicológicos 

encontram seu escopo para constituírem-se enquanto conhecimentos científicos, com 

uma função bastante pragmática: o estudo do desenvolvimento infantil e da 

personalidade, de forma a compreender a criança em suas necessidades e 

especificidades, como também a dinâmica psíquica do indivíduo, cujas atitudes são 

interpretadas à luz de suas experiências infantis19 (Figueiredo, 1995/1996; Rizzini, 

1996; Szymanski, 2000a/b; Fonseca, 1993). 

Esse modelo ideal de família, no qual a ciência psicológica se debruçou, 

perdurou e ainda está presente em nossa ordem social e no imaginário, nos dias atuais. 

No imaginário decorrente do processo do capitalismo e da formação da família 

burguesa, a sociedade encontra-se representada pela rua, o que está do lado de fora, o 

espaço da possibilidade, das incertezas e das leis compartilhadas pela ordem maior. 

Nesse sentido, atribui-se, à intimidade familiar, significações valorativas de repouso, 

refúgio, suporte e apoio, onde as contradições, diferenças e conflitos são naturalizados, 

vividos como uma ordem necessária para o funcionamento do sistema (Lasch, 1991; 

DaMatta, op.cit.). Assim, amor, autoridade e disciplina seriam os componentes afetivos 

18 Inicialmente esse processo aconteceu na família burguesa, sendo transferido, como estamos refletindo, 
às condições da família operária, seja devido às intervenções higienistas, como também à luta da classe 
operária em obter condições de vida comparadas aos detentores dos meios de produção (Bilac, 2000). 
19  No decorrer do texto, pretendemos analisar algumas abordagens psicológicas de compreensão e 
atuação na terapêutica da família. 
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básicos da instituição familiar, na qual os papéis são demarcados e estabelecidos pela 

tradição, em diferentes culturas da contemporaneidade (Belhadj, 2000; Avenel, 2000; 

Peixoto, 2000). 

Entretanto, com as intensas reformulações econômicas, políticas e sociais 

ocorridas no século XX, a família passou a ser uma instituição questionada, 

ressignificada e reconfigurada. Vaitsmann (1994) aponta que o passo decisivo para tal 

transformação foi o reconhecimento da mulher enquanto indivíduo capaz de participar 

ativamente do mercado de trabalho e consumo, assim como o seu maior acesso à 

educação. Tais fatos possibilitaram a união da mulher em um casamento baseado no 

amor e na livre escolha do companheiro, possibilitando a emergência, 

conseqüentemente, de autonomia para dissolver o compromisso do casamento, por meio 

da separação e divórcio. Cresce, nesse sentido, também o número de uniões conjugais 

informais. Estavam instauradas novas formas de significar o papel da mulher na família, 

extrapolando o determinismo do âmbito privado, dos cuidados domésticos e criação de 

filhos. A nova forma de assumir os papéis de gênero acabou por também redefinir a 

importância da sexualidade feminina para além da reprodução, como também os 

contratos de amor e a necessidade de manter a individualidade de cada pessoa no casal, 

apesar da convivência compartilhada (Giddens, 1998; Torres, 2000; Vaitsmann, op.cit.). 

Apesar disso, boa parte das mulheres acaba assumindo uma dupla jornada, pois a 

inserção no mercado de trabalho acrescentou mais uma função na manutenção do 

espaço familiar – a econômico-produtiva.  

A contemporaneidade permite que o indivíduo possa apropriar-se de um espaço 

pessoal dentro de sua casa, dando significações e funções particulares aos diferentes 

cômodos, cada qual com seus segredos e estórias. É possível passar um tempo maior em 

casa, devido à separação e desvinculação nítida entre casa e trabalho, bem como devido 



59

à mercantilização do lazer, tempo livre concebido como necessidade intrínseca do 

cotidiano, voltado para o descanso e a possibilidade de consumo. Prost (1992) afirma, 

numa frase contundente, que “a família deixa de ser uma instituição para se tornar um 

simples encontro de vidas privadas” (pp.87), encontro esse permeado de constantes 

negociações de conflitos e estabelecimentos de acordos entre seus membros. Nesse 

momento podemos explicitar a escolha do título desse capítulo, pois, como vimos, a 

configuração e dinâmica das famílias nas quais prevalecem a linhagem e o parentesco, 

com lugares sociais bem estabelecidos, nos remetem à metáfora da textura do lençol de 

renda em que não se consegue diferenciar os fios em sua peculiaridade. Já a família 

advinda da ascensão do capitalismo e do individualismo como padrão de subjetividade 

nos lembra a forma de uma colcha de retalhos individuais de formas e texturas 

diferenciadas, costurados de forma a vincularem-se como um todo, mas sem perder as 

suas características originais. 

Uma das grandes transformações decorrentes do séc. XX presentifica-se na 

transferência do aprendizado da vida em sociedade para a escola. Como a educação, 

desde o início dos tempos, sempre direcionou suas intenções para a vida pública, a 

família deixou de ser competente na realização dessa finalidade, em decorrência de seu 

isolamento. A escola torna-se a instituição responsável por lançar crianças e jovens no 

mundo, ensinando ofícios e saberes fora de casa, por meio de um processo de 

escolarização do aprendizado da cidadania e da profissão. Prost (op.cit.), discorrendo 

sobre o aspecto educativo da família atual, relata que os pais tornaram-se menos 

autoritários, mais liberais, relativizando as razões de impor condutas aos filhos. Em um 

contexto social no qual predomina as incertezas e instabilidades dos valores, surge um 

séqüito de profissionais dispostos a oferecer análises e orientações sobre o melhor 
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funcionamento da família, otimizando as relações entre o casal, a sexualidade, a 

educação dos filhos, a economia doméstica e assim por diante. 

Atualmente percebe-se, na bibliografia consultada referente à análise da família 

no contexto social contemporâneo, tentativas de explicação para o fenômeno que foi 

definido como crise da família. Novas formas de arranjo conjugal e familiar definem 

uma realidade diferenciada, que questiona a tradição, a natureza e suposta estabilidade 

presente na idéia de família nuclear. A emergência do individualismo no mundo 

contemporâneo contrasta com as antigas formas de relação familiar, fazendo do espaço 

da casa um espaço do exercício da legitimação da privacidade e de uma supercidadania,

ou seja, é no espaço da família que os sujeitos sociais encontram a possibilidade de 

exercer seus direitos e exigir o cumprimento de seus deveres, enquadrados nos papéis e 

funções que cada um exerce no grupo familiar (Singly, 2000; Jarvin, 2000; Avenel, 

2000; Figueira, 1986). A crise reside justamente no conflito existente no paradoxo entre 

valorizar a família como espaço de desenvolvimento da individualidade e a contínua 

negociação de códigos e regras comuns entre seus membros, ao mesmo tempo em que 

se encontra sujeita ao contexto social e cultural que interfere continuamente na dinâmica 

das pessoas. Ou seja, valores tradicionais que são adquiridos na família podem entrar 

em conflito com as mudanças culturais do mundo contemporâneo, que impõem aos 

sujeitos a valorização da individualidade e da intimidade, dos projetos e conquistas 

pessoais, do exercício pleno dos direitos, valores esses que podem contrastar com o 

pensamento coletivo da ordem familiar, baseado na busca pela homogeneidade, 

autoridade e papéis estabelecidos pela tradição e, dessa forma, de difícil contestação. 

Afunilando o nosso olhar, discorreremos nesse momento sobre uma panorâmica 

histórica e social da família no Brasil, de forma a compreendermos melhor as sutilezas e 

especificidades das relações entre a dimensão pública e privada da Colônia aos dias 
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atuais, dando particular atenção aos contrastes sociais. Dessa forma, pretendemos 

compreender como o contexto mais amplo acima descrito influenciou a vida brasileira 

das camadas sociais desprivilegiadas, nas quais estão inseridos os jovens participantes 

de nossa pesquisa. 

2.2. Engenhos... de Sonhos? Um olhar sobre os contrastes sociais do Brasil e suas 

repercussões no âmbito familiar no decorrer do tempo 

 O Brasil, país de contrastantes e multifacetadas realidades sociais, possui em sua 

história aspectos importantes para a compreensão das relações e estruturas familiares 

que abriga. Berquó (1998) e Peres (2001) apontam para a presença de grande 

diversidade de arranjos familiares, apesar de prevalecer, ainda, a estrutura formal de 

casal com filhos em domicílio. O aumento do número de divórcios, separações e 

recasamentos, bem como das uniões consensuais e pessoas morando sozinhas ou com 

grupos de amigos, revela-nos que existe uma instabilidade na forma tradicional de 

arranjo familiar, fator esse possibilitado pela influência do individualismo20, que incute 

o poder da escolha pessoal e o amor na manutenção dos casamentos, diferentemente dos 

costumes tradicionais (Monteiro e Cardoso, 2001). Nesse sentido, Prost (1992) afirma 

que:

Há meio século, a família passava na frente do indivíduo, agora, é o 
indivíduo que passa na frente da família. O indivíduo era incorporado à 
família: sua vida privada pessoal, quando não se confundia com a sua 
vida familiar, era secundária, subordinada e não raro clandestina ou 
marginal. A relação com a família se inverteu. (...) A vida privada se 
confundia com a vida familiar: agora é a família que é julgada em função 

20 Vale ressaltar, no mundo contemporâneo, a influência de fatores como o pensamento neoliberal, a 
instabilidade de valores, e a constante criação de necessidades, numa sociedade do descartável, inclusive 
as relações. 
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da contribuição que oferece à realização das vidas privadas individuais. 
(pp.94)

 Na tentativa de compreender as famílias brasileiras e seus costumes numa 

perspectiva histórica, podemos nos aproximar das análises empreendidas por Algranti 

(1997) e Novais (1997). Esses autores ressaltam que no Período Colonial as dimensões 

pública e privada da vida estavam intrincadas, não existindo um limite claro e 

estabelecido entre os espaços da “casa” e da “rua”,  em um contexto no qual o Brasil 

ainda não estava constituído enquanto nação, sendo submetido às decisões da 

Colonização Portuguesa. Vale ressaltar que as relações sociais da época eram móveis, 

instáveis, a população tinha dificuldade de estabelecer laços, tendo em vista a 

mentalidade de exploração e temporalidade que os colonos portugueses tinham com a 

terra, ou seja, não existia a idéia de firmar uma vida no Brasil, mas sim explorar suas 

riquezas para a breve volta à terra natal. As relações de intimidade e estabilidade foram 

possíveis na progressiva consolidação de um sentimento de nação, decorrente da 

formação de cidades. A relação de hierarquia e regulação de poder social predominante 

era a escravidão, determinando lugares e papéis bem definidos no aspecto de trabalho. 

 Essa descontinuidade e mobilidade refletiram-se no cotidiano das primeiras 

famílias residentes no Brasil. Algranti (op. cit) já aponta a diversidade de arranjos no 

início da história brasileira, visto que a falta de mulheres brancas, a escravidão negra e 

indígena, a distância da Metrópole e as dificuldades de vida obrigam aos colonos 

definirem formas de sociabilidade que propiciem o intercâmbio com a comunidade, o 

mundo além dos limites da casa. É importante observar que o domicílio21, mais do que a 

família,  era a forma básica de vinculação entre as pessoas. As casas eram projetadas de 

21 No sentido do habitar, do espaço físico onde os componentes de uma família estão convivendo e 
dividindo uma sociabilidade cotidiana. Palmade (2001) desenvolveu estudos interessantes sobre a 
dimensão do habitar nas famílias francesas, e sua relação com a formação da identidade pessoal e 
familiar. 



63

forma tal que não existia a possibilidade de espaços individualizados como concebemos 

atualmente. Os vizinhos, visitantes e escravos transitavam pela casa, não permitindo um 

sentimento de intimidade. Os cuidados com a higiene, a mobília, conforto e alimentação 

eram bastante precários, somente dando sinais de preservação e investimento do espaço 

familiar a partir do século XVIII. 

 Prevalecia a família patriarcal, marcada por uma dinâmica clara de poder e 

temor da mulher, filhos e agregados  com relação ao chefe da casa: marido e pai. A 

valorização das relações afetivas na família era praticamente inexistente entre as 

pessoas, prevalecendo laços de formalidade, hierarquia e consangüinidade. Apesar 

disso, com a ausência dos maridos decorrente de ocupação com trabalhos, comércio ou 

em viagens, a mulher assumia o controle do lar (DelPriore, 2000). O casamento era 

visto como uma benção à mulher, um lugar de status social, num contexto onde a igreja 

prevalecia enquanto instituição reguladora. Era também a igreja que propiciava espaços 

e eventos de sociabilidade entre as pessoas, possibilitando relações entre as famílias. 

 Até o momento discorremos sobre a família dos fazendeiros e colonos detentores 

do poder econômico e social da época, como bem demonstrado na obra de Freyre 

(1975), “Casa Grande e Senzala”, cuja estrutura patriarcal, na opinião de Monteiro e 

Cardoso (2001) consiste na matriz cultural e ideológica das formas de pensar a moral e 

a ética, bem como as relações sociais. Segundo Neder (1998), tal matriz estaria centrada 

em um caráter educativo repressivo e de culpa, normas de disciplinamento autoritário e 

controle social e sexual da mulher e dos filhos. 

 Cabe agora, nesse momento, tecer alguns comentários sobre a família escrava. A 

escravidão era uma condição desumana, justificada no imaginário social da época pela 

idéia de inferioridade e bestialidade dos negros, os quais eram capturados de sua terra 

natal e trazidos para as colônias. Esse fato, segundo Neder (op. cit) e Venâncio (2000) já 
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engendrou uma separação com a cultura e as famílias de origem coisificando os 

escravos, que viviam em condições geralmente subumanas. A reunião de escravos 

pertencentes a diferentes etnias, cada qual com seus costumes, culturas e histórias, no 

espaço da senzala, complexificava as relações, obrigando-os a configurar uma 

identidade em conflito com a perda de suas tradições e raízes. 

 Se a casa colonial não fornecia condições propícias à intimidade, as senzalas 

impunham aos escravos a condição de anulação completa de individualidade. A 

sexualidade era vivida de maneira promíscua, sendo difícil, para as autoridades da 

época, referir às famílias uma ordem de linhagem, tendo em vista também o grande 

número de casos de nascimento de mestiços e filhos ilegítimos, advindos de relações de 

senhores brancos com escravas. O destino dessas crianças podia variar desde uma 

aceitação da mesma no domicílio familiar do senhor, até o abandono nas “Rodas de 

Ofício” das Igrejas, prática estudada por Venâncio (2001) nos séculos XVII a XIX. A 

mobilidade das relações entre os escravos era freqüente devido à alta taxa de 

mortalidade e baixa expectativa de vida, somado a freqüentes separações entre escravos, 

dificultando a formação de vínculos. No entanto, Neder (1998) aponta para a existência 

de laços de solidariedade (compadrio), companheirismo e resistência ao autoritarismo 

dos senhores de Engenho. 

 Com a chegada da Corte Real ao Brasil, no início do séc. XIX, uma nova ordem 

social instaura-se no país, caracterizada principalmente pela constituição e consolidação 

de um Estado Nacional (Alencastro, 1997). O crescimento populacional, o intenso 

tráfico de escravos, processos contínuos de imigração e uma maior circulação da 

economia desencadearam um processo rápido de urbanização e concentração sócio-

econômica e política nas cidades. Rizzini (1998) nos aponta a angústia e apreensão que 

as famílias sentiam nessa época, de transformações rápidas de valores, de uma 
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desorganização urbana e ameaça do poder público à ordem paternalista e patriarcal 

existentes nas antigas casas coloniais (Correa, 1982). As cidades ganham força, 

autonomia e organização política, elegendo seus primeiros representantes que, de início, 

acabaram sendo os “coronéis”, os senhores de grandes propriedades e famílias 

abastadas, cujos familiares, escravos, vizinhos e agregados tornavam-se seus potenciais 

eleitores, surgindo dessa forma a prática do voto de cabresto, do apadrinhamento 

político e das oligarquias familiares, ainda hoje presentes em muitos estados brasileiros 

(DaMatta, 1981). 

 É nesse momento que nosso país conhece uma vida social intensa, decorrente da 

formação de uma classe burguesa abastada, que segue padrões de costumes da Europa 

da época. Bens de consumo, literatura e supérfluos, além de artigos de vestuário e 

mobília mais sofisticados, importados, refletem um mercado consumidor e uma 

economia em expansão, principalmente no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e São 

Paulo (Mattoso, 1997). Tem-se uma delimitação clara entre os espaços público e 

privado numa sociedade em que “o absolutismo do pai de família dissolvia-se à medida 

que outras figuras de homem ganhavam ascendência na sociedade escravista: o juiz, o 

correspondente comercial, o diretor do colégio, o médico” (Alencastro, 1997, p. 75). 

Sobre esse último personagem queremos centrar nosso foco de análises e tecer algumas 

considerações.

 A medicina, a partir do fim do séc. XVIII e em todo o séc. XIX, no Brasil, 

consistiu numa importante aliada do Estado na normatização social, higienização das 

famílias e mudança nos hábitos e costumes. Alencastro (op. cit) e Mello (1997) relatam 

que o cotidiano no Brasil imperial era de preocupação com a saúde, tendo em vista que 

a urbanização desenfreada acarretou nas cidades tropicais altos índices de doenças 

endêmicas, bem como poluição e doenças sexualmente transmissíveis. Também se 
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inicia a preocupação com as “doenças sociais”, tais como o crescente número de 

mendigos, crianças nas ruas e criminalidade, como também o aparecimento de cortiços 

e espaços improvisados de moradia constituídos na marginalidade social da população 

pobre. Mães freqüentemente morriam de parto, ou perdiam seus filhos antes dos 

primeiros dez dias de vida, gerando no imaginário social a urgência de medidas 

higienistas, devido ao medo generalizado da morte (Reis, 1997). Costa (1989) relata 

magistralmente como o discurso médico atuou no âmbito privado brasileiro, clamando a 

patriotismo das famílias em prol do bem-estar individual e social. Podemos tomar como 

exemplo a ênfase na maternidade e na amamentação, em contraposição à tradicional 

prática de alugar amas-de-leite (mucamas) para amamentar os filhos, prática essa vista 

como “desalmada” e “impura”, na qual um futuro homem de elite não deve contaminar-

se com o “selvagem leite negro” (Alencastro, 1997). 

 Resgatando o enfoque de análise paralelo às famílias pobres, podemos perceber 

que no período imperial os escravos conseguem formar laços familiares e de parentesco, 

os chamados “ladinos” (Castro, 1997), oriundos, muitas vezes, de junções de casais 

negros pertencentes a tribos africanas de culturas e costumes contrastantes, fato possível 

somente devido à perda da identidade sofrida no tráfico negreiro. Com a abolição da 

escravatura, foi gerado um clima de intenso conflito social no país, tendo em vista que 

não existia estrutura econômica e cultural para a implantação do trabalho assalariado 

para os ex-escravos. A escravidão, conforme Alencastro (op. cit) ainda permaneceu 

como prática social ilegal, por décadas, ainda que disfarçada pela relação de poder 

existente nas famílias rurais. Nos centros urbanos, como dissemos anteriormente, cresce 

o contingente de pessoas tentando sobreviver, criando identidades multifacetadas em 

um contexto de exclusão social, como por exemplo, os sincretismos religiosos, os 
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diferentes arranjos familiares e a busca pela sobrevivência, ligando-se, muitas vezes, aos 

antigos senhores pelos laços afetivos de gratidão e obediência. 

 No início do séc. XX, com o Brasil tornado Estado Republicano, a situação dos 

ex-escravos delineava a constituição gradual de uma classe social de baixa renda, mas 

com identidade étnico-religiosa e padrões de sociabilidade bem definidos, voltados para 

a sobrevivência e o trabalho. Segundo Wissenbach (1998), percebe-se uma organização 

das classes populares, a nível cultural e geográfico – as periferias e favelas nas grandes 

cidades apresentam-se como fenômenos do cotidiano urbano. A família negra, apesar da 

grande mobilidade de relações e alto índice de mortalidade, mendicância e doenças, 

mantinha-se unida por laços étnicos e de parentesco, como mais uma estratégia de 

sobrevivência social, apesar das constantes ameaças e atitudes repressoras do Estado 

para esconder e banir a população pobre do cotidiano das cidades, por meio de um ideal 

sanitário e higienista. Como a população desfavorecida vivia em condições subumanas, 

acreditava-se que deveria ser afastada dos centros consumidores e de circulação de 

estrangeiros, por incomodarem a elite e transmitirem doenças (Sevcenko, 1998). 

 Não foi somente a classe desprivilegiada que sofreu a invasão de medidas 

estatais. O período republicano inicial foi marcado pelas revoluções industriais a nível 

mundial22, fatos que desencadearam  uma nova mentalidade social – a do mercado 

global consumidor e da busca desenfreada de exploração da natureza e do trabalho 

humano. Inovações e produtos diversos estão à disposição das pessoas, com efeitos 

diversos na qualidade da saúde, aumentando o tempo médio de vida do brasileiro. Surge 

uma cultura de elite cientificista que, segundo Sevcenko (op. cit), possui influências do 

darwinismo social, positivismo e monismo alemão, elaborando um projeto estatal de 

industrialização e modernização do Brasil “a todo custo”. Estamos na época da 

22 Como citamos anteriormente na análise histórica da família no mundo ocidental. 
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hegemonia das oligarquias cafeeiras no plano político e econômico. De acordo com o 

autor já citado,

(...) as novas elites se empenhavam em reduzir a complexa 
realidade social brasileira, singularizando pelas mazelas herdadas do 
colonialismo e da escravidão, ao ajustamento em conformidade com 
padrões abstratos de gestão social havidos de modelos europeus ou 
norte-americanos. (p. 27). 

Tal postura eclode diversos conflitos nos mais diferentes extratos sociais, 

resultantes das pressões dos indivíduos em lutar pelos grupos de pertencimento e 

autonomia individual, tendo em vista o surgimento contínuo de diversas camadas e 

grupos sociais: artistas, líderes, intelectuais, etc. Por outro lado, a questão da 

reivindicação da “autonomia” e privacidade individuais é relativizada quando 

adentramos no contexto da lógica capitalista industrial. Por exemplo, Maluf e Mott 

(1998), ao analisarem o papel da mulher no período republicano, mostram-nos que a  

autonomia individual está permeada de escolhas capitalistas de bens de consumo, que 

constroem a individualidade, mesmo que no espaço tradicional da casa, no contexto de 

família nuclear. 

 Esse modelo de família, em que o homem está voltado para a esfera do trabalho 

e da rua (dimensão pública) e a mulher como exercendo exclusivamente papéis de 

esposa, mãe e cuidadora do lar consolidou-se fortemente no início do séc. XX como o 

modelo social padrão de saúde, harmonia e felicidade, apregoado pela medicina, pela 

mídia e o Estado. As diferenças, segundo Maluf e Mott (op. cit) eram justificadas na 

natureza própria de cada sexo, cabendo ao marido deliberar as questões decisivas do 

grupo familiar, tais como orçamento, disciplina, controle e profissão dos filhos. O 

Código Civil de 1916 legitimava a posição social de submissão e inferioridade da 
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mulher, com punições para casos de adultério ou desobediência, bem como a quase 

anulação de usufruir direitos civis. O divórcio e a inserção da mulher no trabalho eram 

vistos como atitudes transgressoras e egoístas, ou seja, não cabia à mulher exercer sua 

autonomia fora do âmbito do lar. Suas escolhas tornavam-se restritas aos conselhos das 

revistas femininas, muito em voga na época, que valorizavam o discurso tradicional e 

pregavam, segundo os autores, uma “pedagogia do casamento”. 

 O padrão imaginário de família nuclear, disseminado pela elite, de harmonia, 

ausência de conflitos e delimitação clara e rígida de papéis sociais para seus membros 

transformou-se numa expectativa normativa de saúde para a sociedade como um todo, 

principalmente sobre as classes populares, que exibiam um perfil bastante diferenciado 

de arranjos. Peres (2001), Vilhena (2002) e Fonseca (1993) elaboraram pesquisas 

importantes sobre a dor das famílias de baixa renda em não corresponder as 

expectativas sociais de configurar-se como uma família nuclear, sem conflitos, com 

harmonia e amor entre seus membros. Muitas vezes esse sentimento de fracasso gera 

ciclos repetitivos de frustrações, conflitos e sofrimento intrafamiliares. Ou seja, além do 

contexto econômico e social desfavorecido, as tensões decorrentes das pressões e 

discursos normatizantes causam nas famílias, a nível individual e coletivo, uma 

insatisfação generalizada, muitas vezes reforçada por profissionais de educação, saúde, 

e pela mídia que incute o significado “família desestruturada” para as camadas pobres 

da população, atribuindo-lhes a causa de diversas mazelas sociais.  

 Na realidade, o conceito de desestruturação familiar carrega uma série de 

significados associados a um contexto de exclusão social, advindas de discursos e 

práticas de desvalorização e repressão estatal para com as famílias de classes populares. 

O que se percebe atualmente é a existência de formas de arranjo familiar bastante 

complexas, e que estão vinculadas a diversas bases de apoio comunitárias para garantir 
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sua manutenção e sociabilidade (Rizinni et alli, 2000;  Rizzini, 2001; Sousa e Peres, 

2002).

 Essas transformações repercutiram na história contemporânea do nosso país, 

caracterizada pela consolidação da identidade nacional, ainda que o capitalismo 

permaneça impondo padrões de comportamento e consumo importados, agora advindos 

do neocolonialismo norte-americano. Períodos de repressão política evoluíram para a 

crescente conquista da democracia e de direitos civis e trabalhistas. Organizações 

sindicais, manifestações populares revelam a necessidade da população em discutir e 

redimensionar as práticas políticas e sociais arcaicas. Há um redimensionamento do 

mercado de trabalho e consumo, com a entrada maciça de empresas multinacionais e 

políticas de incentivo à economia, apesar dos alarmantes índices de inflação e dívida 

externa (Alencastro e Morais, 1998). O crescimento demográfico, o crescente êxodo 

rural e a urbanização sem planejamento continuam insistindo no cenário social como 

sérios problemas a serem discutidos e resolvidos. 

 Análises sobre o contexto demográfico brasileiro, realizadas por Berquó (1998), 

apontam a predominância, como citamos no início desse item, da família nuclear de 

casal e filhos. No entanto, faz-se imprescindível observar o crescimento contínuo de 

diferentes configurações familiares que fogem a esse padrão. Nota-se, por exemplo, a 

predominância de famílias monoparentais, chefiadas pela genitora do sexo feminino, 

nas classes populares, nas quais a mulher é a chefe da família, com filhos por vezes 

decorrentes de vários casamentos,  e/ou agregados, tais como tios e avós (Ferreira, 

2001; Assmar, 2000). Peres (2001a) e Rizzini (2001) detectaram diversos “desenhos de 

família”, cadeias complexas de interações e formas de relacionamento entre os 

diferentes membros do grupo. Ora, a emergência acentuada do individualismo, o 

rompimento com valores tradicionais, coexistindo ainda com a resistência de alguns 
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tabus, bem como a constante mudança e reestruturação da realidade no mundo 

contemporâneo obrigam as pessoas a valorizarem as escolhas individuais em suas 

vinculações com os outros, tendo relativa autonomia na construção de uma concepção 

individual de família. Na interpretação da realidade expressa pelas estatísticas sobre a 

família, levando em conta as questões levantadas, Berquó (1998) é coerente quando 

explicita que observar uma formação familiar no presente implica em compreender a 

trajetória desse grupo, a partir do casal, ou responsável, o que pode gerar situações bem 

inusitadas, não possíveis de expressão em termos numéricos23.

 Atualmente, a noção de “família desestruturada” está sendo substituída e 

redimensionada. É cômodo e ideológico pensarmos na família como causadora dos 

problemas de adolescentes, por exemplo. Importa analisar sua estória, suas 

potencialidades afetivas e detectar possíveis bases de apoio comunitárias para 

fortalecimento dos vínculos (Rizzini, 2001; Monteiro, 2001; Monteiro e Cardoso, 

2001), tendo em vista que o mundo contemporâneo acabou criando indivíduos isolados, 

inseguros, com medo, e dividindo um lar. No contexto dessa discussão, pretendemos 

nesse momento traçar algumas reflexões sobre algumas correntes de pensamento 

psicológico e suas idéias sobre o contexto familiar. 

2.3. “Desvelando as Teias de Pinóquio” – Pesquisa e intervenção 
da Psicologia na família 

 Na panorâmica que desenvolvemos até então, pudemos observar que o 

desenvolvimento do sentimento de infância e família teve como principal disseminador 

social a atitude higienista da classe médica que, a serviço do Estado, propiciou um 

23 Nessa ótica, a opção por uma pesquisa qualitativa na constituição de nossas reflexões faz pleno sentido. 
Estaremos discutindo nossos pressupostos metodológicos no capítulo IV desse texto. 
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movimento de policiamento dos hábitos e costumes privados. A família passa a ser alvo 

das políticas de saúde, e, nesse contexto, diversas teorias psicológicas contribuíram para 

que esse movimento fosse consolidado a nível ideológico.  

Nesse sentido, podemos citar, por exemplo, diversos estudos desenvolvidos pela 

teoria psicanalítica, os quais possuem como premissa básica a  relação entre os cuidados 

familiares e o desenvolvimento da personalidade. Freud [1905], ao investigar a 

dinâmica psicológica subjacente à formação de sintomas neuróticos, desvenda que 

experiências infantis que sejam caracterizadas por conflitos e frustrações deixam no 

sujeito registros inconscientes, delineando, dessa forma, as diversas dificuldades 

(defesas) que marcam o corpo emocional do indivíduo adulto. Tais experiências 

frustrantes geralmente ocorrem na relação da criança com os seus objetos primevos de 

amor: os seus pais24.  A psicanálise, surgida entre os séculos XIX e XX, promoveu uma 

investigação da dinâmica e etiologia dos sintomas neuróticos através do discurso dos 

pacientes, numa terapia pela fala. Freud (op.cit.) constata que os sintomas e dificuldades 

de seus analisandos estavam intimamente ligados a afetos intensos vividos na 

privacidade da família vitoriana, nuclear, burguesa e patriarcal. Em suas observações, 

percebeu que os sujeitos, ao falarem livremente sobre seus conflitos, acessavam 

representações e lembranças inconscientes, imaginárias, que eram transferidas na 

situação terapêutica, ao analista, o qual era objeto dos afetos ligados às imagos infantis 

dos pais (Freud op.cit.; Allain-Miller, 1992). Sua experiência levou-o a elaborar uma 

extensa obra, na qual discute teorias sobre o psiquismo humano, cujas temáticas 

causaram polêmica e fascínio em sua época: a sexualidade infantil, a formação da 

mônada psíquica, a teoria das pulsões e a relação homem/cultura são algumas delas. 

24 É importante considerar aqui que Freud desenvolveu suas teorias sustentadas em um contexto burguês, 
cuja atenção voltou-se a pessoas situadas na família vitoriana, vienense do século XIX. Dessa forma, 
diversas críticas à psicanálise têm questionado a universalidade de suas teorias, tendo em vista o contexto 
contemporâneo (Szymanski, 2000; Sarti, 2000; Vaitsmann, 1994). 
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Para a psicanálise, a família consiste em um espaço primevo de inserção da 

criança no social, por meio de sua imersão na cadeia complexa de relações simbólicas, 

que vão constituir sua condição estrutural de sujeito do inconsciente (Garcia-Roza, 

1990; Nasio, 1992). Ou seja, o espaço familiar é permeado de representações e afetos, 

no qual a criança encontra-se envolvida desde antes do seu nascimento, quando é 

enquadrada na rede simbólica do desejo de seus pais. Ao nascer e desenvolver-se, vai 

estabelecendo uma série de contatos e relações com as figuras parentais, canalizando 

neles suas pulsões e inscrevendo-se na cultura (Tallaferro, 1999; Roure, 2001; Freud 

[1923]). A definição do eu, da sexualidade e a atuação do sujeito no mundo estão 

sedimentados no complexo conjunto de identificações e experiências que foram 

acumuladas no decorrer da existência infantil e continuam sendo ressignificadas durante 

toda a vida. O desafio de cada sujeito no mundo exige a administração contínua entre a 

satisfação de suas pulsões e as exigências da cultura, num eterno conflito e constante 

negociação de saídas substitutas, aprendidas e vivenciadas na intimidade da família, 

num primeiro momento. 

Teorias contemporâneas da psicanálise, influenciadas pelas idéias de Jacques 

Lacan, problematizam o declínio da função paterna (representada, no âmbito simbólico, 

pelas leis e limites sociais), decorrentes de uma ordem social marcada pela fragilidade 

dos processos de identificação e pulverização dos valores e tradições (Palmade, 2001; 

Takeuti, 1998; Roure, 2001; Roure et alli, 2001). Como vimos anteriormente no 

decorrer do desenvolvimento sócio-histórico da família, encontramos no contexto 

contemporâneo um esfacelamento da solidariedade familiar, fragilidade dos pais em 

assumirem-se enquanto suportes culturais e simbólicos para os filhos e exacerbação do 

individualismo, hedonismo e narcisismo na sociedade. Há uma ruptura contínua do 

desejo entre pais e filhos, no sentido em que é no investimento afetivo e simbólico dos 
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pais que a criança torna-se um ser humano, sujeito da linguagem, apropriando-se do 

nome da família e carregando em si uma herança social e histórica (Roure, op.cit; 

Lacan, 1987). O que se percebe é uma contínua sensação de falta, um vazio 

identificatório dos filhos para com seus pais, e vice-versa, em detrimento de 

significações sociais imaginárias e descartáveis de poder, beleza, dinheiro e prazer, 

veiculadas pela mídia a serviço de um sistema perverso de consumo capitalista de 

imagens,  exacerbando o narcisismo e enfraquecendo os laços sociais (Takeuti, 1996; 

Palmade, 2001). Os pais burgueses, nesse processo, tornam-se inseguros, eternos 

adolescentes, com dificuldades de impor limites, transmitir valores sólidos, enfim, de 

servir como pontos de ancoragem psíquica, base do ordenamento individual e psíquico 

dos filhos. No caso dos pais pobres, a dificuldade de ancoragem está na culpa 

inconsciente de não estarem enquadrados na condição de consumidores dos signos de 

poder, considerados fracassados em uma sociedade em que o dinheiro é o grande 

sagrado. Muitas vezes desempregados, enredados em um círculo vicioso de exclusão e 

desprezo sociais, são humilhados também pelos seus familiares. 

Para a psicanálise, a dinâmica familiar é considerada como um discurso que 

possui uma história e psicodinâmica próprias, que podem revelar sintomas individuais 

por meio dos mitos inconscientes, ou seja, as heranças dos discursos não ditos, os 

segredos inconscientes (fantasmas) que podem recair sobre um indivíduo na forma de 

um problema psicopatológico ou social, refletindo e revelando um sintoma familiar 

mais amplo (Meyer, 2002; Passos, 2001; Prado e Giovaninni, 2001; Alvarenga, 1999). 

 Aprofundando e ressaltando a função da família no processo de 

desenvolvimento infantil sob a ótica psicanalítica, encontramos os teóricos das relações 

objetais, que investigaram a dinâmica do psiquismo nos primeiros estágios do 

desenvolvimento da formação da personalidade infantil. Nesse processo, a relação da 
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criança com a família consiste num foco primordial de análises, principalmente a 

relação com a mãe. Um dos autores que escolhemos como aporte teórico de discussão é 

o psicanalista e pediatra inglês D.W. Winnicott. Em suas obras, esse autor dedicou 

especial atenção ao desenvolvimento emocional primitivo do bebê, no qual ele passa de 

um estágio inicial de não integração entre psique e soma, para um contínuo 

reconhecimento do seu corpo e domínio das funções cognitivas e afetivas (Winnicott, 

1989; 1991; 1993). O bebê possui uma tendência natural para o desenvolvimento e a 

integração da personalidade, um potencial inato de saúde que pode ou não ser 

desenvolvido dependendo das condições ambientais no qual se encontra. Nesse 

processo, o ambiente principal de suporte para a criança, no início de seu 

desenvolvimento, é a mãe e suas funções de holding (segurar o bebê, dando-lhe uma 

sensação corpórea de unidade), headling (cuidados e manipulação de higiene, toque, 

carinho) e apresentação de objetos (seio, brinquedos, chupeta, etc.), para depois ser 

ampliado para a percepção de outras figuras significativas, como o pai e outros parentes. 

É na díade mãe/bebê e na singularidade dessa relação objetal que a criança via 

gradativamente reconfigurando uma percepção de mundo centrada nas fantasias, 

alucinações e onipotência infantil (criatividade primária) para adentrar na percepção de 

um mundo diferente do dela, com limites exteriores a seu corpo, reconhecendo os 

objetos da cultura (Winnicott, 1991; 1993).   

Assim, esse autor estabelece a hipótese que a relação mãe/bebê é responsável 

pela construção das bases afetivas indispensáveis para o desenvolvimento de uma 

personalidade adulta saudável e integrada. Uma mãe que esteja sensível aos cuidados 

com o seu bebê, dotada de uma sintonia suficientemente boa para satisfazer suas 

necessidades, servirá como um ambiente facilitador para emergir um senso integrado de 

self no indivíduo. Quando existem falhas nessa relação íntima e indispensável, o bebê 
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pode, muito cedo em sua vida, adquirir um complexo sistema de defesas que o afastará 

do contato com suas verdadeiras necessidades, ou seja, durante o desenvolvimento uma 

criança construirá um falso self, defensivo e neurótico. Vale ressaltar que esse autor 

desenvolveu uma vasta pesquisa, relatada em seu livro Privação e Delinqüência, sobre 

as relações entre privação da relação materna e o surgimento de tendências anti-sociais 

nas crianças, resultando em comportamentos agressivos e posterior conduta delinqüente. 

 Não que a mãe tenha que ser perfeita, pois segundo seus escritos, quanto mais 

ela se esforçar para evitar falhas na relação, mais artificiais e forçados tornam-se os seus 

cuidados. Winnicott acredita plenamente na capacidade da mãe em entrar em sintonia 

com as necessidades de seu filho, fator esse dificultado caso ela esteja passando por 

intempéries financeiras, no casamento, ou na relação com seus próprios pais ou 

familiares. Percebemos nos textos consultados da obra winnicottiana, uma ênfase nas 

tendências internas naturais do ser humano, que podem ou não ser desenvolvidas por 

um ambiente suficientemente bom. Margareth Mahler (1994/1996), psicanalista 

americana, também ressalta em seus estudos o complexo processo de individualização 

da criança, partindo de um estágio inicial de simbiose com a mãe até a consolidação 

interna de sua existência e a possibilidade de afirmar-se como ser independente, 

explorando o mundo sem medo da perda da mãe. A função da mãe na obra dos autores 

acima citados é de suma importância para o desenvolvimento de indivíduos 

psiquicamente saudáveis e integrados, e a vida em família consiste em um ensaio 

primário de relações sociais para o posterior reconhecimento e inserção nos grupos mais 

amplos. Observemos as palavras de Winnicott (1989) no tocante à função da família no 

desenvolvimento individual: 
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(...) não quero sustentar que as crianças tenham qualquer obrigação em 
relação a seus pais por conta de sua cooperação na construção do lar e 
nos afazeres da família, mesmo que eventualmente se desenvolva alguma 
espécie de gratidão. Bons pais comuns constroem um lar e mantém-se 
juntos, provendo então uma relação básica de cuidados à criança e 
mantendo, portanto um contexto em que cada criança encontra 
gradualmente a si mesma (seu self) e ao mundo, é uma relação operativa 
entre ela e o mundo. Mas os pais não querem gratidão por isso; eles têm 
suas recompensas, e em vez de receber agradecimentos, preferem ver 
seus filhos crescerem e se tornarem eles próprios pais e construtores de 
lar. (pp.98). 

Percebemos no parágrafo transcrito acima uma concepção de família como 

suporte para o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, profundamente 

marcada por um discurso médico, naturalista, que enfatiza as noções modernas de amor, 

individualidade e a harmonia na família saudável, uma ausência de referência aos 

conflitos. O enfoque das relações objetais fornece-nos contribuições valiosas sobre a 

constituição psíquica na primeira infância, mas seu valor deve servir como parâmetro de 

compreensão, nunca como regra rígida de saúde e desenvolvimento do indivíduo e da 

família, pois seus estudos remetem à idéia de que a  família nuclear seria o melhor 

modelo de saúde para o desenvolvimento infantil. 

Outro autor que merece destaque por suas pesquisas sobre as relações familiares 

é Bowlby (1988) que, seguindo na mesma linha de raciocínio, aprofunda o 

conhecimento sobre a teoria do vínculo mãe/bebê e os possíveis efeitos que um 

rompimento nessa relação pode causar para a personalidade e o comportamento da 

criança. A separação ou perda da mãe, para esse autor, contribui para uma vivência 

precoce de luto, a qual pode repercutir negativamente na criança, não fornecendo à 

mesma a base afetiva segura de internalização do amor, necessária para um 

desenvolvimento de uma auto-estima e integração do self.  Tanto Bowlby quanto 

Winnicott desenvolveram suas pesquisas tendo como referencial de análise, além dos 
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casos clínicos, trabalhos realizados em orfanatos, hospitais pediátricos, lares substitutos 

e casas de assistência a crianças desfavorecidas, refletindo bastante sobre o 

desenvolvimento infantil em situações de pobreza material e afetiva. 

Bowlby desenvolveu estudos sobre o forte vínculo afetivo de apego que o bebê 

estabelece com a sua mãe, ou figura substituta, partindo do princípio que essa 

característica humana consiste em um mecanismo adaptativo/evolutivo de manutenção 

da espécie, já que o homem, ao nascer, encontra-se numa situação orgânica muito 

fragilizada, precisando de uma gestação extra-uterina para completar o seu 

desenvolvimento neuronal e motor. Esse autor enfatiza em suas obras a necessidade de 

oferecer condições sociais para que a família de origem da criança possa ser capaz de 

vincular-se a seu filho, valorizando suas potencialidades para o cuidado e o amor 

(Bowlby, 1986). Ele parte da hipótese que a negligência e o abandono são decorrentes 

de uma estória de separações e/ou perdas vividas pelos pais, principalmente a mãe, ou 

devido à falta de condições sociais e materiais que possam facilitar a criação dos filhos 

com o mínimo de dignidade. É enfatizada a dimensão da solidariedade comunitária e da 

família extensa, como suportes para o desenvolvimento de uma boa relação entre pais e 

filhos, acarretando uma sensação de satisfação existencial, além de integração afetiva, 

cognitiva e motora das personalidades individuais.  

Essas idéias encontram ressonância nos escritos de alguns dos pesquisadores que 

se dedicam ao estudo da infância e adolescência no Brasil (Barker e Rizzini, 2002; 

Vilhena, 2002; Sousa, 2002). Os estudos consultados ressaltam a importância da 

instituição familiar, nas suas diversas configurações e dinâmicas, como base legítima de 

apoio para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Num país em 

desenvolvimento como o Brasil, as famílias pobres foram historicamente alvo de 

intervenções do Estado, como vimos anteriormente, que geralmente destituíam-lhes do 
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pátrio poder sobre suas crianças, sob  alegação de negligência e maus tratos. As famílias 

perdiam a confiança em suas capacidades de criar os filhos, que eram 

institucionalizados em prol de uma visão higienista da nação. Atualmente as atuações 

psicológicas reconhecem a necessidade de intervenções voltadas para a manutenção dos 

vínculos, do reconhecimento das potencialidades afetivas e do entendimento das 

dificuldades e faltas simbólicas, históricas, sociais e econômicas que as famílias de 

condições desfavorecidas passam com as suas crianças, sempre observando a sua 

interação com as redes comunitárias mais amplas. 

Outra corrente da ciência psicológica que enfatiza o papel da família como fator 

estruturante no desenvolvimento do indivíduo é a Abordagem Sistêmica da Família. 

Autores como Hellinger (2000/2002), Nichols & Schwartz (1998), Neugerburguer 

(1999) postulam que a doença mental de um sujeito pode ser considerada como um 

sintoma que é resultante de um complexo sistema de relações e histórias familiares. Ao 

pesquisarem sobre a gênese, o desenvolvimento e o tratamento de problemas 

psiquiátricos como a esquizofrenia, por exemplo, esses autores constataram que as 

dificuldades adaptativas individuais refletem uma dinâmica histórica, social e emocional 

pela qual viveu a família do paciente. Dessa forma, as intervenções estariam voltadas 

para a compreensão da rede de relações e sintomas familiares que antecedem o 

surgimento do sintoma individual, assim como para a função que esse sintoma exerce 

no momento atual do sistema familiar. Essa abordagem considerou, em seus primeiros 

estudos, a família enquanto um conjunto de indivíduos, dotados de forças e influências 

psíquicas, que atuam numa dinâmica própria e singular. Cada componente desse 

microgrupo estabelece uma série de relações, papéis, comunicações e conflitos, que vão 

se modificando a cada ciclo e durante as sucessivas gerações.  
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 Concluído esse panorama multidimensional sobre a família, agora consideramos 

pertinente tecermos considerações sobre a juventude, sobre como os “Pinóquios” foram 

se constituindo e agindo no decorrer dos séculos da história da sociedade ocidental, 

traçando uma perspectiva sócio-histórica do lugar social que os jovens ocuparam em 

diversos momentos, da Antiguidade Clássica à Contemporaneidade. Seguiremos uma 

linha de raciocínio semelhante à desenvolvida neste capítulo, delineando inicialmente 

uma trajetória histórica da juventude na sociedade ocidental, passando posteriormente 

para um olhar específico sobre a questão da juventude no Brasil. E, por fim, afunilando 

as análises para o papel da psicologia na construção do saber sobre a juventude e a 

adolescência.
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CAPÍTULO III 

MARIONETES, MAMULENGOS, FANTOCHES, PAPANGUS 

Compreendendo a constituição social das juventudes 

Nesse capítulo continuamos a desconstruir formas universais de analisar e 

representar fenômenos humanos pelos quais nossa investigação se preocupa: família e 

juventude. Como vimos no capítulo anterior, no decorrer dos séculos, diversas formas e 

relações familiares existiram nas sociedades ocidentais. Afunilando nossa ótica 

interpretativa, temos a intenção de observar como os jovens situavam-se nas diferentes 

épocas sócio-históricas. Quando nos referimos a jovens enquanto categoria, queremos

dizer que, no decorrer da história, percebe-se uma contínua preocupação social com

aqueles que deixam a condição de dependência infantil para ingressarem no mundo das 

responsabilidades adultas, sejam elas de ordem política, sexual, intelectual e de 

cidadania (Levi e Schimitt,1996).

Assim, podemos afirmar que existiram diversas formas de conceber a juventude, 

ou seja, diferentes organizações e sistemas sociais construíram e determinaram lugares 

simbólicos diferenciados para os jovens. Para além das transformações biológicas 

típicas da puberdade, as quais possuem um caráter próximo da universalidade nos seres 

humanos (Palácios, 1996), temos aqui o propósito de investigar que juventudes forma

configuradas no decorrer da história ocidental. Como as sociedades criaram e lidaram

com essa passagem transitória de seus membros? Por que a definição de um faixa etária 

denominada adolescência? Seria realmente a juventude uma fase de conflitos, traumas,

contestação e indisciplina? Vale ressaltar que a noção de adolescência surgiu no início 
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do século XX, ou seja, bastante contemporânea. Dessa forma, optamos pela noção de 

juventude, a qual abrange as diversas manifestações relacionadas aos indivíduos 

situados na passagem entre a condição infantil e adulta. 

 Da mesma forma que trabalhamos nosso raciocínio analítico no capítulo 

anterior, também dividiremos esse texto em três eixos temáticos complementares. No 

primeiro momento, traçaremos um panorama sócio-histórico sobre a juventudes em 

diferentes momentos da história do Ocidente até os dias atuais. Logo em seguida 

desvendaremos a situação da juventude no Brasil, enfocando em nossas reflexões a 

constituição da categoria de “menor” na sociedade brasileira, condição essa que 

caracterizou a infância e juventude até a criação do ECA em 1990. Por fim, 

analisaremos o papel da psicologia enquanto conhecimento fundamental para a 

instituição imaginária25, na sociedade, da realidade da adolescência. Nesse momento, 

não somente discutiremos algumas das principais teorias clássicas sobre o psiquismo 

adolescente, como abordaremos reflexões contemporâneas dos desafios enfrentados 

pela família, pelos jovens e pela sociedade no mundo atual. 

3.1. Andanças de Pinóquio pelo mundo: História das juventudes na sociedade 
ocidental

Tomamos como pressuposto inicial que não existe uma categoria juventude 

universalizante e naturalizada no decorrer da história, ou seja, o ideal de adolescência 

enquanto essência e condição humana consiste numa construção que foi continuamente 

reformulada. Podemos então afirmar que, em diferentes momentos, existiram 

juventudes, plurais, situadas em diferentes ordens sociais, culturais e econômicas. No 

25 De acordo com Castoriadis, que aprofundaremos no próximo capítulo. 
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entanto, podemos perceber na literatura pesquisada, uma constante preocupação da 

sociedade em atribuir sentidos simbólicos e regular a ordem, questionando-se sobre o 

que fazer com os jovens. Ou seja, os jovens sempre foram objeto de atenção 

ambivalente das sociedades, despertando sentimentos de cautela, atração, desconfiança 

e expectativas (Levi e Schimitt, 1996). As sociedades ocidentais temem esse período 

transitório, aparentemente caótico e desordenado, que representa a juventude. Existe 

uma projeção social e suas contradições e conflitos para com os jovens, que devem ser 

cuidados, dominados, disciplinados para que exista a ilusão de uma ordem, manutenção 

dos costumes vigentes (Takeuti, 2000; Crouzet-Pavan, 1996; Schindler, 1996; Ozella, 

2002). Nesse sentido, Levi e Schimitt (op. cit.) afirmam que: 

Na juventude concentra-se ainda um conjunto de imagens fortes, de 
modos de pensar, de representações de si própria e também da 
sociedade como um todo. Estas imagens constituem um dos grandes 
campos de batalha do simbólico. A sociedade plasma uma imagem 
dos jovens, atribui-lhes caráteres e papéis, trata de impor-lhes regras 
e valores e constata com angústia os elementos de desagregação 
associados a esse período de mudança, os elementos de conflito e as 
resistências inseridos nos processos de integração e reprodução 
social. (p. 12). 

Nesse contexto, a juventude pode ser considerada como uma condição de 

passagem, caracterizada por experiências e rituais necessários para consolidação de 

papéis e definição da maioridade adulta. É um momento de formação, mudanças, que 

são culturalmente significadas e reconhecidas de acordo com a ordem vigente. Temos 

aqui o propósito de traçar uma caracterização dessas significações sociais atribuídas à 

juventude, como também compreender os mecanismos utilizados pelas sociedades para 

lidar com os jovens.  

Observando as pesquisas antropológicas realizadas com sociedades e culturas 

primitivas (Palácios, op. cit.; Malinówski, 1983;  Mead, 1976;  Lévi-Strauss, 1986) 
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podemos notar a ênfase dos ritos de passagem para a inserção social do jovem nas 

responsabilidades adultas. Não existia uma condição jovem nas sociedades primitivas, 

no sentido de um reconhecimento de fase transitória até a maioridade. O que acontece 

são rituais que marcam um isolamento, ou uma provação, carregados de elementos 

simbólicos que dão ao jovem uma inserção imediata na ordem social a partir das 

mudanças ocorridas na puberdade. Sabemos que, desde de crianças, os membros das 

tribos aprendem a manejar alguns instrumentos de caça e coleta, não sendo segregados 

do mundo adulto. A condição de assumir responsabilidades adultas para com a 

comunidade está configurada de forma gradual e contínua (Campos, 1990), nos mais 

diversos âmbitos: sexualidade, agricultura, religiosidade, combates e guerras, entre 

outros.

No tocante ao último aspecto levantado, a literatura aponta o treinamento e 

educação para a guerra como uma alternativa social bastante freqüente para os jovens 

em diferentes épocas históricas. Na Antiguidade clássica, por exemplo, a sociedade 

grega enfatizou a aprendizagem militar como forma de preparação para a vida coletiva 

nas cidades (Schnapp, 1996). Os gregos investiram na educação, na Paidéia dos jovens 

para adaptá-los a uma vida cidadã, que significava a constituição de família e do 

exercício pleno de direitos políticos. Os jovens eram definidos como efebos, que deviam 

ser formados a nível ético (valores como virtude, solidariedade, justiça, nacionalidade) e 

estético (cuidado com o corpo, beleza atlética, proeza nos exercícios e na caça). Havia 

uma séria preocupação com a disciplina, a severidade era considerada necessária para 

conter excessos de agressividade, que eram canalizados para a defesa das cidades nas 

batalhas.

Essas idéias permaneceram presentes na sociedade romana, que temia os 

conflitos e a possível barbárie dos jovens. Esse temor social tinha um propósito: manter 
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a ordem social e familiar patriarcal. Como vimos no capítulo anterior, o pai era a figura 

suprema da ordem, tendo poder de vida e morte dos membros de sua família. Esse fato 

social configurou um prolongamento da condição jovem no Império Romano, que 

considerava a “adolescentia” dos 15 aos 30 anos e a “juventos” dos 30 aos 45 anos. O 

início da juventude é de marcado socialmente pela envergadura da toga viril, rito de 

passagem que dá ao jovem a possibilidade de exercer o pleno direito de ser um cidadão 

livre, iniciando-se nos negócios públicos. No entanto, segundo Fraschetti (1996), essa 

cidadania era somente plena com a morte do patriarca, pois somente nesse momento o 

homem pode exercer o poder herdado sobre a sua própria família. Os jovens eram 

obrigados a aceitar os abusos paternos e defender o pai que os infligia, perpetuando o 

sistema social romano. Esse contexto não estava isento de conflitos, pelo contrário, 

existia uma constante vigilância dos anciões para com seus jovens, que viviam esse 

estado de dominação e ambigüidade. A solução encontrada foi canalizar a agressividade 

decorrente dos conflitos pessoais intrafamiliares para a guerra, incitando os jovens ao 

serviço militar e ao amor à pátria. 

Podemos observar que esse mecanismo social perdurou também na Idade Média. 

A figura do jovem enquanto membro de uma ordem de cavalaria foi bastante exaltada 

na imaginário medieval. Na Europa ocidental, de acordo com Marcello-Nizia (1996), o 

jovem encontrava-se numa condição social de bacheler, ou seja, um estado transitório 

do ponto de vista profissional (sem feudo) ou social (solteiro), dependendo 

economicamente e servilmente ao senhor feudal. Somente com a mudança no interior da 

linhagem, com a formação da família e constituição de um feudo, o jovem ganha uma 

integração sócio-econômica definitiva. Essa condição transitória preocupa a sociedade e 

a Igreja,  pois nessa época surge o fenômeno da desordem social provocada pelos 

grupos juvenis, segundo Crouzet-Pavan (1996): 
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A juventude é o tempo dos apetites e do seu excesso. Assim ela 
aparece como continuação direta da infância. Após a fragilidade 
do corpo e das primeiras aprendizagens, vem a fragilidade da 
alma e da razão. Por falta de freio e de governo, a juventude 
entrega-se ao mal. Para a própria sobrevivência da comunidade 
(...) é preciso orientá-la. (p. 191, com gritos nossos). 

Os jovens, nesse período, organizam as festas comunitárias, caracterizados pela 

excesso de comida, barulho, desordem e expressão desregrada da sexualidade como 

forma de opor-se ao matrimônio. Pastoreau (1996) enfatiza a visão social dos jovens 

como turbulentos, transgressores e perigosos – os jovens são um ruído social, 

incomodam os moralistas que clamam por sua disciplina. Esse autor analisa a pouca 

produção artística existente sobre a juventude medieval, ressaltando a dificuldade de 

reconhecê-los como categoria social digna de presença na arte. Os jovens retratados em 

abundância são os anjos e santos, diferentemente dos existentes e temidos na realidade 

social.

A cavalaria, nesse contexto, surge como uma forma de canalizar a agressividade 

dos jovens para a proteção de um bem maior: a cidade, o feudo, pacificando a vida civil 

direcionando a violência para fora dos limites da comunidade, nas guerras pela 

conquista de terras e poder. Crouzet-Pavan (1996) afirma que é aproximadamente aos 

18 anos que o jovem asssume um integração na vida política da cidade quando passa 

pelo rito da entrega de armas. Nesse momento, o futuro cavaleiro que passou por uma 

instrução com um parente próximo, agrupa-se a uma ordem de cavalaria e presta 

fidelidade a um rei soberano. Marcello-Nizia (1996) afirma que esse ritual marca a 

internalização da lei para o jovem, no momento em que ele, por adesão, assume a idéia 

de defender o grupo e o rei até sua morte. Assim, valores como honra, coragem, 

solidariedade e fidelidade são exaltados e internalizados, cumprindo a função social de 
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manter a ordem vigente, sem ameaçar o poder da nobreza. Apesar disso, as festas 

continuaram existindo, mas com o propósito de engrandecer os feitos dos cavaleiros 

para a população camponesa, além de servir como local privilegiado de expressão do 

amor cortês26. Dessa forma, as ordens de cavalaria: 

(...) não servem apenas para enquadrar as pulsões de um grupo etário 
turbulento e perigoso. As funções lúdicas e festivas de que são 
investigadas não rendem apenas a disciplinar e integrar, sob controle das 
instituições públicas, rituais que de outro modo descambariam em 
desordens e excessos (Crouzet-Pavan, op. cit., p. 231-232). 

De acordo com Schindler (1996), na era Moderna, os jovens continuam a 

contestar a ordem social por meio de atos de desordem e contestação social em grupos. 

Com a crescente urbanização, o jovem torna-se um ator social ativo, reunindo-se com 

seus semelhantes para afirmarem-se na comunidade, por meio de furtos, depredações, 

desordens e atos transgressivos diversos, contestando, por exemplo, normas sociais 

inquestionáveis como a propriedade privada patriarcal, matrimônio, coerções da Igreja e 

das autoridades. Nesse período, a sociedade conseguiu elaborar mecanismos de 

regulação flexíveis para lidar com os jovens que, ao mesmo tempo que objetivavam a 

submissão dos jovens à ordem social vigente, permitiam-lhes espaços de transgressão 

dessa ordem de forma regulamentada. O primeiro desses mecanismos constitui-se na 

prática do charivari, que consistia em um ritual público de humilhação dos infratores no 

campo ético e social. Fantasiados e munidos de instrumentos musicais, os jovens agiam 

em nome dos adultos no controle da comunidade por meio de uma coerção pública, 

marcada pela exposição vergonhosa de um membro da comunidade condenado por sua 

26 A cortesia era considerada uma arte de amor, como também um modo de se comportar típico da 
nobreza, ressaltando qualidades como generosidade, elegância, polidez. O amor era associado à coragem 
e provas de bravura e tinha como principal objetivo impressionar a rainha da corte, num amor narcísico e 
irrealizável.
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desonra, o adultério por exemplo. Assim, os jovens assumiam o papel de vigilantes da 

moral patriarcal, principalmente no tocante à sexualidade (Schindler op. cit.). 

Outro papel atribuído aos jovens da era Moderna era a organização do Carnaval 

e das festas comunitárias. Fabre (1997) nos atenta para o enquadramento social dos 

rituais festivos como um “costume”, ou seja, o imprevisível, a desordem, o tumulto 

eram assimilados como parte da ordem social, pois eram tolerados e legitimados em 

momentos específicos. As festas, nesse contexto, tinham a função de renovar e reforçar 

as relações sociais, a permissividade dos adultos para com os jovens nesses momentos 

refletia o reconhecimento desses rituais para manutenção da coesão social, 

principalmente nas aldeias campesinas e nos espaços urbanos que foram crescendo 

continuamente a partir do séc. XVI. 

Por outro lado, os jovens da nobreza viviam questões específicas nesse período. 

As famílias aristocráticas tinham uma ordem patriarcal bastante rígida, oferecendo aos 

jovens restritas oportunidades de estabelecer escolhas e mobilidade social. Os 

adolescentes segundo Ago (1996), eram considerados moralmente frágeis, com pouco 

autocontrole, expostos aos mais diversos riscos por sua falta de discernimento. As 

famílias católicas, assim, acreditam na disciplina com vistas ao enobrecimento e 

refinamento das maneiras, docilizando rapazes e moças. Os casamentos eram 

caracterizados pela união contratual entre duas famílias com o objetivo de ampliar o 

patrimônio e perpetuação da linhagem aristocrática.Vale ressaltar que, no período do 

absolutismo vigorava a lei da primogenitura, na qual o patrimônio era herdado somente 

pelo filho homem mais velho. Cresce, nesse momento, o número de solteiros e 

celibatários. Essa situação começa a se mostrar sinais de mudança com a difusão dos 

ideais protestantes que pregavam o reconhecimento da vocação e dos dotes naturais dos 

filhos para direcionar as escolhas dos pais. Ago (op. cit.) argumenta que esses ideais 
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marcam, na sociedade, um crescente incentivo à atitude introspectiva, prelúdio do 

individualismo moderno. 

Com o aumento da população no séc. XVIII, cria-se um contexto social propício 

para a assimilação da ética individualista pelos jovens, afirmando sua necessidade de 

reconhecimento de sua singularidade e diferenciação na hierarquia social (Schindler, 

1996). A legitimidade dos jovens enquanto cidadãos que possuem auto consciência e 

que podem assumir responsabilidade por seus atos desperta uma série de discussões 

sobre os espaços sociais possíveis para destinar essa população: educação, o trabalho e o 

serviço militar. Foram as instituições preponderantes que estiveram responsáveis pela 

função de educar e formar esses indivíduos. Perrot (1997) afirma que a era Moderna 

problematiza a questão da infância, reconhecendo gradativamente sua demarcação da 

adolescência, a qual passa a ser alvo de preocupações nas esferas públicas, já que são 

eles quem ocupam os espaços sociais, saem do controle intrafamiliar para ocupar as 

ruas, os espaços coletivos, exigindo do Estado uma atuação generalizada para conter 

possíveis conflitos. 

O Estado capitalista emergente do séc. XVIII percebe a escola enquanto meio de 

controle de maior eficiência sobre a juventude, de forma que passa a disputar com a 

Igreja a regulação progressiva do ensino. Caron (1997) ressalta a ênfase social ma 

crença da potencialidade dos jovens para a manutenção da política e ordem, de forma 

que o ensino secundário tinha como objetivo central educar moralmente os futuros 

adultos. É importante ressaltar que a escola era um lócus privilegiado para os jovens que 

poderiam ser dispensados do trabalho para ingressar no mundo do conhecimento, ou 

seja, somente uma elite privilegiada tinha acesso à escola, em uma Europa pouco 

alfabetizada. De uma educação inicialmente particular, com fatores específicos para os 

membros da nobreza, a educação pública de caráter obrigatório passou a vigorar a partir 
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da Revolução Francesa. Com a ascensão da burguesia ao poder, a escola primária torna-

se um direito primário à população, funcionando por meio de uma pedagogia na qual o 

coletivo sobressaía sobre o individual, com horários e disciplinas rígidas para moldar os 

jovens nos ideais e valores burgueses que deverão aplicar, reproduzir e defender na 

continuação de suas vidas. Apesar da instituição do ensino obrigatório, Caron (1997) 

nos mostra que existe uma reprodução social das elites e desigualdades, tendo em vista 

que somente os jovens com acesso a meios culturais tinham condições de ascender ao 

ensino secundário. Na realidade, existia um grande receio dos jovens das classes 

populares ascenderem ao ensino secundário, temendo revoluções e questionamentos. 

No imaginário social, as questões da disciplina e da educação estão 

representadas de forma clara no conto de Collodi (1992), “As Aventuras de Pinóquio”. 

Ao ganhar forma por Gepeto, o personagem Pinóquio ganha o poder do movimento, da 

vontade e expressão plena pela linguagem. No entanto, 

(...) seus primeiros atos de vida são anárquicos, rebeldes. Como se o 
boneco quisesse pôr as coisas a limpo: seus gestos são gestos de desafio, 
anulam a princípio qualquer projeto de educação; seus gestos são gestos 
que afirmam somente um esboço insolente e teimoso de total liberdade.
(p. 18, com grifos nossos).  

No decorrer do conto, é impressionante notar que Pinóquio representa uma 

criança, um jovem, que está no mundo buscando o prazer em todos os seus atos, ainda 

que prejudicando ou magoando as pessoas que lhe servem de referência, como Gepeto, 

a Fada, o Grilo, entre outros personagens que tentam refrear suas paixões, servindo-lhe 

de consciência moral e social.  

Escrito no século XVIII, esse nos traz um boneco de “cabeça de pau” como uma 

criança/jovem que, no início de sua vida, resiste a ir à escola e obedecer ao conselho dos 
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outros e acaba vivendo diversas aventuras, oscilando suas atitudes entre a bondade e a 

travessura, o certo e o errado, ordem e desordem. Pinóquio, durante a estória, não 

reconhece Gepeto, a Fada ou outro personagem como parentes no início de sua vida. O 

reconhecimento de tais figuras como pais dá-se a posteriori, quando o boneco começa a 

perceber o sacrifício e o esforço que eles dispendem para vê-lo educado e moralmente 

adaptado. Isso acontece quando Gepeto e a Fada adoecem, fato que leva o boneco a 

sacrificar-se, trabalhando, para cuidar de seus entes queridos. Por esse ato de renúncia e 

da abdicação do prazer, Pinóquio deixa de ser boneco de pau, transformando-se em um 

“menino de verdade”, de carne e osso, simbolizando o triunfo do amor parental, da 

disciplina através do trabalho e da escola, além da renúncia aos prazeres hedonistas. 

Retomemos a situação da juventude da classe popular, considerando que esses 

jovens não se beneficiam da moratória social dos estudos, pois ingressam cedo no 

mundo do trabalho, sem lhes dar os direitos dos adultos. Perrot (1997), em suas 

pesquisas, mostra como o jovem proletário está inserido em uma dura jornada de 

trabalho, geralmente controlada pela família, que não permite a expressão de 

individualidade de seus membros. O trabalho nas oficinas e, posteriormente com a 

Revolução Industrial, nas fábricas é exercido com o máximo de controle, severidade, 

punições e esforço em prol da máxima produção. Esse contexto de tensão e conflitos 

com uma família patriarcal dominadora leva os jovens a rebelar-se, abandonar o 

trabalho e família e migrar para as cidades, as ruas, em busca de liberdade, alargar 

horizontes. E, nesse contexto, surgem os delinqüentes juvenis, os grupos de vândalos, o 

aparecimento de jovens de comportamentos e estilos esdrúxulos como os apaches, 

zazous, dandis, considerados vagabundos e estranhos por suas roupas não convencionais 

e hábitos boêmios, baderneiros, excêntricos (Bollon, 1994; Perrot, op. cit.). O séc. XIX 

teme a juventude operária e pobre, sua vagabundagem, libertinagem e espírito 
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contestador nas cidades preocupam as autoridades. Nesse período, existiu um 

movimento de preocupação e cuidados com a infância, de forma que as crianças foram 

direcionadas do trabalho à escola, fato que não ocorreu com os jovens, sobrecarregados 

de deveres, mas sem direitos na sua condição de “aprendiz”. Com o crescente abandono 

dos jovens pelo trabalho, surgem as escolas profissionais sustentadas pelo Estado, com 

o objetivo de oferecer o ensino de ofício e cidadania para a juventude desfavorecida. 

O serviço militar constitui-se como uma alternativa estatal para disciplinar os 

jovens de classes populares. Assim como a escola, o alistamento para o exército tornou-

se obrigatório para os jovens com 20 anos completos, a partir da Revolução Francesa. 

Até o momento o ingresso nas forças armadas era voluntário, contando para a admissão 

a saúde e o aspecto físico do candidato. Debates sobre a questão da maioridade civil e a 

necessidade de conter rebeliões e formar uma massa juvenil capaz de servir e defender 

os ideais patrióticos serviram como justificativas para o Estado instituir o serviço militar 

obrigatório como rito de passagem necessário para o mundo adulto masculino (Loriga, 

1997). Cria-se uma representação social do serviço militar como momento de 

emancipação, crescimento, separação da família de origem para a constituição de uma 

família própria, com perspectivas e abertura positiva no mercado de trabalho. Esse ideal 

de virilidade, força e orgulho do jovem por servir à pátria está intimamente vinculado à 

emergência das ideologias nacionalistas, necessárias para a consolidação dos Estados. O 

ato solidário do alistamento torna-se, dessa forma, um dever coletivo dos cidadãos 

jovens. A instituição obrigatória, por sua vez, não deixou de causar protestos e 

insatisfação aos jovens que tinham de deixar sua família e romper com as ligações 

afetivas. Além disso, gerou-se um conflito social, já que somente os jovens pobres eram 

convocados para treinamentos e guerras, poupando os nobres, perpetuando 

discriminação social. A maneira encontrada de resolver esse impasse deu-se de duas 
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formas: ideológica, incutindo nos jovens a importância do compromisso com a nação; e 

social, valorizando os militares como homens honrados, justos e produtivos. Com o 

advento das duas grandes Guerras Mundiais, nos quais faleceram muitos jovens, os 

ideais nacionalistas decaíram significativamente e a sociedade ressignificou, segundo 

Loriga (op. cit.), a retórica da morte viril para um lamento da geração perdida. 

O período pós guerras inaugura a concepção de adolescência como fase 

específica de desenvolvimento do ser humano, reconhecida pela sociedade ocidental. 

Passerini (1997) afirma que em 1950 o processo de constituição do lugar social dos 

adolescentes consolida-se no momento em que diversos países europeus, como também 

os EUA elaboraram dispositivos legais e sociais na forma de pesquisas, programas e 

sanções jurídicas para o cuidado da juventude. Surgem as primeiras instituições 

responsáveis para reabilitar e tratar os jovens transgressores, tendo em vista que a 

delinqüência juvenil expressa, na forma de gangues e grupos juvenis rebeldes, 

configura-se numa grande preocupação social. Cabe à sociedade proteger e cuidar dos 

jovens que, por sua natureza vulnerável, podem tornar-se um perigo para si mesmos e a 

comunidade. 

O século XX marca a emergência da cultura adolescente, pela primeira vez na 

história os jovens reconheceram-se enquanto comunidade especial, com acentuada 

coesão nos seus diferentes grupos que se organizaram por interesses comuns. A escola 

torna-se o lugar de formação de grupos, bem como surgem nos espaços comuns, 

característicos da vida urbana, propícios para o encontro e a formação de “subculturas”, 

“tribos” juvenis, utilizando termos inaugurados pelos cientistas e jornalistas dos anos 50 

(Passerini, op. cit.). Os vínculos grupais tornam-se os privilegiados por excelência, em 

contraposição aos familiares e religiosos. A contemporaneidade marca, dessa forma, 

uma insegurança com esse “outro”, o diferente, representado pelo jovem. Discute-se 
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sobre a falta de limites, permissividade e insegurança dos pais, professores e figuras de 

autoridade para com os adolescentes que se tornam egoístas, sem lei, propensos ao caos. 

Surgem pesquisas, intervenções e medidas para conhecer esse “outro” que possui 

linguagem, estilo e expressão próprias, em paralelo a uma abertura de mercado que 

valoriza o consumo e a fugacidade como forma de ampliar suas vendas (Morin, 1990; 

Schindler, 1996; Rocha, 2002), transformando a juventude em uma mercadoria, um 

ideal que ser sempre alcançado. 

Podemos concluir essa panorâmica sobre a história da juventude na sociedade 

ocidental afirmando o local social de tabu atribuído aos jovens, objeto de projeção e 

temores reprimidos na ordem societal (Freud [1920]; Enriquez, 1995; Takeuti, 2000). 

Passerini (1997), nesse sentido, afirma que a juventude atua como metáfora, no social, 

de um discurso que a sociedade conduz sobre si própria e suas inquietudes. A condição 

de adolescência gera uma inquietude na promessa do vir-a-ser social, uma condição de 

transição que acarreta expectativas e temor do futuro. 

Traçadas essas considerações, passemos para uma análise sobre a situação da 

juventude no Brasil, sob a ótica específica da constituição do lugar do menor na 

sociedade brasileira. 

3.2. Pinóquio moleque: Juventude como Menoridade no Brasil 

 O reconhecimento social da existência de crianças e adolescentes no Brasil deu 

início a partir do séc. XIX, com a chegada da Corte Portuguesa. Até esse momento, a 

instabilidade populacional, a baixa expectativa de vida e a resistência dos portugueses 

em estabelecer laços familiares sólidos com a terra colonial explorada dificultaram a 

produção de registros que revelassem historicamente a preocupação social no cuidado 

com as crianças e adolescentes. Del Priore (1992) afirma que a infância era concebida 
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como um momento de transição para assumir responsabilidades adultas, período 

considerado de pouca importância, cujo cuidado e responsabilidade ao nível 

educacional era exercido pelas ordens religiosas da época. Em termos assistenciais, foi 

também a Igreja que se responsabilizou em acolher as crianças “abandonadas” em 

orfanatos e asilos, nos quais, segundo Passeti (1991) e Venâncio (2001), os assistidos 

viviam em péssimas condições, sendo alvo de preconceitos por serem considerados 

“filhos do pecado”; geralmente frutos de relações de escravas negras com seus senhores. 

No período colonial, a desobediência e os pecados das crianças eram corrigidos com 

punições físicas, revelando a violência no trato pedagógico, tanto a nível familiar quanto 

institucional.

 O início do período imperial marca a atenção especializada para as crianças de 

elite, com a crescente formação de famílias no território brasileiro, tanto no que se 

refere à consolidação da sociedade existente, quanto à vinda crescente de famílias 

européias para estabelecer residência nas cidades em acelerado processo de 

urbanização. Surge, dessa forma, segundo Mauad (1992), uma classe privilegiada 

socialmente, dotada de riqueza e nobreza européias, que exige tratamento diferenciado. 

Vale ressaltar a preocupação educacional com os “futuros adultos”; as crianças eram 

vistas como pessoas sem juízo, irrequietas, que devem ser disciplinadas com rigor para 

assumirem condutas adultas aceitáveis pelo bom gosto, ou etiqueta nobre de vida, 

imobilizando a capacidade criativa e espontaneidade. 

 A preocupação com a consciência, no sentido de discernimento, dos atos das 

crianças e adolescentes tem sido um eixo central de debates durante os séculos XIX e 

XX. Rizzini (1998) nos lembra que o séc. XIX marca a era industrial do capitalismo, 

com o surgimento de novos paradigmas científicos e tecnológicos que investigam e 

tentam explicar racionalmente o comportamento humano. A infância é reconhecida 
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como fase de desenvolvimento peculiar, com necessidades e formas de funcionamento 

especiais que devem ser devidamente consideradas para a formação de um indivíduo 

saudável. Esse ideal evolucionista, positivista, repercute numa preocupação 

pública/estatal com o futuro da nação, ou seja, as crianças passam a ganhar espaço nas 

ações públicas, sendo consideradas como um valioso patrimônio do país. A concepção 

higienista e saneadora da sociedade atua diretamente sobre o poder privado, as famílias 

sofrem intervenções médicas e sociais com vistas à orientação, saúde e disciplina 

infantil. Rizzini (1997), Abreu (1997) e Martinez (1997) ressaltam que esse contexto 

emerge no Brasil que está se consolidando enquanto pátria, tentando configurar uma 

identidade própria, no momento da realização do anseio emancipatório de Portugal. 

 A abolição da escravatura agrava os contrastes sociais no fim do séc. XIX, com 

a grande quantidade de famílias que se encontravam em condições desfavoráveis, 

marginalizadas. A falta de um mercado que assimilasse os escravos recém libertos 

deixava-os em um estado de pobreza difícil de ser superado. Os mendigos e 

delinqüentes começam a povoar o espaço público, incomodando a elite local a qual vive 

um sentimento simultâneo de desprezo e caridade aos desfavorecidos. Londoño (1991) 

descreve essa ambivalência social no tocante às crianças pobres, as quais eram 

consideradas desprotegidas, abandonadas, em condições moral e material. Surge, nesse 

período, a descoberta do menor como uma designação, uma categoria social que está 

associada à criança e ao adolescente pobres. O menor era considerado ora como vítima 

de uma família desestruturada que o abandonou à própria sorte e que deve ser amparado 

por medidas assistenciais; ora como perigoso, delinqüente, uma ameaça à ordem social. 

Coexistiam, dessa forma, duas concepções de ser humano: uma humanista, que 

acreditava na bondade natural da criança corrompida pela família desagregada e outra, 

que considerava a criança como naturalmente desordeira, perversa, dotada de um 
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“germe” potencial de violência, devendo ser evitado, por meio da repressão e disciplina 

da sociedade e da família. (Rizzini, 1998; Londoño, op.cit.). 

 A insegurança nacional com o crescente desenvolvimento urbano e produtivo, as 

transformações de valores e costumes, bem como a nova organização produtiva 

facilitaram um sentimento de insegurança, um medo da desagregação social que foi 

projetado nos pobres como alvo primordial de medidas de segurança e atenção (Takeuti, 

1996; Impilezieri, 1993; Pilotti e Rizzini, 1993). Diversas medidas foram tomadas para 

solucionar o problema da pobreza, desde assistenciais até médicas, educacionais e 

jurídicas, num esforço de cunho filantrópico e humanitário. No entanto, concordamos 

com Rizzini (1993) que 

A meta não era o alívio da pobreza tendo em vista maior igualdade 
social; visava, ao contrário, o controle através da moralização do pobre, 
impedindo que a massa populacional galgasse maior espaço para o 
exercício da cidadania plena (p. 73). 

 Assim, as famílias pobres foram vigiadas, observadas, policiadas e disciplinadas 

no Brasil, como vimos no capítulo anterior. Para a sociedade da época, o menor vicioso, 

desocupado, em situação de vadiagem, era fruto de uma família que não oferecia 

condições de discipliná-lo. Assim, o Estado intervém no espaço deixado pela 

negligência familiar para elaborar e executar medidas legais e educativas para os jovens 

abandonados e delinqüentes, em  instituições caracterizadas pela educação e disciplina 

rigorosa, com trabalhos físicos e manuais visando a reabilitação e formação de 

“cidadãos úteis” à sociedade. Segundo Londoño (op.cit.), Faleiros (1997), Brum e 

Centurião (1994) essas instituições tinham elementos combinados de escola, fábrica e 

prisão. O trabalho infantil era considerado uma forma de combater a ociosidade, o vício 

– condição propícia para a criminalidade e desordem. 
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 Diversos dispositivos jurídicos foram elaborados e continuamente rediscutidos 

no tocante à situação de responsabilidade legal do menor, como também de 

regulamentação de sua força de trabalho. Existia, na sociedade brasileira do período 

correspondente do Império à República, uma preocupação com a responsabilidade penal 

dos menores e as medidas corretivas / disciplinares necessárias de punição para a 

marginalidade (Passeti, 1991; Faleiros, 1997). O início do séc. XX marca uma 

progressão nas idéias sobre a menoridade, com os primeiros projetos de lei, discutidos 

nos poderes legislativo e judiciário, voltados para a assistência e defesa do direito dos 

menores, numa tentativa de redirecionar ações antes repressivas e policiais para medidas 

educativas de prevenção e tratamento dos jovens pobres. Utilizamos, a partir desse 

momento, a terminologia jovem porque foi a partir desse instante histórico que o olhar 

sobre a condição do menor enquanto criança foi ampliada para os adolescentes de 14 

aos 18 anos, a partir da criação, 1927, da Lei de Assistência e Proteção aos Menores – o 

primeiro Código de Menores da América Latina. (Brum e Centurião, 1994). 

 Dentro das políticas sociais criadas pelo Estado Republicano para atender às 

carências dos menores, surgiram diversos planos e programas públicos direcionados a 

solucionar o problema. Dentre eles, destacamos a criação do Serviço de Assistência aos 

Menores (SAM), que posteriormente evoluiu para a FUNABEM (Fundação Nacional de 

Bem Estar do Menor) e FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor). As 

políticas públicas de intervenção para a juventude permanecem voltadas para um 

enfoque da criança na família, particularizando um problema social de injustiça e tensão 

mais amplo. Passeti (op.cit.), afirma que, no imaginário social: 

A família encontra-se em processo de desorganização, pelo declínio da 
autoridade paterna, pela independência dos membros da casa, pela 
emancipação da mulher, o acentuado disvirtuamento da religião; enfim, 
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pela decorrência do Brasil entrar na era tecnológica que acaba colocando 
as crianças e os jovens frente à indecisão. Perde-se paulatinamente a 
consciência das normas e valores estabelecidos pela civilização ocidental 
(p. 156). 

 Dessa forma, as ações sociais dos programas estavam focadas numa ótica 

assistencialista de transformação da personalidade individual do jovem, que se 

encontrava num meio desfavorável para o seu desenvolvimento. A pobreza, em um 

sentido causa e efeito, geraria as condutas anti-sociais e transgressoras. Cabia ao Estado 

receptar esses jovens, formá-los, isolá-los, discipliná-los, puni-los e, se for o caso, 

reintegrá-los à sociedade, mas sem ocupar cargos privilegiados dentro do mercado, 

reproduzindo assim o ciclo social da exclusão. 

 O regime militar pós-64 cria a Doutrina de Segurança Nacional para assegurar a 

dominação autoritária do regime político, através da exarcebação do nacionalismo, 

educação moral e amor à pátria. Ressalta-se o mito do brasileiro dócil, hospitaleiro e 

democrático, de forma a considerar todas as formas de contraposição à ordem vigente 

como transgressões graves a serem duramente combatidas. As rebeliões jovens são 

perigosas, os movimentos de contracultura submetem-se a censuras e batalhas sociais 

travam-se nas ruas entre a polícia e o movimento estudantil (Becker, 1990). A 

juventude, enquanto categoria, evidencia-se no cenário cultural brasileiro com o 

envolvimento em manifestações culturais como a tropicália, por exemplo, compostos 

por pessoas de classe média a alta, com bom nível cultural. Pela primeira vez na história 

nacional, jovens de classe privilegiada ousam dirigir ações de contraposição à ordem 

vigente. Sposito (2000) afirma que: 

 Se nos anos 60, a juventude era um “problema” na medida em que podia ser 
definida como protagonista de uma série de valores e de um conflito de 
gerações, essencialmente situado sobre o terreno dos comportamentos éticos 
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e culturais, a partir da década de 70 os problemas de emprego e de entrada na 
vida ativa tomaram progressivamente a dianteira nos estudos sobre 
juventude, quase a transformando em categoria econômica (p. 9). 

 É nesse período que a adolescência ganha reconhecimento como categoria 

específica no Brasil, quando jovens considerados de elite ganham uma certa autonomia 

para criar manifestações específicas de crítica, questionamento e transgressão à ordem 

vigente. A esses “rebeldes sem causa” cabe uma intervenção no sentido de 

compreender, investigar o motivo de suas “revoltas”; assim surgem as diversas 

pesquisas que tentam dar conta da “instabilidade, turbulência, insegurança e 

transitoriedade” dos jovens (Sposito, 1997). Aos jovens pobres, ainda cabia a política de 

repressão de suas tendências naturalmente agressivas, mais ainda em uma idade na qual 

o discernimento de seus atos é considerado como consolidado (Vargas, 2001). 

 Movimentos sociais diversos, articulando diversas instituições e grupos de 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes, mobilizaram a sociedade a partir dos 

anos 80 para uma nova forma de pensar a condição social e jurídica dessas populações 

no Brasil. Esse processo resultou numa série de discussões, eventos e documentos que 

culminaram, inicialmente em dois capítulos sobre os direitos das crianças e adolescentes 

na Constituição Federal de 1988, e posteriormente na promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) como lei magna de regulação da situação social, 

familiar, política, de saúde, educacional, de trabalho e jurídica dos jovens brasileiros. 

Costa (1994) discute o avanço da concepção de criança e adolescente como ser em 

desenvolvimento no âmbito biopsicossocial. Esse processo reflete uma mudança de 

paradigma na atenção aos jovens: as medidas preconceituosas, repressivas do antigo 

Código de Menores, especificando ações públicas restritas aos jovens abandonados e 

delinqüentes, tornam-se medidas educativas, levando em consideração os direitos 
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fundamentais de todas as crianças e adolescentes, acabando com a dicotomia existente 

na lei entre crianças e menores (Impelizieri, 1996). Aos jovens lhes é dada a condição 

de pessoa em desenvolvimento, em processo de construção contínua de sua formação 

psicológica, social, biológica, econômica. 

 Atualmente verifica-se uma preocupação em compreender as diversas formas de 

expressão da juventude no Brasil, levando em consideração as temáticas referentes à 

sexualidade, vínculos grupais, cultura do consumo, mundo do trabalho e relação com a 

escola. Um fenômeno contemporâneo que merece destaque nas pesquisas sobre a 

juventude é, segundo Sposito (1997), o alongamento da transição adolescente, ou seja, a 

maior convivência com os pais até aproximadamente 30 anos, sem as responsabilidades 

consideradas adultas, decorrentes da formação de uma família ou a manutenção de um 

espaço próprio. 

 O eixo central das preocupações atuais nas políticas públicas voltadas para os 

jovens concentra-se nos eixos da violência (tráfico, consumo de drogas, delitos, 

homicídios), prostituição e gravidez indesejada. Apesar de prevalecer um olhar 

incidindo sobre as famílias dos jovens menos favorecidos economicamente, Baker e 

Rizzini (2002) nos apontam para a necessidade de observar o contexto do jovem nos 

seus aspectos positivos, numa perspectiva interacionista e ecológica de 

desenvolvimento, superando a noção de carência afetiva e família desestruturada. O 

espaço da rua, antes visto como potencialmente causador das más condutas, hoje é visto 

como referencial de aprendizagens peculiares, de regras e sobrevivência ímpares, 

possibilitando redes diversas de vínculos para os jovens de diversas classes (Vogel e 

Mello, 1996; Soares, 2002; Gregori, 2001). A desmistificação dos velhos conceitos é 

imprescindível no Brasil, pois 
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O estigma da violência marcou fortemente as preocupações e os olhares 
dos investigadores sociais, fazendo com que a juventude fosse associada 
à ameaça social, o desvio, a violência. (...) Além da miopia que só 
enxerga a violência na juventude, existiria uma outra tendência de 
enfoque moralista, que procura os jovens e seus desajustes em relação à 
escola e a família. A abordagem da juventude pela perspectiva da 
complexidade dos processos culturais, nos auxilia na percepção de 
maneiras como os jovens estão reconstruindo o tecido social em 
inúmeros rituais de solidariedade e expressividade estética (Carraro, 
2000, p. 25). 

Passemos agora para um panorama da compreensão da psicologia sobre a 

juventude, de forma a auxiliar sua contribuição, enquanto ciência, na constituição de um 

imaginário social instituinte sobre essa categoria. 

3.3. O que Pinóquio tem na cabeça? – Pesquisa e intervenção psicológica na 

juventude

 A descoberta da adolescência como uma questão a ser investigada pela ciência 

psicológica teve início, como vimos na primeira rubrica desse texto, com o 

desenvolvimento das idéias de Stanley Hall, nos EUA do início do séc.XX. Refletindo o 

espírito científico da época, esse autor interpretou o fenômeno da adolescência sob uma 

ótica naturalista, considerando-a como um momento de evolução que estaria 

intimamente relacionado à ontogênese do ser humano. Ou seja, influenciado pelas 

teorias darwinistas, Hall considerou que a juventude corresponderia a um estágio de 

desenvolvimento individual decorrente da trajetória da evolução da espécie humana. 

(Gallatin, 1978). Influenciado também pela filosofia romântica, parte do pressuposto da 

essência conflitiva, tensa, da vivência adolescente, inaugurando a expressão tempestade,

tormenta e drama para traduzir as mudanças subjetivas, marcadas pelo sofrimento e 

instabilidade afetiva (Palácios, 1995; Griffa e Moreno, 2001). As transformações 
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biológicas eram bastante enfatizadas, bem como a emergência da capacidade de 

raciocínio superior e a consolidação do objeto sexual. Hall propõe uma série de medidas 

educativas e preventivas para canalizar o excesso de energia da juventude, pautadas na 

disciplina e orientação. 

 A representação da adolescência como um momento de paradoxos, 

instabilidades, mudanças e conflitos, está presente como eixo central de análise de 

diversas abordagens que se dedicaram a estudar as especificidades psicológicas dessa 

fase. A psicanálise, por exemplo, desenvolveu um corpo de conhecimento que parte do 

princípio que os conflitos infantis são recapitulados e revividos na adolescência, 

exigindo do jovem o exercício contínuo de elaboração psíquica. Diversos autores 

debruçaram-se sobre aspectos específicos do mecanismo psíquico do adolescente, 

dentre eles, Anna Freud que, por exemplo, ressaltou a reelaboração dos conflitos 

edípicos na consolidação do objeto sexual, processo esse definidor da orientação 

libidinal/amorosa para objetos fora do sistema familiar (Gallatin, 1978; Griffa e 

Moreno, 2001). A autora também dedicou especial atenção aos mecanismos de defesa 

que os adolescentes se utilizam para lidar com os conflitos inconscientes, dos quais 

podemos citar a intelectualização, o isolamento e o ascetismo sexual. 

 Winnicott (1993) avança nas proposições de Anna Freud, argumentando que o 

adolescente, nos processos de identificação, diferenciação e consolidação de identidade, 

realiza a complexa e sofrida operação psíquica de “assassinar” inconscientemente os 

pais. Isto é, para tornarem-se adultos, os jovens precisam contrapor a ordem, os valores 

e limites estabelecidos pelos pais e pela sociedade, num processo dinâmico de 

introjeções, projeções e diferenciações, que resulta uma síntese criativa definidora do 

self. O autor reconhece o forte impacto que um filho adolescente exerce no ambiente 

familiar, que também precisa realizar uma elaboração do luto da criança perdida, que 
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agora está crescendo e ganhando autonomia. Para que aconteça o desenvolvimento 

positivo da integração egóica, o núcleo familiar necessita ter coesão e força internas, ou 

seja, o adolescente somente se sente à vontade para contestar aqueles em quem 

realmente pode confiar e ter segurança de que, apesar das aparentes agressões, será 

ainda amparado e acolhido de maneira amorosa. Nas palavras de Winnicott (1989): 

Vemos os jovens buscando um tipo de identificação que não os abandona 
sozinhos em sua luta: a luta para sentir-se real, a luta para estabelecer 
uma identidade pessoal, a luta para viver o que deve ser vivido sem ter 
que conformar-se a um papel estabelecido. Os adolescentes não sabem no 
que se tornarão. Não sabem onde estão, e estão a esperar. Tudo está em 
suspenso: isso acarreta o sentimento de irrealidade e a necessidade de 
tomar atitudes que lhes pareçam reais. (p.123). 

 O adolescente, nessa perspectiva, necessita de sua rebeldia para existir, obter 

reconhecimento enquanto sujeito. Por outro lado, à atitude de contestação coexiste outra 

de regressão, dependência e medo de assumir as responsabilidades crescentes que 

surgem no decorrer do tempo. Daí a importância de um ambiente que tenha, ao mesmo 

tempo, tolerância e firmeza parental no cuidado com os filhos. A busca de experiências 

fora de casa, o espírito gregário, a emergência da sexualidade e a liberdade de 

pensamento são definidas como manifestações transicionais, que reconfiguram um novo 

ciclo individual de consolidação dos processos de individuação, dessimbiotização e 

independência já iniciados nos primeiros anos de vida. (Graña, 1991 a/b). 

 Aberastury e Knobel (1981), por sua vez, conceberam o período da adolescência 

como uma síndrome na qual o limite entre os estados psíquicos normais e patológicos 

não estaria bem definido, pois encontra-se permeado de intensos conflitos, afetivamente 

dinâmico, com características que se assemelham bastante a quadros psicopáticos e 

esquizofrênicos. O paradoxo da condição adolescente reflete-se na definição dos autores 



105

de síndrome da adolescência normal, que abrange as dificuldades decorrentes dos lutos 

vividos pela perda do corpo infantil, da identidade de criança e seu papel infantil na 

dinâmica familiar, principalmente no tocante à reação dos pais. A ambigüidade e o 

desconforto desse momento de transição, com seus transtornos, criaria uma situação de 

vulnerabilidade no tocante ao mundo adulto. Cria-se, nessa abordagem, um campo 

propício para atos delinqüentes, uso de drogas, entre outras saídas desfavoráveis 

socialmente, pois o estado de desequilíbrio interno do adolescente somado à uma 

influência ambiental negativa (no sentido de agressões ou ausências familiares, por 

exemplo) pode configurar uma necessidade do jovem de suprir a desestruturação, o 

vazio, por meios destrutivos, dirigindo-os a si mesmo (desde a depressão, suicídio até 

desinteresse completo por estudo ou atividades sociais) ou ao social (“rachas” de carro, 

formação de gangues, drogas, pichações). Os autores preconizam a importância de 

ações de cunho educacional e preventivo no sentido de oferecer um ambiente social 

favorável, de forma que o jovem possa realizar a consolidação de sua identidade e a 

elaboração dos lutos e conflitos com controle e segurança. 

 Uma das teorias psicanalíticas sobre a adolescência mais difundidas nos livros 

de psicologia foi elaborada por Erikson (1987), que desenvolveu uma complexa teoria 

da personalidade e desenvolvimento humano centrando suas análises na gradual gênese 

da identidade durante o ciclo vital, entendida como um estilo pessoal e singular de estar 

no mundo, um sentimento genuíno de integração do eu. Define-se adolescência como 

uma moratória psicossocial, na qual o ser humano prepara-se para obter um senso de 

autonomia pessoal através da experiência, reflexão e auto-descoberta. É o período do 

questionamento das próprias atitudes, inclinações, aspirações e desejos, necessário para 

a elaboração dos padrões de identificação e das experiências e valores internalizados. A 

espera da condição de maturidade pessoal pode resultar em momentos de crise, pois a 
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reformulação de valores e afetos pode ser muito difícil (Gallatin, op.cit.; Griffa e 

Moreno, op.cit.; Carrano, 2000). O jovem começa a construir internamente o seu 

próprio relato pessoal, a reconstrução simbólica e narrativa da história de vida, condição 

definitiva para fundamentar a identidade, melhor definida por Fierro (1995) como 

(...) um núcleo da pessoa, que rege outros comportamentos e que, em 
alguma medida, está presente na consciência do próprio sujeito, em 
forma de representações a respeito de si mesmo, projetos e expectativas 
de futuro, coordenação das próprias experiências e apresentação de si 
diante dos demais. (p.292). 

Discussões psicanalíticas contemporâneas apontam para uma teia simbólica e 

imaginária presente na família e na sociedade que situa o adolescente em um lugar que 

exerce o fascínio e o rechaço (Rodulfo, 1999a; Corso e Corso, 1999). Diversas 

significações emergem no tornar-se jovem em uma família: quebra-se a ilusão de 

onipotência infantil e do controle absoluto dos pais sobre os filhos pequenos. Emerge 

um sentimento de decepção, de quebra das imagens idealizadas, pois tanto pais quanto 

filhos reconhecem-se como seres dotados de problemas, dificuldades e defeitos, 

rompendo com os padrões narcisistas na interação. Assim, onde existe o discurso, há 

abertura para o confronto simbólico necessário para o reconhecimento da alteridade, 

bem como o exercício da convivência social, inaugurado com a internalização da Lei e 

assimilação gradativa das responsabilidades adultas (Pereira, 1999). Os limites da 

interação familiar são transpostos em favor de um movimento em direção a grupos; 

antes mesmo da formação de um sentimento individualizado de eu, a adolescência é 

marcada pela busca de um sentimento de nós, do reconhecimento de si na relação com 

os outros, principalmente os amigos (Rodulfo, 1999b; Froemming, 1999). 



107

Por outro lado, a juventude contemporânea encontra-se imersa em um contexto 

social no qual a diferença incomoda – o sistema capitalista atual tende a cultivar uma 

crescente cultura do narcisismo, etnocentrismo e massificação, anulando a confrontação 

do jovem com referenciais de autoridade e alteridade ao nível simbólico. Temos como 

exemplo dessa situação casos de insegurança de pais que negam sua condição de 

experiência e autoridade, vivendo uma relação de igualdade, na intenção de tornarem-se 

jovens como seus filhos, os seus “melhores amigos”, compartilhando ao máximo seus 

segredos e diversões (Corso e Corso, 1999; Ruffino, 1993). Torna-se pertinente discutir 

sobre a fragilidade parental como modelo identificatório para o jovem em um mundo 

onde prevalece o poder, a negação da velhice a qualquer custo, a contínua reformulação 

dos valores, as relações de caráter descartável e a criação contínua de necessidades de 

consumo (Pereira, 1999, Rolnik, 1995; Neves, 1997). Nesse sentido 

(...) os pais, hoje, julgam-se em profunda falta relativa aos pais que 
deveriam ser e tudo o que fazem visa compensar os filhos pelos pais que 
eles “não tem”. (...) Assim, mais do que um conteúdo, podemos legar um 
estilo, o qual, tão etéreo, termina por traduzir-se apenas em imagem, a 
contestação como herança produz um filho fashion, postura da novidade 
que melhor expressa o espírito revolucionário, inovador. (Corso e Corso, 
op.cit., p.94). 

 Assim, os pais negam a herança cultural, enquanto função simbólica, para os 

filhos, deixando-os propícios à internalização de padrões culturais cuja característica 

principal seria a imagem, a virtualidade em detrimento da palavra (Jerusalinsky, 1995; 

D´Amaral, 1995). A subjetividade constitui-se de forma pulverizada, o eu resultando 

uma colagem de signos, valores e representações de forma acrítica. Vale ressaltar, como 

nos lembra Martuccelli (2000), que não se nega a capacidade criativa e processual do 
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indivíduo jovem nesse contexto, no entanto reconhece-se o vazio existente de 

referenciais culturais e afetivos sólidos para o exercício do pensamento reflexivo. 

 Outra discussão atual nos estudos psicológicos sobre a adolescência consideram 

um enfoque sócio-histórico, criticando as noções clássicas e generalizantes sobre o 

tema. Ozella (2002) afirma que os estudos da psicologia do desenvolvimento e da 

psicanálise configuraram um alicerce teórico naturalizante, uma perspectiva de 

direcionar um padrão de normalidade que não corresponde a diversidade de expressões 

e demandas das juventudes situadas em diferentes realidades sociais. As teorias 

consideram a existência de tendências internas, estruturas inatas impulsionadoras do 

desenvolvimento, atribuindo à identidade uma dimensão essencialista, quando, em 

verdade, consiste numa condição social continuamente ressignificada na relação com os 

outros. Carrano (2000) nos lembra que “a identidade é um eu múltiplo que não é uma 

coisa, mas um processo de identização, de negociações constantes entre as diferentes 

experiências de vida” (p.21).

 A noção de crise também é questionada, no sentido em que o conceito de saúde 

psíquica também é redimensionado, sendo considerada como um processo contínuo de 

busca e mobilização de energia para a vida (Rocha, 2002). Assim, no processo de 

existir, passamos por situações diversas que exigem a desestururação de padrões e 

formas antigas de pensar/agir/sentir sobre o mundo, processo necessário para uma 

reorganização interna e uma síntese criativa das experiências, em um movimento 

interminável. 

 A psicologia sócio-histórica preocupa-se em pensar a adolescência como uma 

categoria construída social e historicamente, um lugar simbólico existente na cultura 

que está carregado dos mais diversos significados. No trabalho com jovens, antes de 

considerar uma hipótese teórica e diagnóstica estigmatizante que define a dinâmica 
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psíquica do indivíduo a priori, privilegia-se o questionamento sobre a vivência 

específica da adolescência para o grupo ou indivíduo a quem se pretende direcionar 

programas de atenção, orientação ou intervenção profissional (Rocha, op.cit.; Barros, 

2002; Liebesny e Ozella, 2002). La Taille (2000) complementa essas afirmações no 

sentido da necessidade, enquanto profissionais de psicologia, de desmistificar a 

representação que nós mesmos criamos do jovem como um potencial problema, em suas 

dimensões conflituosas e patológicas, enfatizando sua potencialidade para o diálogo, o 

exercício crítico da cidadania, o uso responsável de seu corpo e sexualidade e, 

principalmente, a educação para a ética e a cultura de paz. 

 Concluindo essas considerações, passemos ao próximo capítulo, nos primeiros 

passos para a exposição do nosso trabalho de pesquisa, em suas considerações 

epistemológicas e metodológicas. 
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CAPÍTULO IV 
ENGENHANDO O CONHECIMENTO 

A opção pelo método qualitativo de pesquisa 

Este capítulo tem o propósito de elaborar uma reflexão sobre a construção do 

conhecimento em nossa pesquisa, levando em consideração seus aspectos 

epistemológicos e metodológicos. A escolha por um método de pesquisa qualitativa em

psicologia encontra-se explicitada como um olhar possível de interpretação sobre os 

fenômenos que estamos investigando, de ordem subjetiva e discursiva, produzidos 

socialmente, que são os significados sociais e sentimentos sobre a família em jovens 

participantes do Fórum Engenho de Sonhos. As nossas escolhas teóricas influenciaram

decisivamente na forma de construirmos um modelo interpretativo de análise, cujos 

resultados serão explicitados no próximo capítulo. 

Dessa forma, pretendemos discorrer sobre o nosso 
fazer, a práxis científica que norteou nosso 
posicionamento enquanto pesquisador e sujeito de 
construção do conhecimento social com os jovens. 
A atitude de situar o leitor nesse contexto, ao nosso 
ver, esclarece o lugar no qual nos posicionamos
frente ao objeto de nosso estudo, bem como o rigor 
e cuidado teóricos e metodológicos.

4.1. Considerações epistemológicas sobre a pesquisa qualitativa 

em Psicologia 

Estamos em um mundo no qual os avanços científicos, nas mais diversas áreas, 

são realmente surpreendentes. Novas tecnologias surgem, a princípio, a serviço do 

conforto e do bem-estar do homem contemporâneo, propiciando e facilitando a 

realização de tarefas diversas (desde as domésticas até as industriais) diminuindo
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consideravelmente grandes esforços humanos no tocante ao trabalho e a produção de 

sua subsistência. Estão sendo desenvolvidos tratamentos que combatem, retardam e/ou 

levam à cura de doenças antes consideradas irrecuperáveis. Conhecimento e informação 

estão sendo divulgados, processados e produzidos em grande escala, em uma grande 

rapidez, propiciados pelos contínuos avanços na informática. A produção de alimentos 

está gradativamente crescendo em qualidade e quantidade, por meio do investimento na 

pesquisa genética e agropecuária. Enfim, a ciência encontra-se presente na vida humana 

produzindo sem cessar novas descobertas e investidas tecnológicas, vistas e divulgadas 

como progressos, avanços para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o 

homem, seja no âmbito individual, seja coletivo. 

Entretanto, nesse mesmo mundo, nunca se presenciou tanta miséria, desigualdade 

social, violência, intolerâncias religiosas, guerras. O ser humano, que investiga a cura de 

doenças e transforma significativamente a natureza é a única espécie que dizima a si 

mesma e ao ambiente a sua volta (Chiavenato, 1990; Branco; 1996, Capra, 1996). Os 

cientistas e pesquisadores que hoje propagam a necessidade premente de se estar 

atualizado com os avanços na tecnologia de informação via internet, não divulgam 

quantas milhares de pessoas foram sacrificadas em decorrência de comunicações entre 

computadores de bases militares, que serviram como primeiras tentativas de utilização 

da rede de computadores. Também não se discute a quem serve toda a tecnologia que é 

produzida e posta no mercado como necessidade, despertando o desejo consumista de 

possuir o produto cada vez mais atualizado e moderno (Lapeyronniel, 1992; Gaulejac, 

2001). O acesso aos avanços científicos, em primeira instância, está vinculado ao poder 

financeiro de determinadas camadas sociais, que possuem condições, em primeira mão, 

de adquirir, financiar e consumir os produtos de anos de pesquisa científica. 
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Conflitos, contradições, paradoxos. Tais condições estão refletidas no cotidiano de 

cada habitante de nossa sociedade, nas mais diversas formas e manifestações: violência 

familiar, desemprego, drogas, degradação da natureza, crescimento da criminalidade e 

violência urbana, como também dos índices de pobreza e fome em todo o mundo, 

concomitante a uma concentração maior de riqueza nas mãos de uma parcela 

gradativamente menor de pessoas (Takeuti, 1993; Giddens, 1994; Lapyronniel, 1992). 

Em termos psicológicos, observamos o crescimento, nos consultórios, de pessoas 

queixando-se de sintomas depressivos, baixa auto-estima e o crescente aumento da 

incidência de suicídios (Dutra, 1996; Takeuti, 2002a). A desilusão em não poder ter 

acesso às necessidades que o mercado impõe continuamente, assim como a angústia em 

ter que se adaptar rápida e continuamente a um mercado de trabalho extremamente 

injusto e competitivo são algumas entre inúmeras situações nas quais nos confrontamos 

vivendo em uma sociedade pós-moderna, neoliberal, cujas transformações deixam nos 

indivíduos uma sensação de vazio, incerteza, medo, instabilidade frente aos valores, ao 

futuro e às perspectivas de melhoria das condições de vida (Giddens, 1994; Takeuti, 

1996; Ianni, 1997; Gaulejac, 2001). 

Nesse momento histórico, a psicologia tem sido bastante solicitada, visada. Em 

uma sociedade onde predomina a injustiça, o mal-estar, a dificuldade de encontrar e 

produzir um sentido de vida, demanda-se do psicólogo respostas para diversos tipos de 

questões, referentes às situações problemáticas que os indivíduos ou grupos podem 

defrontar-se no cotidiano. É interessante notar, como freqüentemente observamos na 

mídia local (escrita e televisiva), a presença cativa de um profissional psicólogo como 

“especialista”, suposto detentor de um determinado saber que denota o poder de indicar 

o “como fazer”, a verdade de como atuar nas mais diversas questões. As pessoas têm 

sede de respostas, assim como a mídia. No entanto, percebemos o imediatismo, o 
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determinismo na forma das perguntas e das respostas que se esperam do profissional. É 

o conhecimento psicológico transformado em um “fast food”, pronto para ser engolido 

sem ser mastigado, discutido, problematizado num processo de reflexão e diálogo. 

Observa-se também esse fenômeno na prática clínica, quando pessoas, muitas vezes 

bastante alienadas de sua experiência e de sua condição de sujeito social, contam seus 

problemas e dilemas existenciais, sociais, familiares e exigem dos seus terapeutas uma 

resposta, uma solução imediata para os seus transtornos e sofrimentos (Rogers, 1980; 

Zinker, 2001; Yontef, 1999; Camon, 2000). 

No âmbito desse contexto sócio-cultural no qual o ser humano pós-moderno vive, 

um mundo imagético, visual, no qual o exercício reflexivo de pensamento e crítica do 

real é substituído pela velocidade e transmissão televisiva de imagens e informações 

(Bentes, 1987; Correa, 1987;  Fiorillo, 1987), a psicologia também contribuiu para 

servir como “consultora” de verdades sobre as questões humanas. Enquanto ciência, o 

saber psicológico ocupou um status de legitimidade e confiabilidade de seus construtos 

teóricos, investigando os fenômenos individuais sob a ótica metodológica das ciências 

consideradas “naturais”, na tentativa de constituir-se enquanto um corpus de saber 

generalizante, verificável e observável objetivamente, pressupostos de uma tendência 

epistemológica herdada do pensamento empirista/mecanicista/atomista de conceber a 

natureza e as relações sociais (Figueiredo, 1996/1997; Japiassu, 1998). Os diversos 

construtos da psicologia experimental e posteriormente behaviorista, que pesquisavam 

em seres humanos leis gerais de percepção, cognição, pensamento, motivação (Pisani et

ali, 1994) enquanto objetos de estudo, buscavam elaborar leis nomotéticas e 

quantificáveis, em termos de esquemas e testes psicométricos, padronizados. Tais 

estudos problematizavam a questão da relação do indivíduo com a sociedade e tinham 

uma intenção de aplicabilidade na intervenção, categorização e melhoria de condições 
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adaptativas para sujeitos que se encontravam em escolas, empresas, famílias, ou 

instituições diversas. É interessante notar como a psicologia social, em suas primeiras 

pesquisas, estudava as relações entre individuo e sociedade como um conjunto de 

vetores e influências, no qual o pesquisador/cientista estava voltado para o estudo dos 

fenômenos e leis que regiam os comportamentos predizíveis, observáveis e mensuráveis 

dos indivíduos, isoladamente ou em grupo. Fatores como atitudes, percepções, cognição 

social e processos grupais eram observados sob a ótica de “coisas”, ou “variáveis”, isto 

é, objetos de estudo submetidos à investigação natural (cf noção de Durkheim, 1980; 

Maisonneuve, 1977). 

Contudo, a vertente clínica de atuação psicológica, de influência 

predominantemente inspirada no modelo médico (baseada no diagnóstico, prognóstico e 

tratamento) desde os tempos de Freud tem sido um dos campos de trabalho privilegiado 

desse profissional (Yamamoto, 1996). Em diversas correntes que norteiam a ação 

terapêutica dos psicólogos está a ênfase nos recursos e nas representações individuais, 

tendo como função um despertar, por meio da relação cliente/terapeuta, das 

potencialidades, capacidades para um melhor viver no mundo em sociedade, de maneira 

criativa. Essas idéias remetem a uma vertente humanista e romântica nas matrizes de 

pensamento psicológico (Figueiredo, 1995), que enfatizam o respeito às peculiaridades 

da experiência e das condições favoráveis para o desenvolvimento de uma 

personalidade flexível, saudável, criativa. Há um repúdio às tentativas de manipulação e 

controle do comportamento, divulgadas pelos psicólogos behavioristas, privilegiando 

um discurso de centramento no potencial positivo da humanidade, da ampliação da 

consciência individual e em grupos de encontro, nos quais o respeito, a aceitação, a 

empatia e a experiência no presente consistiam pressupostos básicos para o crescimento 

pessoal.
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As pesquisas referentes ao campo da atuação clínica, em suas origens, estavam 

intimamente associadas a um movimento higienista27 (Costa, 1989; Donzelot, 1986; 

Foucault, 1988), no qual comportamentos, valores e condutas construídos sócio-

historicamente pela classe dominante foram considerados padrões de normalidade e 

saúde, condições para uma vida social e pessoal bem regulada. Podemos citar como 

exemplo as intervenções nas famílias de classes populares, caracterizadas pela 

diversidade de arranjos, de forma a incutir o modelo de família nuclear e patriarcal 

como um arranjo, um modelo indispensável para o desenvolvimento de uma 

personalidade saudável no desenvolvimento humano, termo esse que se refere a 

crianças adaptadas, dóceis, de bom comportamento e dotadas de hábitos de higiene e 

limpeza. Como observamos no capítulo anterior, tomemos o exemplo do conceito de 

adolescente, considerado naturalmente como um ser em desenvolvimento, com 

características e necessidades diferentes dos adultos, cujo período é marcado por um 

processo contínuo de aprendizagens e socialização, marcado por conflitos e 

ambiguidades que o preparam para uma futura vida em sociedade. Vemos nesse caso, 

um conceito advindo de um processo social e histórico mais amplo que foi 

legitimado/naturalizado por uma parcela significativa de pesquisadores clínicos. 

Falamos em processos sócio-historicamente construídos, que constituem 

realidades, valores, representações que norteiam nossas ações no mundo com as 

pessoas. Conceber o ser humano como um ser dialético e dialógico, dinâmico, 

produzido e produtor de história consiste no pressuposto epistemológico básico da 

psicologia sócio-histórica, uma vertente contemporânea de saber científico na 

psicologia, que possui um compromisso ético com a diversidade, um reconhecimento da 

postura de implicação subjetiva do pesquisador no campo de investigação e um 

27 Conforme detalhado anteriormente no Capítulo II de nosso texto. 



116

posicionamento político claro de participação e apoio na construção de um 

conhecimento que promova a discussão, a conscientização e o combate à opressão e 

injustiça sociais (Martín-Baró, 1995; Codo, 1986; Morin, 1992). Tal perspectiva está em 

sintonia com uma reflexão epistemológica do saber científico mais amplo, que 

atualmente está questionando as implicações da construção do saber nas dimensões 

sociais, ecológicas, históricas e relacionais. A interdisciplinaridade, complexidade e 

dialogismo nos saberes científicos têm propiciado uma revisão nos pressupostos 

clássicos, no qual diversos saberes encontram-se em constante diálogo polifônico, 

dimensional e sistêmico (Morin, 1990). Dessa forma, a maneira qualitativa de abordar e 

interpretar os fenômenos sociais propicia um modo diferenciado de abordar e interagir 

com os “objetos”, hoje sujeitos participantes, da investigação psicológica: as pessoas, 

seus grupos e suas manifestações. 

Tendo em vista essa panorâmica, apresentaremos agora algumas considerações 

sobre a pesquisa qualitativa, em suas especificidades teóricas e metodológicas. 

Apresentamos anteriormente os alicerces teóricos que configuram o pano de fundo de 

nosso estudo específico: os campos sociais da juventude e da família, com a intenção de 

articular tais conhecimentos com a nossa temática específica de pesquisa - os 

sentimentos de família em jovens em situação de pobreza, moradores de bairros 

periféricos de nossa cidade. 

Retomando algumas idéias apresentadas no capítulo II de nosso texto, 

confirmamos que a atitude de lançar o olhar sobre as temáticas da juventude e da 

família nos remete a um campo fecundo de significações, lembranças e emoções 

diversas. Cada pessoa pertencente à sociedade ocidental contemporânea possui uma 

história, ou várias, para contar sobre as suas relações e vínculos familiares, pois é nesse 

contexto que encontramos elementos estruturantes, constituintes da identidade. Estudos 
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psicológicos em diversas vertentes psicanalíticas (Winnicott, 1989; Bowlby, 1986; 

Mahler, 1994; Spitz, 1990) enfatizaram o papel das relações familiares e dos vínculos 

primários como uma base segura para o bom desenvolvimento da personalidade da 

criança. E esse discurso científico repercute na sociedade na forma de representações, 

políticas públicas de intervenção, contribuindo para a construção social de uma forma 

“padrão” de organização familiar normativa, regulando, dessa forma, o comportamento 

e as ações das pessoas. 

Ao observarmos rapidamente o contexto descrito acima, podemos perceber como 

a ciência possui um papel importante, através da disseminação de seu discurso na 

sociedade, em contribuir para a construção de representações que acabam resultando em 

realidades compartilhadas, discutidas e ressignificadas pelo corpo social. Nesse 

contexto, investigar histórias, discursos, significações produzidas na e pela sociedade 

consiste no objetivo primordial da vertente qualitativa de pesquisa em ciências humanas 

(Rizzini et alli, 1999; Spink, 1999; Gajardo, 1996). Privilegiar a produção de sentidos 

como objeto de estudo decorre de uma reflexão epistemológica diferenciada, na qual a 

subjetividade, a interação social, a construção histórica da realidade e o reconhecimento 

da implicação do pesquisador na leitura e interpretação do objeto de estudo questionam 

as leis dogmáticas da práxis científica natural clássica, cujo método atribui à 

objetividade, quantificação, atomização e construção de leis generalizáveis as condições 

indispensáveis para a legitimação do saber (Figueiredo, 1995/1996; Rey, 1997/1999). 

Dessa forma, a pesquisa a ser apresentada neste trabalho possui uma preocupação 

em compreender e analisar o discurso, na perspectiva das significações imaginárias 

sociais28 (Castoriadis, 1996/1999) que os jovens participantes do Fórum Engenho de 

Sonhos produzem sobre a família, seus papéis e suas relações. Consideramos, na esteira 

28 Retomaremos essa noção com mais acuidade no decorrer do texto. 
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da perspectiva da psicologia social contemporânea (Minayo, 1993; Spink, 1996; Rey, 

1999; Bonin, 1998; Lane, 1995, Traverso-Yépez, 1999) e da sociologia clínica (Takeuti, 

2002c; Gaulejac, 2001; Levy, 2001c; Palmade, 2001; Enriquéz, 2001a),  a linguagem 

como mediadora simbólica das relações entre os homens e deles com o mundo. Por 

meio da construção social de sentido, os sujeitos sociais criam, reformulam e 

transformam a realidade, numa contínua interface entre processos de objetivação –

processo caracterizado pela institucionalização, normas, leis e hábitos estabelecidos pela 

sociedade, presentes antes mesmo do nascimento do indivíduo, e subjetivação – 

processo de internalização e síntese contínua das experiências na interação social 

(Berger & Luckmann, 1983). 

Uma vertente qualitativa de interpretação dos fenômenos sociais reconhece a 

dificuldade de construção de um conhecimento neutro, tendo em vista que o 

pesquisador vai de encontro ao seu objeto de estudo com um background de 

experiências, hipóteses, pré-conceitos, decorrente de sua história pessoal e trajetória 

teórica de reflexão. Sua presença e postura no contexto de interação com a população no 

contexto do processo de pesquisa podem determinar, sobremaneira, a forma e o 

conteúdo das respostas fornecidas pelos sujeitos/participantes. Tal atitude exige uma 

análise de sua postura (Freitas, 2000; Siqueira e Nuernberg, 1998), do lugar do 

pesquisador na evocação do discurso do sujeito, que se constitui como um elemento 

importante no contexto de produção de significações (Mussalim e Bentes, 2001). Assim, 

a constituição do corpus considera a inter-relação subjetiva entre 

pesquisador/pesquisado, cujas condições de aproximação, relações e caracterização do 

campo de pesquisa devem ser devidamente explicitadas, como um pano de fundo 

importante para os sujeitos elegerem determinados tipos de discurso para discorrer 

sobre o tema de interesse do pesquisador. Por exemplo, ao investigarmos o discurso 
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produzido por jovens participantes de um movimento social, tivemos que explicitar as 

condições de aproximação com essa população, como também a presença/ausência de 

ações educativas e discursivas prévias, com os jovens, sobre a temática família; e por 

fim, a filosofia do Fórum Engenho de Sonhos e seu modo de funcionamento, situando-o 

social e historicamente no tempo e no espaço. 

É importante observar que adotar uma metodologia qualitativa requer um 

posicionamento sócio-político de comprometimento com a população investigada. 

Desde as primeiras tentativas de pesquisa-ação e pesquisa participante (Rizzini et alli,

1999; Haguette, 1987), uma postura de respeito e questionamento sobre o impacto 

social da pesquisa tem sido problematizada. 

A presença do pesquisador, evocando discursos, representações, sentimentos, 

vozes muitas vezes nunca ouvidas e refletidas pelos sujeitos participantes, leva, por si 

só, à possibilidade de uma ressignificação, um ato de refletir, reconstruir suas idéias 

sobre determinada temática, tornando o contexto de pesquisa uma situação próxima a 

uma intervenção clínica, na atitude de escuta. Essa afirmativa justifica-se, pois por meio 

da relação de entrevista, muitas vezes o sujeito/participante da pesquisa questiona, no 

esforço de expressar suas idéias, a sua concepção de mundo, numa atitude auto-

reflexiva que pode levar a transformações, mesmo que essa não seja uma intenção 

explícita da pesquisa (Lévy, 2001a; Gaulejac, 2001).

No nosso caso específico, discutir a temática da família exige uma postura de 

bastante sensibilidade ao caminhar no âmbito do privado, dos segredos que não podem 

ser ditos, dos recônditos do emocional, do poder e da identidade (DaMatta, 1990). Ou 

seja, entrar no campo da região interior (Minayo, 1993), cujas lembranças constituem a 

história do sujeito, em seu processo de socialização que está em constituição contínua.  

No tocante aos jovens, em nossas hipóteses, provavelmente essa temática estaria 
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imbuída de uma série de expectativas sociais, pois é disseminado na sociedade 

contemporânea que lugar de crianças e jovens é na família e na escola, instituições que, 

historicamente, ficaram responsáveis pelo cuidado e reprodução da cultura vigente da 

infância, também contribuindo para a disseminação do conceito de infância e 

adolescência que temos até os dias atuais. 

Partimos, como Fonseca (1993a), da concepção que existiriam dois tipos de 

famílias vivenciadas pelos sujeitos sociais: a) a família idealizada, cuja representação 

está imbuída de uma ideologia elaborada historicamente (Costa, 1989; Donzelot, 1986), 

de naturalização do modelo de família nuclear como condição necessária e suficiente 

para a saúde física e psicológica no cuidado e na educação da infância. Dessa forma, a 

família constituída de pai, mãe e filhos morando em uma residência, como sistema 

nuclear de sociedade, ganha um status de normalidade e aceitação social, significando 

condição de bem-estar e direito das crianças; b) a família vivida, com seus conflitos, 

relações, transformações e reestruturações contínuas, decorrentes tanto dos contextos 

social, quanto econômico, afetivo e comunitário. Atualmente alguns estudos (Vicente, 

1998; Carvalho, 1998; Vaitsmann, 1994; Wagner, 2002) têm apontado para novas 

formas de relações familiares, que atingem tanto camadas sociais de poder aquisitivo 

mais favorecido, como as conhecidas classes populares. Redefinições dos papéis 

familiares, de gênero, arranjos familiares diferenciados por sucessivos casamentos e a 

maior ou menor presença de apoios comunitários são alguns dos fatores que tornam a 

representação social de família “estruturada” bastante questionável, frente à 

pluridimensionalidade de processos estruturais e relacionais das famílias no contexto 

contemporâneo.  

Dessa forma, adotamos uma perspectiva teórica que nos incita a indagar se os 

jovens protagonistas do Engenho de Sonhos poderiam vivenciar diferenças entre as 
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dimensões vivida e sonhada na dinâmica familiar, tendo em vista que, provavelmente, 

ações institucionais voltadas para a atenção social a essa população tendem a considerar 

o modelo nuclear como o modelo primordial de referência (Draibe, 1998; Vicente, 

1998; Becker, 1998; Carvalho, 1998). Partimos da pressuposto que o contraste de 

vivência familiar entre os modelos vivido e o idealizado pode acarretar nos jovens 

sentimentos diversos de exclusão, inadequação, sofrimento, ou atitudes de contestação e 

indiferença como formas de resposta prováveis. Também consideramos a possibilidade 

de estabelecimento de formas diferenciadas de  socialização, na comunidade e nas 

turmas de amigos, que poderiam atribuir a determinados personagens significações e 

vínculos afetivos associados à família, conforme atesta Gregori (2000) e Takeuti (2002) 

em seus estudos. 

 Nesse momento, faz-se importante discutirmos um pouco acerca da noção de 

ideologia, que é conceituada por Lane (1986) e Carone (1986) como um conjunto de 

idéias que estão a serviço, em termos de superestrutura (cultura, instituições), da 

manutenção das desigualdades sociais e do status quo da classe dominante. Essa noção 

traduz uma perspectiva herdada do pensamento marxiano, na qual a luta de classes 

constitui a mola propulsora da organização social, caracterizada pelo paradoxo e 

contradições de dominação e coerção sociais. Dessa forma, a classe dominante, muitas 

vezes associada ao saber científico, legitima “verdades” como inquestionáveis e que 

devem ser tratadas como ordens naturais dos fenômenos sociais. Vemos uma certa 

congruência ao pensarmos as reflexões do parágrafo anterior, tendo em vista que uma 

estrutura de família, nascida na sociedade burguesa, acaba, por meio da medicina, 

tornando-se um modelo de conduta e de saúde para toda a população. Essa postura de 

naturalização, não questionamento da ordem estabelecida, gera o fenômeno de 

alienação, caracterizado pela aceitação e conformismo das classes dominadas, por meio 
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da assimilação acrítica e irrefletida de valores, idéias e representações que representam 

os interesses da classe dominante sobre o mundo. Cabe ao pesquisador investigar esse 

discurso nas entrelinhas, promovendo um questionamento contínuo sobre as 

desigualdades, desmistificando idéias, rumo ao despertar de uma consciência que 

possibilite a transformação social. 

 Entretanto, críticas têm sido feitas a essa abordagem, pois o discurso ideológico 

também é transformado, ressignificado nas relações sociais. Os sujeitos não são 

passivos na absorção das idéias de uma classe dominante, que elaboraria 

maquiavelicamente as idéias de maneira vertical, a serem compartilhadas pela sociedade 

como um todo. De acordo com Sá (1999), é comum as pessoas fazerem uma articulação 

ou combinação de diferentes questões ou objetos, segundo uma lógica própria, em uma 

estrutura globalizante de implicações, para a qual contribuem  informações e 

julgamentos valorativos, colhidos nas mais variadas fontes  e em experiências pessoais e 

grupais. Nesse sentido, a teoria das representações afirma que os sujeitos sociais 

(...) não são apenas processadores de informações, nem meros 
portadores de ideologias ou crenças coletivas, mas pensadores ativos 
que mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação social 
produzem e comunicam incessantemente suas próprias 
representações e soluções específicas que se colocam a si mesmos 
(Moscovici, 1988).

A psicologia sócio-histórica contribui para essa discussão afirmando que o 

processo de socialização e desenvolvimento humanos estão intimamente ligados a sua 

imersão no mundo da linguagem, a qual se constitui no principal instrumento de 

mediação semiótica na sociedade, responsável pela internalização de conceitos, valores, 

afetos, formas de agir e se relacionar com o outro, sempre advindas de um processo 

relacional e contínuo. A constituição da consciência e da subjetividade dá-se em 
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produção continua com o social, em determinada época histórica e cultural, de forma 

que os sujeitos sociais possuem a capacidade dialética de produzir e serem produzidos 

pela história por meio da prática discursiva e ações sociais (Campos e Francischini, 

2003; Aguiar, 2001; Gonçalves, 2001a). Castoriadis (1996) contribui para essa 

discussão afirmando que a dimensão sócio-histórica consiste no coletivo anônimo, o 

humano impessoal que constitui e é constituído pelas dimensões psíquicas individuais, 

das significações que são produzidas continuamente no imaginário social. Retomaremos 

essas questões mais adiante. 

Ainda na esteira de realizarmos considerações sobre os discursos que mediam e 

regulam o funcionamento dos sujeitos na sociedade, temos importantes contribuições 

das diversas perspectivas de pesquisa no campo da lingüística. Mais especificamente em 

nosso trabalho recorreremos à vertente fundamentada nas idéias de Bakhtin (Siqueira e 

Nuernberg, 1998; Amorim, 2000; Silvestri e Blanck, 1993) que considera o discurso 

como uma polifonia de vozes que constitui o sujeito em sua singularidade. Quando 

falamos não somos um, mas muitos. Ou seja, o discurso, no momento em que é 

produzido, possui sua autoria disseminada nas vozes de diversos atores e instituições 

sociais, que influenciaram significativamente a nossa experiência de vida e constituíram 

nosso modo específico de ver o mundo. Dessa maneira, percebemos que nossos ideais 

estão sempre tomando emprestado, como referência, as idéias do outro, comunicando 

intenções, sentimentos, impressões, deduções. O processo de comunicação pela 

linguagem constitui-se e é dirigido a um outro para o qual pretendemos comunicar 

nosso discurso, e esse outro está presente, mesmo quando paramos para refletir sobre as 

nossas “próprias” (ou seria melhor apropriadas?) idéias. 

No caso mais específico do estudo da linguagem, tais idéias encontram 

repercussão em toda a obra de Vigotski (1984/1988), autor que se debruçou na tentativa 
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de estabelecer considerações sobre a mediação simbólica da linguagem como condição 

de aprendizagem e desenvolvimento do pensamento, percepção e memória. A inserção 

contínua do ser humano no mundo social oferece condições para a contínua plasticidade 

da cognição e da afetividade e a utilização de signos e instrumentos simbólicos para 

comunicar suas necessidades e interagir socialmente está no cerne da constituição do 

sujeito. Vale ressaltar novamente aqui a importância da família como instituição 

socializadora primeira desse processo, a qual terá suas peculiaridades, dependendo das 

condições de acesso aos objetos da cultura que a mesma pode propiciar ao ser em 

desenvolvimento. 

Tendo em vista essas questões sobre as proposições teóricas e epistemológicas que 

justificam uma abordagem qualitativa para o desenvolvimento de nossa pesquisa, 

discorreremos algumas considerações sobre os procedimentos metodológicos que 

utilizaremos para apreensão do fenômeno, em termos de construção, análise e 

devolução de dados. 

4.2. Abordando os procedimentos metodológicos de nossa 

pesquisa

 Para apreendermos os sentimentos de família presentes em jovens participantes 

do Fórum Engenho de Sonhos, tivemos, como sujeitos da pesquisa, articuladores jovens 

dos bairros abrangidos pelo Projeto. Foram convidados para participar desse trabalho 

dois articuladores de cada bairro, de forma a constituir inicialmente um grupo de dez 

jovens, mas conseguimos mobilizar de início, com freqüência regular, nove 

participantes, dos quais, um reside no bairro de Guarapes e os demais, dois em cada um 

dos quatro bairros participantes. Os articuladores jovens foram escolhidos tendo em 

vista que são pessoas bastante implicadas no processo de intervenção do Engenho como 
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um todo, sendo representantes e agentes mobilizadores dos grupos de jovens nas suas 

comunidades. Para o Fórum, esses jovens são considerados como representantes de suas 

comunidades, possuem voz ativa nas decisões políticas e estão comprometidos no 

desenvolvimento do protagonismo juvenil. Alguns deles recebem ajuda de custo, na 

forma de bolsa, e outros recebem cestas básicas para as famílias. 

 Como tínhamos a intenção de trabalhar com um grupo focal que nos permitisse 

aproximar das diferentes realidades dos bairros, optamos por montar um grupo misto, de 

rapazes e moças, de faixa etária de 14 a 21 anos, para desenvolver os trabalhos de 

pesquisa. Os sujeitos foram reunidos a partir de contatos realizados com as reuniões 

mensais de articuladores jovens, nas quais pudemos apresentar a proposta do nosso 

trabalho e convidarmos os jovens a participarem de reuniões em que seriam 

apresentados os objetivos e intenções da pesquisa. Dessa forma, o grupo foi reunido a 

partir de pessoas interessadas na proposta, numa demanda espontânea de inscrição dos 

jovens, com exceção de uma jovem de Felipe Camarão, que foi mobilizada a partir de 

um convite feito por um educador atuante na comunidade. O grupo foi, então, formado 

por cinco jovens do sexo feminino e quatro do sexo masculino. 

Antes do primeiro encontro realizamos duas reuniões com os jovens interessados, 

apresentando as intenções da pesquisa, bem como estabelecendo um contrato inicial de 

convivência e compromisso com o grupo. Os jovens mostraram-se receptivos à 

proposta, mas pediram que os encontros fossem realizados em um lugar que garantisse o 

sigilo, preservasse suas identidades e que pudessem se sentir à vontade, já que os 

espaços comunitários que o Engenho dispõe não garantiriam um clima de privacidade, 

por serem muito abertos e sujeitos a interrupções contínuas. Acabamos por optar pelo 

Serviço de Psicologia Aplicada (Sepa) da UFRN e sua sala de dinâmica de grupo. O 
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Engenho de Sonhos apoiou os encontros fornecendo os vales transporte para os jovens, 

bem como o lanche. 

Acordos e reuniões realizadas, o primeiro encontro com o grupo aconteceu no mês 

de novembro, com a participação de uma estudante de graduação29 para auxiliar no 

processo de condução e registro da dinâmica grupal durante os encontros. Foi 

estabelecido em contrato que teríamos cinco encontros, um por semana, com duração de 

três horas cada, em que discutiríamos questões relacionadas à família, em um processo 

de pesquisa que serviria como intervenção futura para o Engenho e que, no final do 

processo, estaríamos avaliando com o grupo a continuidade do trabalho no próximo ano, 

aprofundando as questões da pesquisa por meio de um grupo de desenvolvimento 

interpessoal e capacitação para futuras intervenções nas comunidades. Os jovens 

aceitaram bem a tarefa e mostraram-se disponíveis em participar do processo. Também 

firmamos em contrato que as discussões seriam gravadas e que os adolescentes com 

menos de 18 anos teriam que trazer uma autorização dos pais para participarem dos 

encontros, o que foi realizado com sucesso30.

Utilizamo-nos dos seguintes procedimentos/instrumentos metodológicos para a 

constituição do corpus de pesquisa com os jovens: 

- Questionário de Investigação Psicossocial: tal instrumento, bastante semelhante 

ao utilizado pelo Engenho de Sonhos no processo de diagnóstico interativo nos bairros, 

tem como objetivo levantar dados psicossociais sobre os jovens participantes, tais como: 

estrutura e renda familiar, dados de escolaridade, trabalho, participação e vinculação no 

29 Andreína Silva, estudante de Psicologia, bolsista PIBIC, a quem agradeço a participação e apoio na 
condução do grupo. 
30 Vide Anexos 03 e 04, em que apresentamos as cartas de apresentação dos pais e a folha de rosto do 
conselho de ética da UFRN. 
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Fórum. O questionário foi entregue aos jovens, que o preencheram com a ajuda dos 

pesquisadores31;

- Entrevista semi-estruturada: tal procedimento permitiu, através do contato 

intersubjetivo com cada jovem participante do grupo de discussão, uma exploração 

geral dos discursos e representações sobre a vivência familiar. Foram abordadas 

questões que versaram sobre os temas de interesse da pesquisa, tais como: relações 

familiares, papéis, história familiar, por exemplo32. Tentamos privilegiar um bom 

contato (rapport) com os jovens, utilizando-nos das salas de psicoterapia individual do 

Sepa, ou em salas reservadas na sede do Engenho de Sonhos, com vistas a promover a 

descontração e confiança necessárias para falar sobre a intimidade da relação familiar, 

garantindo a privacidade e o sigilo. As entrevistas foram realizadas depois de 

concluídos todos os encontros do grupo focal. Registramos o discurso com um 

gravador, com a autorização prévia dos sujeitos, e transcrevemos literalmente o 

conteúdo para posterior análise, que será explicitada a seguir; 

- Grupo focal: como discutimos anteriormente, foi constituído um grupo de 

discussão, no qual tivemos a intenção de verificar a construção coletiva do discurso dos 

jovens sobre a família. Trabalhar com grupos focais consiste numa técnica importante 

para o estudo da produção do discurso e das representações sociais (Rizzini et alli,

1999; Minayo, 1993, Gondim, 2002). A constituição do grupo teve como critério básico 

a participação de articuladores jovens dos cinco bairros atingidos pelo Engenho de 

Sonhos, de maneira a propiciar uma diversidade de experiências de vida, a nível 

familiar e comunitário, socializadas no grupo. Foi realizado um contrato grupal, que 

deixou claro aos participantes o contexto da pesquisa e a atuação temporária, focal, do 

nosso trabalho. O grupo foi conduzido tendo o autor desse texto como animador de 

31 Vide Anexo 01. 
32 Vide roteiro em Anexo 02. 
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discussão e a bolsista citada realizando registros das falas significativas, do 

comportamento e dinâmica dos participantes no grupo33. Além da expressão pelo 

discurso em rodas de conversa, propiciamos ao grupo outras atividades expressivas, 

utilizando-nos de desenhos, bem como técnicas de relaxamento e consciência corporal, 

de forma a facilitar a discussão, pois reconhecemos que o trabalho com os jovens exige 

uma abertura, por parte do pesquisador, em trabalhar com recursos de linguagem que 

estejam além do verbal, que facilitem o entrosamento, a criatividade e a espontaneidade 

por meio de outras formas de recursos simbólicos.  

- Análise e discussão de dados:  Optamos pela teoria do imaginário social em 

Castoriadis para referenciar nosso modelo de análise de dados. Essa abordagem, no 

nosso entendimento, condiz com os pressupostos da Sociologia Clínica que, segundo 

Sevigny (2001), se ocupa de compreender o universo simbólico, as significações e os 

sentidos produzidos no meio social. Gaulejac (2001) nos aponta a necessidade de 

encarar o sujeito numa autonomia relativa, sujeito a diversos mecanismos 

multideterminantes de suas atitudes e discursos na relação com o social. Não há de se 

desconsiderar, na relação indivíduo/sociedade, a gênese social de dinâmicas psíquicas 

de sofrimento, bem como a influência da fantasia, da imaginação e da produção 

contínua de significações e sentidos na produção do mundo. A possibilidade de entrar 

em contato com discursos do sujeito social pressupõe uma abertura para a dimensão que 

escapa, criativa, dos fenômenos psicossociais, o que Enriquez (2001) conceitua como o 

“desconhecimento”, presente nas atitudes de negação, exclusão e recalque presentes na 

linguagem, nas opiniões e discursos expressos pelos sujeitos no mundo. Nesse 

momento, considera-se a influência da teoria psicanalítica como abordagem que ancora 

as reflexões sobre o processo de constituição do sujeito no social. 

33 O Anexo 05 contém a transcrição literal do terceiro encontro do grupo, a título de ilustração. 
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 Castoriadis (1996) aprofunda essas questões afirmando que o sujeito encontra-se 

imerso numa teia complexa de significações sociais imaginárias, ou seja, a realidade 

sócio-histórica não se esgotaria em manifestações racionais e funcionais como pensaria 

Marx em sua teoria da ideologia, na qual postula a existência de um discurso dominante 

que configuraria uma consciência distorcida (alienação) de forma a mascarar as 

injustiças sociais, mantendo e legitimando a ordem dominante vigente. O discurso, na 

perspectiva do autor, estaria sujeito a uma construção contínua de sentidos, 

reconhecendo as representações e afetos da ordem do inconsciente. Takeuti (2000) 

reforça esses argumentos discorrendo sobre o desaparecimento, no mundo 

contemporâneo, das meganarrativas que constituíam e regulavam o mundo ocidental até 

o desenvolvimento do capitalismo. Atualmente nos encontramos em uma transformação 

contínua de valores e atitudes, em paralelo à imposição de contínuas necessidades e 

desejos mercantilistas. Pulverizam-se os poderes e ideologias, de forma a não sabermos 

mais quem realmente é responsável pela produção dos discursos sociais. Existem 

poderes anônimos, invisíveis, que estão em todos e em nenhum lugar ao mesmo tempo. 

Takeuti (2002c) alude a Foucault, quando ele afirma que o poder na sociedade ocidental 

é investido, produzido numa relação entre diversas instâncias e instituições. O olhar na 

microfísica social torna-se foco de discussão, trazendo em cena a coletiva produção de 

significações que regem as práticas sociais, na qual não se atribui a origem de 

determinados discursos a uma classe, mas sim a uma relação, a uma prática social. 

 A teoria do imaginário social reconhece a capacidade do ser humano em 

fantasiar, evocar uma imagem, representar, simbolizar, de forma a considerar a 

dimensão individual de criação contínua da psique no anonimato sócio-histórico 

(Castoriadis, 1999). Cada sociedade cria significações específicas que configuram um 

mundo próprio, desde as representações de mundo, ações e tipos de afeto disseminados 
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e ressignificados continuamente. Apesar dessa determinação, a relação com a sociedade 

somente é possível quando existe um campo de criação e manifestação das fantasias 

individuais na rede simbólica social exterior, num fluxo representativo, afetivo e 

intencional que escapa das determinações e das tentativas de controle. Nesse sentido, o 

sujeito social é constituído na união e tensão contínuas entre a dimensão social 

instituinte (a história que se realiza) e a instituída (história realizada) (Takeuti, 2000). 

 Apesar desse potencial criativo do ser humano, como falamos anteriormente, 

vivemos em uma sociedade marcada pela crise dos modelos identificatórios e 

simbólicos, na qual o individualismo, a luta por lugares socialmente reconhecidos, a 

pulverização da dimensão afetiva são propulsores da (des)ordem social, deixando nos 

sujeitos um sentimento de vazio, falta de referências, que, segundo Castoriadis (1996) 

leva os sujeitos a utilizarem-se de recursos como a bricolagem e o conformismo para 

sua constituição na sociedade. A bricolagem consiste na assimilação de valores, 

condutas, necessidades, enfim de significações sociais sem um processo de síntese 

criativa na constituição do eu, sem o reconhecimento das heranças histórico-culturais, 

ou seja, uma atitude reflexiva sobre si mesmo no mundo, existe na realidade uma junção 

de influências, uma sensação de identidade pulverizada numa atitude social de 

conformismo, diferente do questionamento e crítica. Dessa forma, o conceito de 

imaginário social enganoso trabalhado por Enriquez (2001a) nos esclarece a postura 

restrita que os sujeitos sociais assumem em assimilar um discurso social/institucional 

acrítico, que preenche o vazio psíquico decorrente da falta de referências simbólicas. 

 Tendo em vista a discussão acima, situamos as nossas análises na investigação 

das significações sociais imaginárias que os jovens podem produzir sobre a família, 

tendo em vista que a mesma consiste no cenário primeiro de contato com a linguagem e 

a produção de significações. Como vimos no capítulo II, a vertente teórica da crise dos 
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modelos de identificação nos parece bastante adequada para investigarmos a relação dos 

jovens com seus familiares. No caso das famílias desfavorecidas economicamente, esses 

fatores estão presentes de forma material e simbólica, tendo em vista as condições de 

falta nas quais vivem. Pretendemos observar como se dá essas configurações, relações e 

práticas discursivas e imaginárias que estão presentes na vida desses jovens. 

4.3. Contextualizando a produção dos discursos: descrição dos 

encontros no Grupo Focal 

No primeiro encontro, objetivamos fazer um contrato com o grupo e trabalharmos 

sua dinâmica, expectativas e demandas. Estiveram presentes sete participantes. 

Trabalhamos as técnicas de história do nome e Cosme e Damião (Fritzen, 1990)34, na 

qual exploramos a origem do nome de cada participante, de forma já a investigar um 

pouco do romance familiar e da história de vida de cada jovem (Carreteiro, 2001). 

Surgiram estórias muito interessantes sobre a escolha dos nomes: desde uma 

homenagem aos avós, continuação de uma identidade familiar pela primeira letra do 

nome do pai, até mesmo brigas entre pai e mãe pela escolha de um nome que referia a 

uma das amantes do pai. Uma história bastante tocante referiu à escolha do nome de um 

dos participantes, cuja primeira letra a mãe colocou em homenagem a um pai que ele 

desconhece, segredo esse revelado com vergonha e raiva para o grupo. Já nesse 

momento detectamos a emergência da intimidade e a disponibilidade dos jovens em 

conversar sobre suas estórias.

34 Nessas técnicas nós pedimos aos jovens que, em duplas, contassem a história do seu nome para o 
companheiro, sua origem, significado, quem escolheu. Depois pedimos que os jovens contassem a 
história do companheiro como se fosse sua. Essas dinâmicas objetivam a socialização, a escuta e o 
sentimento de empatia. 
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Depois trabalhamos uma técnica de viagem da fantasia, seguida de um desenho 

(Stevens, 1991)35 na qual discutimos com o grupo as expectativas para com o trabalho e 

para com o grupo – sentimentos de respeito, confiança, acolhimento e empatia foram 

reforçados nas falas dos participantes a partir da discussão dos desenhos. Eles 

discutiram a necessidade de sigilo e abertura de cada pessoa para que o grupo pudesse 

se desenvolver. Percebemos a expressão de emoção nos jovens, que relataram nunca se 

sentirem tão bem acolhidos, tanto a nível pessoal quanto ambiental, referindo-se às 

dificuldades de ter pessoas atentas em escutar o que eles realmente têm a dizer.  

O segundo encontro aconteceu com duas semanas depois, porque na semana 

seguinte ao primeiro encontro os jovens tinham reunião mensal de articuladores e, na 

outra semana, a data prevista para o encontro coincidiu com um feriado. Estiveram 

presentes no grupo sete jovens, alguns novos e outros que haviam participado do 

encontro passado faltaram. Retomamos o contrato com o grupo e a dinâmica da história 

do nome, na qual novamente surgiram algumas estórias muito difíceis, advindas das 

famílias dos participantes. Iniciamos as discussões sobre o conceito de família com os 

jovens, o que resultou, num determinado momento, em um depoimento bastante 

emotivo por parte de uma das participantes, que tinha discutido com a mãe na noite 

anterior ao encontro. Paramos com a gravação e trabalhamos com o grupo no sentido de 

dar um apoio afetivo a sua dor. Os jovens relataram sentir-se muito bem em ajudar uma 

colega num momento de dificuldade, como também a importância que o espaço estava 

tendo para eles naquele momento, no qual estavam podendo ser escutados em suas 

opiniões. É importante aqui explicitar a preocupação constante em não nos 

35 Realizamos uma reflexão, com os jovens de olhos fechados, de forma que eles pudessem pensar sobre 
as seguintes questões: qual a experiência que vivo e já vivi em grupos na minha vida? Qual as 
expectativas que eu tenho para com esse grupo? O que eu posso dar e o que quero receber desse grupo? 
Que tipo de papéis eu assumo nos grupos? Após essas questões, pedimos que os jovens desenhassem, em 
uma folha em branco, o que eles querem receber do grupo. No verso, pedimos que desenhassem o que 
poderiam dar para o grupo. Posteriormente discutimos todos os desenhos. 
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desvirtuarmos dos limites que os objetivos  de um grupo focal em um contexto de 

pesquisa nos impõe. Não tivemos a intenção de realizar intervenções psicoterapêuticas 

com o grupo, investigando dinâmicas inconscientes, ou interpretações. Dessa forma, 

privilegiamos a dimensão ética e os propósitos de nossa intervenção enquanto processo 

de constituição de corpus  (Gondim, 2002). Nesse momento em que a jovem mobilizou-

se emocionalmente tomamos o procedimento de utilizar os participantes do próprio 

grupo a fornecerem feedbacks para a jovem e atuamos como apoio, suporte afetivo para 

que ela pudesse sair do encontro mais calma. Acreditamos que o clima de acolhimento 

do grupo propiciou um espaço adequado para o desabafo de uma situação conflitiva 

advinda da intimidade familiar, tema esse central na nossa discussão.  

O terceiro encontro realizou-se uma semana depois, com a participação de oito 

participantes. Foi-nos avisado que uma das participantes não iria mais estar conosco 

porque a mãe impediu a sua ida para o grupo já que ela estava faltando muito na escola, 

perdendo muitas aulas para estar nos encontros do Engenho. Esse momento suscitou nos 

jovens uma discussão sobre a falta de investimento dos pais nas atividades 

desenvolvidas pelo Engenho, consideradas como “perda de tempo”, em contraposição a 

uma discussão sobre a transgressão dos jovens em faltar aulas para participarem das 

ações do Engenho, o que foi avaliado como incorreto. Nesse encontro retomamos a 

discussão do encontro anterior para as pessoas que faltaram e discutimos a temática das 

relações familiares, papéis e a justificativa da família para a sociedade. Questões 

diversas surgiram, tais como: gênero, sexualidade, trabalho, relações de autoridade, falta 

de diálogo e compreensão dos pais para com os filhos, cujos discursos serão analisados 

no próximo capítulo. Esse foi um encontro em que conduzimos as discussões para um 

âmbito mais social, ou seja, as estórias particulares dos jovens foram consideradas, mas 
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tomamos o cuidado em direcionar a discussão para a apreensão imaginária das questões 

da família de um modo mais generalizante. 

O quarto encontro teve a presença de somente cinco jovens. Retomamos alguns 

pontos de discussão do encontro passado, aprofundando questões sobre como cada um 

se posiciona nas relações familiares, como é ser jovem nas famílias e as especificidades 

do grupo família enquanto instituição em nossa sociedade e em outras das quais eles 

poderiam ter conhecimento. Foi um encontro muito divertido, os jovens estavam soltos 

e bastante envolvidos. Surgiu uma polêmica muito interessante sobre a família sonhada 

versus a família vivida e sobre as diferentes configurações familiares que podem existir 

no contexto da realidade social na qual eles vivem. 

No encontro de devolução, a ser realizado após a conclusão da dissertação, temos 

a intenção de retomar as discussões realizadas no decorrer do grupo, centrando a 

atenção nos porquês que as famílias passam por algumas dificuldades levantadas por 

eles, tais como: a falta de diálogo e compreensão e conflitos que podem culminar com a 

violência, como também pretendemos explorar o projeto de família que esses jovens 

têm para o futuro. Será uma espécie de devolução das elaborações do conteúdo advindas 

de nosso trabalho de Mestrado. Faremos também uma avaliação do processo e uma 

confraternização.

Como fase de conclusão de nosso trabalho, pretendemos realizar uma devolução 

aos diferentes atores constituintes do Engenho de Sonhos como um todo, de maneira a 

mobilizar a discussão mais generalizada sobre as problemáticas e vivências familiares 

dos jovens atendidos pelo Projeto, de maneira a pensar novas formas de ver o fenômeno 

e intervir em trabalhos e elaborações de políticas públicas de apoio das bases familiares 

e comunitárias. 
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CAPÍTULO V 

DANDO VIDA E VOZ A PINÓQUIO

Dialogando com os jovens suas concepções sobre a família 

Após situarmos o leitor sobre as premissas teóricas e metodológicas que 

embasaram o nosso trabalho de pesquisa, apresentamos, nesse momento, uma análise 

dos discursos produzidos com os jovens nos encontros em grupo. Buscamos

compreender as significações elaboradas sobre a temática em questão articulando com

os dados obtidos nas entrevistas individuais, as quais tiveram um caráter mais subjetivo, 

experiencial, ou seja, os jovens puderam relatar sua história pessoal e familiar com mais

profundidade na relação dual com o pesquisador. O grupo focal permitiu a expressão 

das histórias pessoais, articulando-as com as temáticas mais amplas a serem exploradas. 

Os principais núcleos de sentido nos discursos serão sintetizados através de 

categorias de análise tais como: concepções de família, papéis familiares e de gênero, 

relação pais e filhos e projetos de futuro. Dessa forma, temos como perspectiva conectar 

os discursos produzidos no processo de pesquisa com reflexões advindas da literatura. 

Inicialmente, apresentaremos ao leitor breves informações sobre os nove sujeitos 

participantes do grupo focal, através de uma caracterização elaborada a partir dos 

questionários e entrevistas. Descreveremos brevemente o primeiro encontro do grupo, 

para, em seguida, trabalharmos as análises desses discursos tão permeados de 

contradições, paradoxos, emotividade e uma contínua dinâmica de significações, 

argumentos e contra-argumentos.
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5.1. Caracterização dos sujeitos36

 Tâmara, 17 anos, reside em Cidade Nova com a bisavó, a avó, a tia e duas irmãs. 

Numa casa conjugada à sua moram um casal de tios e três primos. Toda essa família é 

de linhagem materna. Sua mãe, 32 anos, está no segundo casamento com um parceiro 

que não é pai da jovem, mora numa casa próxima, no mesmo bairro. Desde a separação 

dos dois, que ocorreu quando a jovem tinha 6 anos, houve uma certa ruptura no 

contanto da Tâmara com seu pai, o que gradativamente gerou um afastamento completo, 

fato esse que, de acordo com seu relatos, é sentido com bastante raiva. As avós 

sustentam a família, ganhando aproximadamente 2,5 salários mínimos. Tâmara possui 

duas irmãs, de 15 e 12 anos, mas a mais nova é somente por parte da mãe. Atualmente 

encontra-se estudando, está na 2º ano do ensino médio. Mora em casa própria. 

 Leonardo, 22 anos, também reside em Cidade Nova. Mora com o pai, a mãe e 

uma irmã mais nova. Ainda tem duas irmãs mais velhas que moram fora de casa. A 

renda familiar varia muito, pois o pai é autônomo e os filhos não possuem emprego 

fixo, mas o sujeito informa que a renda total encontra-se aproximadamente a 2 salários 

mínimos. Os pais são casados, a mãe é dona de casa e o pai é camelô. Ambos sabem ler 

e escrever. Leonardo terminou o ensino médio e, no período em que aconteceram os 

encontros, conseguiu um trabalho temporário. Relata passar alguns problemas com o 

alcoolismo do pai e freqüentes discussões com a irmã. Moram em casa alugada. 

 Nilson, 15 anos, mora em Cidade da Esperança com os padrinhos (seus tios 

maternos) e primos. Seus pais e uma irmã mais nova resolveram mudar-se para Cidade 

Nova, condição que o jovem não aceitou e pediu para seus padrinhos manterem sua 

estadia em Cidade da Esperança, bairro de origem da família. O pai, 37 anos, é digitador 

36 Os nomes utilizados aqui serão modificados por questões éticas, garantindo sigilo e privacidade dos 
sujeitos.
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com emprego fixo e está casado com a mãe, 35 anos que é monitora de uma creche. A 

renda familiar está situada em 2,5 SM, morando em casa própria. Possui uma irmã de 5 

anos, cuida dela durante as manhãs enquanto os pais estão trabalhando, mantém contato 

com a casa dos pais todos os dias, mas dorme na casa da madrinha. Está cursando o 2º 

ano do Ensino Médio e faz parte de um grupo de skatistas em Cidade da Esperança. 

 Luís, 18 anos, mora em Cidade da Esperança com os pais, uma irmã mais velha 

e uma sobrinha. O pai, 53 anos, é aposentado e casado com a mãe, 49 anos, dona de 

casa, que sabe ler muito pouco. A renda familiar está situada em 2 SM. Apesar de ter a 

família presente, boa parte da semana ele passa sozinho em casa, pois os pais 

resolveram comprar um sítio, onde estão passando boa parte do tempo. Luís toma conta 

da casa, que é mantida pelo pai. Seus irmãos são duas mulheres de 27 e 23 anos e um 

irmão de 25 anos. Luís não trabalha e está terminando o Ensino Médio. 

 Tarciana, 17 anos, mora no bairro de Felipe Camarão com seu pai, mãe e mais 

dois irmãos mais velhos. O pai, 44 anos, é motorista e trabalha numa oficina mecânica 

para complementar a renda. É o segundo marido da mãe, 42 anos, que atualmente 

trabalha como cozinheira em uma creche. Ela também é a segunda companheira do 

marido, que possui mais dois filhos do primeiro casamento que moram em sua cidade 

natal. O casal mora junto, mas não são oficialmente casados. O irmão mais velho, de 22 

anos, é filho do primeiro casamento da mãe, trabalha em um supermercado, não 

ajudando na renda familiar que está situada em 3 SM. A jovem ressente-se por acreditar 

que sua mãe privilegia afetivamente esse irmão. O outro irmão, 19 anos, é fruto do atual 

relacionamento do casal. Tarciana, durante os encontros, relata diversos conflitos 

existentes com a mãe, ao contrário de sua relação com o pai, pelo qual relata uma 

preferência afetiva. Tem namorado, o qual é considerado uma pessoa muito 
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significativa. Está atualmente terminando o Ensino Médio e trabalha em casa, em 

serviços domésticos. 

 Hudson, 16 anos, mora também em Felipe Camarão, com a mãe, o padrasto e 

dois irmãos. Possui uma história de vida bastante difícil, relatando que não conhece o 

pai biológico. A mãe engravidou e deixou-o em um orfanato assim que nasceu, no qual 

esteve até os 7 anos recebendo visitas esporádicas da avó materna, sem nunca ter visto a 

mãe. Após essa idade, a instituição devolveu-o à mãe, que já estava morando com seu 

atual companheiro. A vinculação foi muito difícil, o jovem relata ter passado por 

diversas adversidades, ter morado na rua. Hoje está mais presente em casa, realiza 

serviços domésticos diversos enquanto os pais trabalham – o padrasto, 37 anos, como 

gari e a mãe, 39 anos, como empregada doméstica. Sente-se rejeitado e desprivilegiado 

com relação aos irmãos, um menino de 02 e uma menina de 07 anos. Em uma casa 

conjugada moram os avós maternos e um tio. A renda familiar está situada nos 3 SM. 

Hudson está fazendo um supletivo da 7ª a 8ª série, mas teve dificuldades de responder o 

questionário, tanto na leitura como na escrita. Mora em casa alugada. 

 Carol, 17 anos, mora no Bom Pastor com a mãe, o padrasto, quatro irmãos e um 

sobrinho. O padrasto, de 51 anos, é mecânico e está morando junto com a mãe, 36 anos, 

dona de casa, há aproximadamente 7 anos. Esse é o segundo casamento dos dois. O pai 

possui pouco contato com a jovem, a separação ocorreu devido a diversas brigas que 

acarretaram em agressões físicas. Houve briga na justiça pela guarda que ficou com a 

mãe, mas o pai chegava a ver os filhos no fim de semana, contato esse que foi se 

tornando escasso com o tempo. A jovem relata que o padrasto convidou a mãe para 

morar junto na casa dele, com o filho do primeiro casamento, de 22 anos. Ela tem um 

irmão de 17 anos que trabalha e duas irmãs, de 14 e 5 anos, que estudam. Afirma ter 

muitos problemas com a mãe e com a sobrecarga das pessoas, ou seja, sente-se muito 
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incomodada com a presença de muita gente na mesma casa. Está na 7ª série, trabalha 

ajudando a mãe em casa. Sua renda familiar situa-se em 2 SM, moram em casa própria. 

 Kristiane, 20 anos, mora em Guarapes com o esposo, filha, sogros e uma 

cunhada. Seus pais são separados: o pai, 40 anos é vigia e a mãe, 45 anos, cozinheira. 

Engravidou há dois anos, quando resolveu casar e morar com o então namorado, na casa 

dos pais dele. O sogro sustenta a casa, com um rendimento de 2 SM, juntamente com o 

marido que faz trabalhos temporários. Ela tem quatro irmãos morando com a mãe, três 

irmãs de 28, 23 e 21 anos e um irmão de 19 anos, que estudam e trabalham. Ela está na 

8ª série do ensino fundamental: seus estudos atrasaram-se devido à gravidez. Não foi 

submetida à entrevista individual a tempo de elaboração da análise dos dados, mas 

participou dos encontros no grupo focal. 

 No período em que foi realizada a pesquisa37, boa parte dos jovens tinha 

ingressado em atividades no Engenho recentemente, no período de uma semana a seis 

meses; somente dois jovens desenvolviam atividades no Fórum há mais de um ano. 

Chegaram ao Engenho através de amigos, convites de profissionais que trabalham com 

os jovens da comunidade e pela participação nos seminários de diagnóstico. Afirmam 

acreditar no Engenho como espaço de aprendizado e troca, uma esperança positiva, 

apesar de alguns problemas e dificuldades. A família apóia, segundo eles, a participação 

do Engenho, apesar de existirem cobranças da inserção deles no contexto de trabalho 

para complementar a renda familiar. 

37 Os encontros foram realizados no período de setembro a outubro de 2002. 



140

5.2. O início da teia: primeiro encontro com o grupo 

 Como descrevemos no capítulo anterior, os jovens mostraram-se bastante 

surpresos em encontrar uma sala com colchões e almofadas, na qual eles poderiam ficar 

à vontade. Esperavam um ambiente mais formal, como uma sala de aula, com cadeiras e 

mesas. Eles expressaram bastante satisfação, sentindo-se acolhidos no local. 

 Iniciamos o trabalho com uma dinâmica na qual os jovens contariam para o 

grupo a estória de seus nomes. Estavam presentes nesse encontro Leonardo, Tâmara, 

Nilson, Luís, Carol, Kristiane e Allane38. Alguns não souberam contar a estória de seus 

nomes, já outros relataram estórias bastante significativas, tais como Kristiane, que 

relata que existe uma estória em que seu nome foi dado em homenagem a uma das 

amantes de seu pai, segundo sua mãe. Hudson, no segundo encontro, nos conta que o 

letra h no seu nome advém do homem que sua mãe transou, que tinha um nome que 

iniciava com essa letra. Já estórias como a de Nilson nos revelam um padrão familiar de 

colocar os nomes dos homens com a letra N, por parte de seu pai. É interessante notar a 

presença e influência do pai nomeando boa parte dos jovens. Aproveitamos a discussão 

para sensibilizar os jovens para a importância do nome como nossa concepção de 

mundo, no desejo de nossos pais. Passamos a existir socialmente por meio de nossos 

nomes, fazendo sentido iniciar o grupo sobre família dessa maneira (Rouchy, 2001; 

Carreteiro, 2001;  Ruffino, 1999). 

 Em um segundo momento, exploramos o que os jovens poderiam e gostariam de 

receber daquele grupo que estava começando naquele momento. Os jovens relataram 

38  Allane, 14 anos, mora em Bom Pastor com a mãe, primas, irmãos e avó. Seus pais são separados – o 
pai, 26 anos é gerente de um estabelecimento comercial em Recife e a mãe, 35 anos, é dona de casa. A 
renda da familiar advém do trabalho dos primos e aposentadoria da avó, chegando a 3 SM. Ela tem três 
irmãos, de 12, 9 e 4 anos. Está na 6ª série. Não participou do processo de grupo focal, indo somente ao 
primeiro encontro, proibida pela mãe que alegava que o Engenho estava prejudicando-a nos seus estudos. 
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expectativas de confiança, respeito, amizade, afeto, sinceridade, aprendizado e escuta, 

tanto no nível de contribuição individual, como também de receber o grupo. Falou-se 

muito em respeito, esperança, união e igualdade na relação entre dar e receber afeto e 

conhecimento. Alguns jovens emocionaram-se, relatando que era uma novidade, um 

alívio poder estar em um grupo no qual pessoas comprometem-se afetivamente e se 

importam uns com os outros. Depois de todos se expressarem, concluímos o trabalho e 

marcamos o segundo encontro, no qual exploraríamos a temática de pesquisa. 

5.3. Analisando o discurso 

 A partir dos dados obtidos, apresentaremos reflexões sobre o imaginário social 

presente nas falas dos jovens. Vamos explorar algumas categorias de análise para 

sistematizar os principais núcleos temáticos discutidos no grupo focal e nas entrevistas. 

5.3.1. Concepções da família 

 Percebemos no discurso dos jovens a presença de um imaginário social 

instituído sobre a família que traduz a noção burguesa / moderna / higienista de “família 

estruturada” como requisito imprescindível para a saúde psicológica e conduta moral 

adequada na sociedade. A família ideal seria formada por pai, mãe e filhos, morando 

juntos na mesma casa, vivendo uma relação sem conflitos, na qual prevalece o diálogo e 

o afeto entre seus membros. 

Na minha opinião, eu acho que uma família é o primeiro passo pra pessoa se formar 
mutuamente, porque uma família mal estruturada, isso, de certa forma, vai apresentar 
pra o filho, né? Quando tiver criança vai ser um pouco nervoso, vai ter problemas 
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também assim como os pais, porque ele viu o exemplo dos pais, e ele vai copiar. (Luís, 
segundo encontro). 

Família não é só aquela que impõe limites. Eu acho que também é aquela que 
cria, que dá amor, que ensina. É... (...) Que apóia também, né, como ele tá 
dizendo que tem um amigo dele que tem AIDS, aí, tem família que já sabe que o 
filho tem AIDS, (...) aí, passa a não quer mais saber do filho. Eu acho que isso 
não é família. Família apóia em todos os momentos. (Leonardo, segundo 
encontro).

 Nas falas transcritas acima observamos a concepção de família como espaço 

idealizado de conselho, conversa, compreensão e orientação. Enfatizou-se, nos 

encontros, a importância da família como espaço primordial de aprendizagem, base na 

educação que influenciará decisivamente na conduta dos indivíduos em sociedade. 

Nesse contexto, os jovens discutiram bastante sobre a influência do ambiente familiar 

no comportamento das pessoas, na sua personalidade. Percebemos uma influência 

familiar na constituição da identidade / personalidade individual, bem como a noção de 

socialização primária por parte dos jovens (Berger e Luckmann, 1983; Winnicott, 

1989).

 Apesar de uma aparente visão determinista, os jovens discutiram bastante sobre 

os tipos de posicionamento que assumem diante do discurso da família, ou seja, o lugar 

simbólico configurado na rede familiar. Caberia ao indivíduo singular, segundo os 

participantes, a consciência de reproduzir o padrão familiar de respostas na vida. 

Existem contra-argumentos em que os jovens demonstram que as pessoas não precisam 

seguir, nas relações sociais, a educação aprendida dentro de casa. Existem jovens que 

podem responder diferentemente das expectativas familiares, o que pode ser bastante 

saudável. Voltaremos a essa discussão quando abordarmos a relação pais / filhos. 

 Retomando as concepções dos jovens sobre família, a atitude de contra-

argumento também está presente quando os jovens deparam-se com o imaginário social 

da família estruturada burguesa. Esse ideal é fonte de conflitos no discurso, verificados 
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em falas que alegam que, muitas vezes, a realidade vivida é bastante diferente do padrão 

imaginado (Szymanski, 2000a/b; Peres, 2001b; Bruschini, 2000; Mello, 2000/2002; 

Gomes, 2000). A maioria dos participantes relata a presença de conflitos, discussões, 

falta de compreensão de suas necessidades, bem como arranjos familiares que divergem 

bastante da família tradicional, tais como: presença de padrasto, separação dos pais, 

família de várias gerações convivendo na mesma casa, presença de meio-irmãos. Apesar 

disso, os jovens relatam a necessidade de se ter um pai e mãe casados, apoiando-se, para 

constituir família como ideal. Por exemplo, podemos observar, no quarto encontro, as 

seguintes falas: 

Porque sem o pai ou sem a mãe, não vai dar, só o pai ou só a mãe não é uma família. É 
uma família por que vai ser criada, agora não vai ser é... Não vai ter muita 
responsabilidade porque só uma pessoa botando moral ou alguma coisa assim... Sei lá. 
(Nilson).

Até, vamos supor, se um filho cresce sem o pai, aí, quando ele crescer encontrar um 
amiguinho marginal, se ele não tiver um pai e dependendo da personalidade dele, ele 
não vai concordar. Por isso que eu digo que a família estruturada deve ter pai e mãe. 
(Luís).

Não precisa, eu acho que sim. Não é obrigado porque você não tem um pai que você 
não vai ter uma boa família, que você não se dar bem na vida, não é. Mas o ideal mesmo 
seria que tivesse os dois, né? Tendo os dois seria muito melhor do que ter só um. Mas 
mesmo assim, tendo só um, o pai ou a mãe, eu acho que não é obrigado você não ter 
uma boa família não. (Leonardo). 

 Outra resposta que difere dessa concepção nos é dada por Tâmara quando afirma 

que sua família foi eficiente na sua criação, apesar da ausência do pai. É interessante 

notar a convivência exclusiva de mulheres de diversas gerações na casa dessa 

participante. Existe um reconhecimento da dificuldade de criar os filhos sem a presença 

do pai, principalmente de ordem financeira, mas esse fato não exclui a possibilidade de 

propiciar um ambiente que forneça uma boa educação. Essa intervenção de Tâmara 
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aponta para reflexões entre o imaginário instituído de família burguesa estruturada, em 

contraste com a realidade vivida, permeada de diferentes configurações, arranjos e 

relações, muitas vezes, conflituosas entre seus membros. 

Olhe, assim, eu não concordo de jeito nenhum, não tem hipótese nenhuma de botar na 
minha cabeça que uma pessoa só é bem criada com o pai e com a mãe. (...) Porque eu 
fui criada assim sem o meu pai (...) eu fui muito bem educada pela minha mãe, pelas 
minhas duas vós, e até mesmo também pela minha tia, que ela cuidou muito de mim 
quando minha mãe trabalhava. Eu sei que tem mais dificuldades uma mãe criar um filho 
sozinho, mas isso não quer dizer nada. Assim, tem filhos aí, tem pessoas até criadas 
com mãe e pai ao mesmo tempo e que não valem nada (Tâmara, quarto encontro). 

Também, nem sempre é esse mar de rosas, sabe? Quando vocês tão falando 
assim, eu fico calada só pensando assim, porque quando vocês falam assim 
parece uma coisa bem artificial, sabe? Não é realidade, (...) Porque sempre tem 
aqueles contratempos, aquelas discussões, é como se vocês tivessem imaginando 
como vocês queriam que fosse, não é o que é, entendeu? (Tâmara, quarto 
encontro).

Eu concordo com ela. (...) É, a gente mente quando fala logo de família assim, a 
gente lembra logo de como você tava falando: do que um pai faz, do que não 
faz. Mas cada família tem problemas, tem os familiares que passam por alguma 
coisa ruim assim. A gente só tá imaginando as coisa boa como é, a família 
perfeita. (Leonardo, quarto encontro). 

 No momento em que Tâmara questiona o argumento da necessidade da presença 

de pai e mãe para a saúde da família, os jovens desencadeiam um debate sobre a 

influência da separação dos pais no desenvolvimento dos filhos. Por um lado, 

reconhecem que, muitas vezes, essa pode ser a melhor solução; por outro, a separação 

ainda é vista como desfavorável, em comparação à família estruturada. É interessante 

observar a preocupação dos jovens no tocante às implicações psicológicas do processo 

de separação para a família, geralmente a separação é vista como um fator estressante, 

causador de sofrimento, acarretando relações muitas vezes tensas entre os pais e os 

filhos, os quais acabam se afastando de um dos genitores, geralmente o pai. O processo 

de separação, conforme Becker (1998) e Hellinger (2002), pode ser vivido de maneira 
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muito dolorosa para filhos que se situam numa relação de competição e desvalorização 

do pai para com a mãe, ou vice-versa, de forma que eles encontram-se como alvo 

principal de projeções e ressentimentos da relação conjugal terminada, pois os filhos são 

a lembrança, a marca viva de um vínculo que será mantido entre o casal. Esses 

argumentos são também mencionados nas entrevistas individuais, confirmando as idéias 

discutidas no grupo. 

Eu acho que dependendo de como vai ser relação, porque a separação afeta a criança, o 
organismo da criança é mais sensível, por exemplo: uma criança que tem um irmão, 
uma mãe que trabalha, passa muito tempo sem ver, adoece. Até um irmão, no caso, acho 
que dependendo de como a separação seja feita, se a relação do pai e a mãe como uma, 
como o filho está, a relação afeta a criança. (Luís, quarto encontro). 

Uma família assim separada é ruim, mas também às vezes é bom. É melhor do que tá 
junto e brigando, passando uma coisa ruim pros filhos, né. Sei lá, às vezes é melhor tá 
separado mesmo, só fica ruim pros filhos ficar sem saber com quem vai ficar, os se é 
com os dois, ou com os avós. (Leonardo, quarto encontro). 

(Périsson: O que você acha do comportamento dela, de sua mãe ter se separado do teu 
pai?) Bom, eu não sei. Eu acho que... Até falei num dia desse qual é o sentimento que 
eu tenho de acordo com essa separação, né, deles dois. Assim, ela vai viver obrigada 
com ele, só porque ela tem duas filhas dele, do pai? Eu acho que não faz nem bem a ela, 
nem a gente também. Que ela ia sempre jogar na cara: - “Ah, eu só tô com você por 
causa das duas filhas que eu tenho de você, não sei o que”. E talvez, até da gente e das 
outras filhas que ela tivesse com ele, né? (Tâmara, entrevista individual). 

 Verificamos a dificuldade de relativizar as concepções imaginárias instituídas. 

Para os jovens, entrar em contato com a contraposição entre a família imaginada,

amorosa, sem conflitos, com harmonia entre seus membros organizados de maneira 

“estruturada” versus a família vivida, permeada de conflitos, dificuldades financeiras e 

arranjos diferenciados, ocasiona um sentimento de fracasso, inadequação e incômodo 

por não corresponder às expectativas sociais advindas do processo histórico de 

emergência da burguesia na modernidade, que considerou, com o movimento higienista, 

a família nuclear como padrão de saúde a ser seguido (Peres, 2001b; Vilhena, 2002; 

Fonseca, 1993). Apesar das diferentes formas de configurações familiares existentes na 



146

contemporaneidade, os jovens ainda se apegam aos referenciais tradicionais como 

parâmetro para avaliar sua família de origem, como também o tipo de família que 

pretendem constituir no futuro. 

 Uma forma alternativa de constituição familiar para os jovens consiste na união 

temporária de amigos, convivendo no mesmo espaço e dividindo tarefas. O afeto, apoio 

e conivência duradoura podem ser considerados como fatores que configuram esse 

grupo de pessoas como uma família – uma família que se constrói pelo livre arbítrio 

individual, diferente da família que vivemos, na qual não podemos escolher seus 

integrantes, já nascemos nessa teia de relações que nos constitui e torna-se uma das 

principais referências para a vida social. 

 A família existe para constituir a sociedade e reproduzi-la, segundo os jovens. 

Além disso, a família atribui um sentido de origem, de referência para cada pessoa; é 

através dela que os jovens se identificam, obtém reconhecimento de si mesmos e podem 

construir possibilidades de compreensão do mundo, principalmente na adolescência, em 

que conseguem, ao nível de desenvolvimento psicológico, elaborar noções críticas sobre 

o funcionamento da sociedade, devido à ampliação de seus referenciais e abstração do 

pensamento.  

 Vimos no capítulo III como a sociedade ocidental, no decorrer de diversos 

momentos históricos, preocupou-se com as soluções necessárias para controlar e 

disciplinar a juventude. Esse momento da vida, diferente da infância em que os pais 

conseguem mais facilmente impor controle à criança, caracteriza-se pela emergência da 

autopercepção, busca da autonomia e transição social na aquisição de direitos e 

responsabilidades. É interessante notar como a sociedade contemporânea dirige suas 

preocupações para o jovem, o ser adolescente, esse sujeito que é alvo de medidas de 

intervenção, proteção, assistência, como também alvo principal do espírito capitalista 
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mercadológico – é na transição, no vazio, na aquisição de identidade que se implanta o 

terreno fértil para a criação contínua de necessidades, com vistas a reproduzir a 

insatisfação e o consumo (Morin, 1990; Rocha, 2002; Schindler, 1996). Faltam 

referenciais no mundo contemporâneo para questionar a falência das meganarrativas, a 

insegurança das famílias e o bombardeio contínuo de informações. A mídia e o mercado 

capitalista atual conseguem transformar as expressões e atitudes de rebeldia e 

transgressão dos grupos jovens em novos produtos a serem consumidos de maneira 

globalizada, temos, por exemplo, nos anos 60, a disseminação dos ideais, roupas e 

costumes hippies americanos, antes de contracultura, tornando-se um modo de vida 

assimilado pelos jovens de todo o mundo. Processo como esse aconteceu com outros 

movimentos juvenis como os punks nos 80 e o movimento grunge dos anos 90, 

inicialmente considerados repulsivos e condenados pela sociedade, mas rapidamente 

absorvidos com uma nova roupagem, tornando-se referenciais da moda, por meio de 

roupas, acessórios, músicas e produtos diversos. A disciplina na sociedade atual, para 

além das medidas punitivas ou de coerção, se dá através de produção imaginária da 

massificação das diferenças, numa atitude de apatia que impede a emergência das 

manifestações criativas e críticas necessárias para a transformação social (Ozella, 2002; 

Takeuti, 2002b; Teixeira, 2002; Rodulfo, 1997). 

 Uma observação importante a ser considerada é a referência da família como 

locus primordial de vivência das emoções – as experiências vividas em casa são 

relatadas pelos jovens como geradoras de fortes sentimentos – raiva, tristeza, amor 

(DaMatta, 1990; Wagner et alli, 1997; DeAntoni e Koller, 2000). A partir da instituição, 

a nível social, da demarcação entre os âmbitos público e privado, criou-se um contexto 

propício para o desenvolvimento do sentimento de intimidade, no qual as emoções e 

sentimentos tornaram-se reconhecidos e expressados, formando a sensação de um eu 
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privado que necessita ser ouvido, compreendido e amado. A condição de permanência 

em casa dos jovens durante anos de suas vidas, vivendo a dicotomia com a dimensão 

social, acarreta uma convivência mais intensa, na qual as dificuldades emergem, devido 

principalmente às relações de poder existentes na família. Isso é confirmado nas 

diversas situações de desentendimento, competição, ressentimento, mágoas com os 

diversos parentes os quais são freqüentemente evocados nos grupos e nas entrevistas.  

Aí, ontem ela veio me julgar de certas coisas que eu tenho minha consciência que não 
fiz. Aí, eu chorei, eu não agüentei, eu passei dezessete anos só ouvindo. Aí, estourei, 
briguei, e saí da academia, acabei passando mal na academia e me levaram pro posto. 
Aí, quando eu cheguei lá, ligaram pra casa, aí ela falou que era mentira, que era frescura 
minha. (...) Quando eu entrei, procurei nem olhar pra cara dela, tomei meu banho e fui 
pro meu quarto. (Tarciana, segundo encontro). 

(...) minha mãe quando vai brigar comigo, ela fala muitas coisas que toca, que me dói. 
Aí, são essas coisas, eu começo a chorar, ela me xinga, ela chama tudo quanto é nome. 
Aí, diz logo assim: - “A porta da rua tá bem aí, se você quiser ir pode ir embora, agora, 
depois não pense em voltar se arrependendo, chorando não que não sei o que”. Aí, 
quando eu vou tentar fazer as malas, aí, vem ela: “Se você for, você apanha! Não sei o 
que, não sei o que”. (...) Aí, eu falo: - ‘Não foi à senhora mesmo que falou que a porta 
da rua? A porta da rua taí, então, eu vou embora’.. (Carol, terceiro encontro). 

Chama a atenção o relato dos participantes no tocante à dificuldade de expressar 

sentimentos positivos em família; de acordo com as entrevistas, observamos a emoção 

expressada pelos jovens em não conseguirem dizer ou demonstrar afeto para as pessoas 

em casa. Sua explicação para a falta de afeto geralmente está associada à falta sentida 

pelos jovens de uma demonstração dos pais de seu amor, prevalecendo os conflitos na 

relação. Ao nosso entender, os discursos dos jovens confirmam alguns pressupostos 

elaborados por autores da psicologia que estudam o vínculo familiar (Winnicott, 1989; 

Mahler, 1994; Bowlby, 1988), os quais afirmam que a vivência do amor materno nos 

primeiros anos de vida consiste na condição primária para a transmissão do amor na 

vida social, ou seja, o afeto, na forma de cuidado, seria uma herança a ser transmitida 

pelos pais e passada a frente quando os jovens constituírem família. A dimensão dos 
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conflitos, da ambivalência e do ódio é reconhecida, no entanto cabe à relação familiar 

desenvolver bases de apoio e reparação das dificuldades afetivas vividas. Se no decorrer 

da história de vida da família não foi possível à criança vivenciar o amor enquanto 

esteve numa condição de dependência material, física e afetiva dos pais, muito difícil 

será reparar a falta na adolescência, fase em que os mecanismos de defesa e resistência 

contra os conflitos estão mais estruturados e o sujeito está numa condição de busca da 

autonomia e independência. Vejamos as falas dos participantes: 

(Périsson: Por que você acha que vocês têm tanta dificuldade com sua mãe?) Eu não 
sei, eu não tenho jeito de chegar, de abraçar, de beijar, eu não tenho, eu não faço isso 
nunca. Eu sempre fui assim. Agora, depois de grande não dá pra ajeitar isso, isso é da 
criação, foi o jeito que ela me criou, então... (Périsson: Então?) Então, ela não pode 
nem reclamar, né. (Périsson: Ela reclama?) É, de vez em quando ela fala alguma coisa 
assim, mas eu digo a ela: - ‘Foi o jeito que você me criou desde criança, então, agora é 
só agüentar’. (Tarciana, entrevista individual). 

Minha mãe, vixê, eu acho que eu tenho muito amor pela minha mãe. Sabe, assim, que 
também é muito difícil demonstrar. (...) Ela fala que eu sou muito difícil de conversar, 
até mesmo assim, eu sou meia receosa, sabe? (Périsson: Por que?) Não sei, não tenho 
essa abertura com ela. Eu não tinha antes, aí, quando ela tenta tirar agora é mais difícil, 
né. (Tâmara, entrevista individual). 

Agora, MEU PAI (enfatiza), é que fala muito assim que era muito diferente quando a 
gente era pequeno, que era doido por ele, só vivia andando mais ele, mas aí depois 
cresceu, sei lá, a gente se afastou mais. Aí, a gente se fala pouco, quando a gente se 
encontra, né, quando eu chego do trabalho, ele já tá dormindo, aí, quando eu acordo de 
manhã, ele já tem saído, aí, a gente quase não se vê. (Leonardo, entrevista individual). 

Não é por acaso que existe uma ênfase dos estudos psicológicos na gênese 

familiar de muitos conflitos psíquicos (Freud, [1923]; Hellinger, 2002; Winnicott, 1991, 

Neugerburguer, 1999) – a dicotomia casa/rua, a intensidade dos vínculos familiares no 

âmbito privado favorece a vivência de afetos dirigidos a objetos inscritos em um 

microcosmo que interage pouco com a sociedade mais ampla, no caso das famílias 

tradicionais. O mundo contemporâneo exige uma abertura maior da célula familiar para 

as influências externas, a tal ponto que muitos se isentam de assumir a responsabilidade 



150

da educação dos filhos, atribuindo-a a diversas instituições, principalmente a escola. Em 

pesquisas realizadas com classes populares (Rizzini et alli, 2000; Sousa, 2002), essa 

abertura da família consiste numa disseminação dos cuidados das crianças e jovens na 

comunidade, numa rede solidária de apoio. Muitas vezes é comum a moradia de 

parentes próximos na mesma rua, bairro, ou até mesmo em casas conjugadas, como 

vimos na caracterização de nossos jovens. O curioso é que, apesar desse fato, os pais 

consistem nas figuras centrais de referência para os nossos sujeitos. Vamos aprofundar 

nosso olhar sobre o que esses sujeitos trazem de sua relação com seus genitores e pais 

substitutos, seus papéis e outras figuras importantes nas relações familiares. 

5.3.2. Papéis familiares 

Tecendo considerações sobre a especificidade dos papéis familiares, percebe-se 

a presença da mãe como figura central de referência de todos os jovens. Apoio, afeto, 

cuidado, bem como conflitos e cobranças estão presentes nas histórias relacionadas com 

a mãe, tendo em vista que ela é a pessoa mais presente no cotidiano privado e familiar. 

Como vimos no capítulo II, diversas vertentes da teoria psicanalítica (Freud [1905]; 

Winnicott, 1993; Mahler, 1994; Greenberg e Mitchell, 2001) acentuam a importância da 

função materna na constituição da  personalidade individual, sendo consensual o 

processo de identificação e diferenciação materna para a definição da orientação sexual, 

do sentimento de integração egóica e estabelecimento de relações objetais saudáveis 

com outros personagens no mundo social. 

É curioso notar a dificuldade das jovens na relação com as suas mães; diversos 

casos foram narrados, em que as jovens sentem-se pressionadas, insatisfeitas, rejeitadas 

pela mãe, gerando uma atitude de bastante ambivalência – o amor é reconhecido, há o 



151

reconhecimento da identificação com padrões maternos de comportamento, mas, 

simultaneamente, há muita raiva e mágoa, discurso esse já citado nas páginas anteriores. 

Também levando em consideração hipóteses psicanalíticas, haveria uma certa 

reelaboração, na adolescência, dos conflitos vividos durante o período edípico (Erikson, 

1981; Aberastury, 1983; Gallatin, 1978), na busca de novos elementos de diferenciação 

e identificação com os pais, propiciando uma afirmação da identidade pessoal, social e 

sexual. Como veremos nas falas transcritas abaixo, não percebemos esse fato no 

discurso dos jovens, que expressam bastante amor na relação com a mãe, com exceção 

de Hudson que nos conta uma história pessoal de muito abandono, rejeição e medo. 

Vejamos como alguns de nossos participantes referiram-se à figura materna: 

Acho que eu tenho algumas coisas que eu devo ter puxado do meu pai e da minha mãe. 
Eu sou muito escandalosa, mas eu puxei a minha mãe, eu sou muito ignorante, acho que 
eu puxei dela. (...) Eu acho que com as pessoas mais próximas, meu namorado tava 
dizendo ontem: - “Você não quer ser igual a sua mãe, mas você é igual a ela”. E eu não 
queria que fosse. (Tarciana, entrevista individual). 

É tudo, mãe já tá dizendo: é quem cuida e dá educação e aborrecimento (...) Assim, ás 
vezes assim eu tenho orgulho de falar que eu tenho mãe, mas às vezes eu tenho vontade 
de dizer: - ‘Infeliz que eu tenho mãe’. (...) Só em alguns momentos eu sinto raiva, 
momentos que ela tá brigando, discutindo comigo, mas às vezes eu sinto muito amor. 
(...) ela é a única que procura resolver o que nós fazemos de errado, ela é quem está nos 
defendendo sempre, é ela que nos faz. (Carol, entrevista individual). 

Mãe, que cuida da família assim, carinho, cuidado, mãe é cuidadosa demais. Eu, quando 
a gente queria ir pra padaria à noite, assim, mãe não dorme enquanto a gente chega em 
casa mesmo sabendo onde a gente tava, essas coisas, muito cuidadosa. Muito legal.(...) 
Sinto paixão, muito amor, gosto muito dela. (Leonardo, entrevista individual). 

Mãe, eu acho que é uma coisa importante. Porque é quem gerou a gente, e o 
primeiro carinho, a primeira educação, geralmente, é da mãe. Digo isso porque o 
pai trabalha, e a mãe não, a mãe fica cuidando da pessoa. E no caso, geralmente, 
pra mim tomar uma decisão, passo primeiro pela minha mãe. (...) Porque ela é 
mais compreensiva do que o pai. (Luís, entrevista individual). 

História de família é... Muito doloroso. (...) Porque, só quando eu nasci, fui logo pro 
orfanato, fiquei lá até os sete anos, aí, minha vó ia me visitar toda semana, minha mãe 
não ia. (...) Quando eu saí de lá, fui morar na minha mãe, aí, minha mãe trabalhava, ela 
me deixava na casa de um, na casa de outro, aí, eu fui aprendendo a viver. (...) Na 
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minha vida, eu já passei vários dias foras de casa, eu já dormi num morro, já dormi no 
chão já, minha mãe já bateu eu mim já de sair sangue já. Ela bateu três vezes já em 
mim, já que o sangue ficou escorrendo. (Périsson: O que você sente quando você conta 
essa história?) Medo, medo. Eu não sei como explicar, não sei como dizer esse medo, é 
um medo... Só eu sei. Medo dela. (Hudson, entrevista individual). 

Já o pai é concebido, para os jovens de ambos os sexos, como figura 
principal de sustentação econômica e moral; ele é quem dá suporte à mãe na 
imposição de limites e controle dos filhos. Na relação entre pai e mãe, a mãe é 
geralmente considerada uma mediadora dos filhos com o pai, relativizando os 
interditos. A função do pai, em termos psicanalíticos, além de suporte 
imprescindível para que a mãe possa ter segurança no exercício dos cuidados e 
afeto, serve principalmente como instauradora da Lei no psiquismo infantil, no 
momento em que o pai entra na relação simbiótica como um Outro na relação, 
instaurando a alteridade, a autoridade e o uso da linguagem como mediadora das 
relações (Lacan, 1987; Greenberg e Mitchell, 2001; Winnicott, 1993). É 
interessante notar como as jovens possuem uma relação conflituosa com os pais 
biológicos, o que não acontece com seus padrastos, nesse sentido o processo de 
separação dos pais trouxe para essas jovens um contato de um pai substituto mais 
positivo, acarretando um afastamento do pai biológico, já que as estórias de 
divórcio estão permeadas de conflitos; os pais biológicos são vistos como 
negligentes, faltando com suas obrigações materiais e afetivas. Já os rapazes citam 
a relação com o pai com uma certa ambivalência e distanciamento, bem diferente 
do amor incondicional relatado no que se refere à mãe, vale ressaltar que, com 
exceção de Hudson, os jovens possuem uma estrutura de família nuclear, na qual 
seus genitores continuam unidos no primeiro casamento. Citemos as falas dos 
jovens:

É dar o exemplo. Porque, tipo, quando a mãe ta grávida, ele var fazer o que? (...) ele vai 
trabalhar pra comprar comida, pra comprar roupa, pra ir, tipo, a criança, quando tiver 
grande, ele botar no colégio, ele que vai ser encarregado disso. Porque, na maioria das 
vezes, as mulheres não trabalham, ficam cuidando da casa, não é verdade? Então, ele 
(...) dá educação, põe moral, quando a mãe, tipo, não tem um pouco moral, o pai lógico 
que ele vai ter moral. (Nilson, quarto encontro). 

Porque, até assim, né, o pai, assim, ele tem mais voz ativa pra o filho do que a 
mãe. Então, acho assim pra mãe criar um filho sozinha eu acho que ela tá 
passando muito sufoco sem o pai. Porque o filho fazer uma coisa errada, ela 
reclama, mas ele: - “Ah, é só minha mãe, eu não tenho pai, eu não tô nem aí, não 
quero nem saber, não sei o que.” Já o pai não: - “Olhe o respeito, não sei o que, 
você ta fazendo isso errado”. Já bota moral mesmo, assim, ele já fica mais: - 
“Não, tenho pai e mãe que ainda mandam em mim”. (Carol, quarto encontro). 

Quando ele bebe, às vezes, ele bagunça em casa, sei lá, faz uma bagunça, 
quando vai comer mela a mesa todinha, aí minha mãe começa a brigar. (...) Aí, 
eu fico na minha, calado, fico perturbado, não gosto de me meter não. Às vezes 
dá raiva. (...) Pai, assim, acho que a mãe é intermédio da família, mas o pai 
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também. Meu pai sempre foi preocupado com a gente, pelo menos comigo 
assim, sempre tá perguntando se eu tô precisando de alguma, de dinheiro, dessas 
coisas. (...) Gosto também muito dele assim, não tanto como minha mãe. 
(Leonardo, entrevista individual). 

Onde meu padrasto chega, se perguntar: - “são seu filhos?” – “São meus filhos, são 
mesmo que fossem meus filhos”. Ele fala, ele tem até um orgulho de falar. (...) Eu me 
sinto assim: uma pessoa amada, por ele não ser meu pai, ele se dedicar a mim, a meus 
irmãos, e tem o orgulho de falar, porque tem uns aí, tem homem que nem fala. É 
maravilhoso você escutar, dizendo isso, uma pessoa que não é nem seu pai. (Carol, 
entrevista individual). 

Percebemos, no discurso dos jovens, uma concepção de papel dos pais 
bastante tradicional, na qual a mulher deve ficar em casa, cuidando dos filhos e o 
homem deve prover o sustento da família por meio de seu trabalho fora de casa, 
reforçando a dicotomia burguesa que associa a mulher ao mundo privado e o 
homem ao mundo público. Formas alternativas de organizar a família, como casas 
chefiadas pela mulher, são admissíveis mais facilmente no discurso das jovens do 
que dos garotos. Faz-se necessário notar que as mães de todas as jovens 
participantes da pesquisa encontram-se trabalhando, fato sentido por elas como 
condição de independência e satisfação pessoal, ou seja, de uma certa forma, eles 
concebem os papéis parentais de acordo com os referenciais vividos na sua 
realidade concreta. 

Luís: A mãe tem que tá em casa, tem que fazer comida, tá limpando a casa, cuidando 
dos filhos (Tâmara: E pronto). E o pai vai trabalhar, vai... (Tamara: Trazer o cumê pra 
casa, dinheiro).
Carol: Então, qual a função dos pais: criar e educar os filhos. (quarto encontro). 

Nilson: Quando eu lembro de mãe, eu lembro logo da pessoa que criou a gente, sei lá... 
(Hudson: Que deu a vida.). É, ela que cria, educa, dá apoio... (quarto encontro) 

 Para além de explicações psicanalíticas que recorrem às funções maternas e 

paternas na constituição do psiquismo adolescente (Graña, 1991a; Griffa e Moreno, 

2001; Lacan, 1987, Meyer, 2002), temos que considerar o contexto histórico e social 

que privilegia uma ênfase nos papéis maternos no cuidado da casa, no espaço da 

privacidade, educação e emoção. Historicamente, as mulheres estão destinadas ao 

contato mais íntimo na criação e cuidado dos filhos, sendo as principais representantes 

do controle e inculcação dos valores sociais para com os filhos, principalmente do sexo 

feminino. Nesse sentido, vale relembrar a importância da mulher como mantenedora da 
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família das classes populares, visto que existe um crescente aumento das famílias 

monoparentais39.

 Outras personagens, tais como avós, tios, padrinhos, estão presentes na 

concepção de família em funções complementares às citadas anteriormente, referente 

aos pais, tais como auxiliar na criação, ajudar nas questões financeiras, referindo-se aos 

outros familiares como mais permissivos e amigos que os próprios pais (Dias e Silva, 

2001; Arantes, 1982; Cupolillo et alli, 2001; Peixoto, 2000). A relação com os irmãos, 

no entanto, ganha uma característica peculiar, já que, a nível hierárquico, consiste na 

real posição de igualdade dentro do sistema familiar (Silveira, 2002). Para além do 

imaginário de amizade, confidência e apoio, ressaltamos a competição existente entre os 

irmãos. Diversas histórias foram relatadas explicando o incômodo dos jovens em ser 

comparados com os irmãos por outros membros da família, rompendo com a suposta 

igualdade que deveria acontecer. Existe sempre um “outro” que corresponde mais às 

expectativas dos pais, geralmente representados pelos irmãos e, outras vezes por primos, 

amigos, vizinhos. Quando essa situação acontece entre irmãos gera-se um clima de 

competição, que se torna ainda mais acirrada quando são filhos de outros 

relacionamentos do pai ou da mãe. 

Arenga, disputa, é... Isso é uma parte, mas tem outra parte que é: que 

geralmente pode confiar, que pode ajudar. Porque nem sempre os pais numa 

situação podem ajudar. Um irmão, dependendo da relação (...), pode até 

ajudar, e também ser ajudado também. (Luís, quarto encontro). 

39 Vide capítulo II deste texto para mais detalhes. 
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Eu acho que irmão é a mesma coisa entre um pai e uma mãe juntos, só que ele 

vai conviver com você, ele vai... você querendo ou não, é melhor você ir 

querendo ser amigo dele. (...) eu considero o meu primo como irmão, porque, 

eu acho que já falei aqui, ele é a única pessoa que sabe da minha vida cem por 

cento, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer é ele quem sabe. (Nilson, quarto 

encontro).

Tem uma irmã que é só parte de mãe, sabe? Então, ela (mãe) diz que eu menosprezo ela, 
que eu não sei o que... Mas eu não, porque eu vou ficar naquele lengalenga? Não gosto 
de, irmãzinha, não sei o que... IRMAZINHA, PRA LÁ, (enfatiza), negócio de 
irmãzinha, nã! (Tâmara, terceiro encontro). 

Eu falo com meu irmão por parte de mãe e pai, que o meu irmão por parte só de 
mãe a gente fala o necessário se cumprimenta, se o telefone tocar pra ele, se mãe 
deixou um recado assim, mas não é assim de sentar e conversar como é eu e meu 
irmão por parte de mãe e pai. E mãe sempre, até hoje, ela sempre tratou ele 
muito diferente, entendeu? Porque ele lembra, e ela deixa bem claro pra ele 
poder perceber. Outra coisa é que ele é muito abusado, muito chato, eu não gosto 
muito dele. (Tarciana, entrevista individual).  

 Por fim, gostaríamos de ressaltar a quase ausência de falas relacionadas ao papel 

e responsabilidades dos jovens na sua estrutura e dinâmica familiares. Percebemos que é 

bastante difícil para eles reconhecer sua co-implicação na dinâmica familiar; 

principalmente nas situações de conflito; a culpa é geralmente atribuída aos outros. A 

responsabilidade e contribuição para com a família é pensada em um momento futuro, 

no qual poderão ajudar no sustento da casa e cuidar dos seus pais. Alguns jovens já 

buscaram trabalho para ajudar nas despesas domésticas, mas boa parte dos participantes 

está vivendo uma condição de dependência financeira da família, o que é bastante 

incomum para jovens moradores de bairros periféricos que vivem condições de pobreza. 

De uma certa forma, essa condição permite a esses jovens uma inserção mais ativa em 

movimentos sociais como o Engenho de Sonhos, no papel de articuladores. Apesar 
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disso, os pais cobram de alguns jovens a entrada no mercado de trabalho, 

desvalorizando a participação no Fórum, por não reverter ganhos materiais a curto 

prazo40.

 Os jovens reclamam por seus direitos de autonomia, lazer, sustento, educação e 

apoio afetivo, com pouca referência aos deveres que são impostos pela condição de 

filho jovem. Reivindicam direitos da infância, revelando uma condição de falta explícita 

nos discursos como um desconforto vivido constantemente. Podemos observar, enfim, a 

assimilação de um padrão de juventude burguesa nos jovens entrevistados, no qual 

podem abrir mão da condição de contribuir com a renda familiar, sendo devidamente 

sustentados e amparados até a sua total independência. Cria-se, assim, mais uma 

condição de conflito, por estar numa realidade na qual esse ideal é quase inatingível, 

uma frustração por seus pais não lhes darem esse conforto, que deve ser suprido 

totalmente. 

5.3.3. Relação com as figuras parentais / familiares 

O aspecto mais significativo que podemos destacar no discurso dos jovens é a 

ênfase no papel dos pais como referências, personagens principais das tramas 

familiares, a quem são dirigidos os mais diversos afetos. Os pais são considerados como 

modelos centrais de identificação na família, devendo transmitir os valores e padrões de 

conduta necessários para que os filhos possam exercê-los na vida. Enfatiza-se, dessa 

forma, a função da educação, criação dos filhos para o mundo – a influência do 

processo de internalização das regras sociais  que ocorre em casa é relativizada com a 

40 Os jovens articuladores, no início do projeto, ganhavam uma bolsa de 50 reais, além de uma cesta 
básica e um kit de higiene pessoal. No entanto, o fornecimento desses incentivos foi bastante discutido 
pelos componentes do Fórum, sendo parcialmente interrompido e será redimensionado, posteriormente, 
com os novos financiamentos. 
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aprendizagem fora de casa, com os amigos, na escola, na rua. A ênfase do ambiente 

familiar no discurso dos jovens também está relacionada ao âmbito emocional, ou seja, 

os filhos reagem com determinados padrões de humor fora de casa, dependendo do 

clima familiar. Vejamos alguns exemplos: 

(...) e se a família for religiosa e tal, fica mais rígida, com certeza. Aí, eu acho 

que a família é o ponto base, porque não é todos que vai ser a cópia dos pais, 

né, mas uma grande maioria costuma seguir, ir na mesma direção. (Luís, 

segundo encontro). 

A partir de como a família nos cria, como a gente vai ser depois, né? (...) Assim, se eu 
tô no meio daquela família que ali só tem briga, discussões, é... pai contra mãe, essas 
coisas assim né, que geralmente isso acontece. Eu vou crescer assim muito, de certa 
forma, revoltado, sabe? Só pensando que a vida é só aquilo, se eu me casar vai 
acontecer a mesma coisa comigo. É, algumas pessoas pensam assim, não tem a visão... 
A visão delas é o que acontece em casa, o que vai acontecer com ela quando ela se 
casar. Então, o que a gente passa em casa, reflete na nossa vida lá fora. (Tâmara, 
terceiro encontro). 

(...) porque assim: o pai e mãe briga, em casa, você vendo, você vai sair tipo... 
Estressado, né? Qualquer coisinha vai querer se alterar, então altera o seu 
relacionamento com os outros de fora. A medida que for crescendo, o pai mesmo, é, se 
ele quiser alterar, por exemplo, beber, ele já acostumado aquela violência, né, não vai 
julgar se é violência ou não. O que se faz em casa faz também fora. (Leonardo, terceiro 
encontro).

Mas que isso às vezes atrapalha, né, o relacionamento da sua família 

atrapalha na sua vida lá fora no caso. Você briga em casa, sai chateado, então 

fica triste, isolado. Se a gente brigasse em casa e saísse alegre, como se não 

tivesse acontecido, ótimo, era... Isso não nada então, então, né? Era 

maravilhoso. (Tarciana, terceiro encontro). 

 Esse contexto é significado pelos jovens como uma responsabilidade que os pais 

assumem na constituição da personalidade dos filhos. Ao depararem-se com a realidade 
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vivida, os jovens encontram-se em situações conflituosas, visto que os pais, muitas 

vezes, apresentam uma conduta na vida que não serve de modelo socialmente aceito. 

Situações de alcoolismo, gravidez na adolescência, fumo, grosserias, falta de estudo, 

entre outros aspectos, desqualificam as figuras parentais como modelos a serem 

seguidos. Os jovens questionam a autoridade de pais que cometeram e ainda cometem 

falhas de conduta – como cobrar, por exemplo, que uma filha não engravide na 

adolescência, se essa mãe ficou grávida dessa mesma filha nessas condições, dizem os 

jovens.

Ela é uma mãe que tenta dar conselho ao filho, mas não, no momento acho que ela fica 
com medo de chegar e parar e ele dizer: - “Você não fuma também? Por que eu não 
posso? Esse é o meu direito, você não fuma? Você não é minha mãe? Eu também tenho 
direito, sou seu filho”. (Hudson, segundo encontro). 

A minha mãe fala assim: - “Já sabe , né? Se arranjar, olhe, pegue o beco. A porta da 
rua... Pegue o seu caminho sem medo.” Agora, isso eu vou me ver com ela, entendeu? 
Ela engravidou com quinze anos, ela sabe das dificuldades que teve, ela costuma dizer 
pro padrasto dela, quando o irmão mais velho não tinha o que comer. (Tarciana, 
segundo encontro). 

Eu falo isso na cara da minha mãe, porque ela diz assim, minha irmã tem quinze 
anos, aí, ela tava procurando estágio, eu tava nesse negócio do engenho, aí, 
mainha fala assim: - “Tâmara, com dezesseis anos, tá pegando estágio por aí, em 
vez de ir não, fica no engenho que só (...) faz ocupar o tempo dela”. Aí, eu digo 
assim: - “Olha, não tente me obrigar a continuar uma coisa que até hoje a 
senhora luta e não conseguiu”. Porque mãe só trabalhou de carteira assinada uma 
vez, sabe, ela tenta fazer curso de enfermagem e não termina. (Tâmara, terceiro 
encontro).

 A cobrança de um comportamento aceitável surge como uma constante temática 

abordada pelos jovens. Existe uma atitude de controle por parte da família 

continuamente sentido pelos jovens, dificultando o diálogo com sujeitos que necessitam 

de autonomia, confiança e respeito as suas necessidades. Faz-se necessário notar a 

alusão a constantes brigas de jovens que desafiam seus pais, não reconhecidos como 

figuras de autoridade, sentindo-se injustiçados e oprimidos. Cabe nesse momento 
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discutirmos sobre as hipóteses da psicanálise de enfraquecimento do referencial parental 

no mundo contemporâneo (Takeuti, 2002a/c; Palmade, 2001; Fleig, 1999; Ruffino, 

1999; Pereira, 1999). Os pais são imaginados pelos participantes da pesquisa como 

pessoas que estão em nível igualitário de condições com os filhos, ou seja, existe uma 

dificuldade de reconhecer as diferenças e a hierarquia existente no sistema familiar, 

num imaginário enganoso que nivela todos os componentes ao mesmo patamar de 

conduta, papéis e expectativas. Explicando melhor, os jovens expressam a necessidade 

de dialogar com os pais num contexto onde todos possam saber tudo da vida uns dos 

outros – deveria acontecer uma reciprocidade de informações; se os pais buscam saber 

os segredos dos filhos, deveriam contar-lhes também os seus segredos pessoais. Essas 

idéias revelam uma grande confusão de papéis, na qual percebemos que até o espaço 

privado da individualidade, do não dito, dos segredos, deveria ser revelado, trocado 

como uma mercadoria, dando o que se recebe. Ora, sabemos da necessidade de 

delimitar papéis para os membros do sistema familiar, de forma a assegurar a 

delimitação e complementaridade de funções, assim como a hierarquia existente entre 

pais e filhos faz parte de uma ordem na qual o respeito ao espaço pessoal dos pais deve 

ser mantido e as preocupações com as condutas dos filhos refletem uma necessidade de 

cuidado e segurança (Hellinger, 2000; Rolla, 1985; Rommanelli, 2000). 

Ele deposita, dizem que deposita confiança na gente, mas nem sempre, eles perdem a 
confiança. Por exemplo, aconteceu uma coisa, eles querem deixar passar, mas a coisa 
que eles tão passando, eles ficam, repassam, né? (...) são poucos os pais que repassam 
pros filhos o que aconteceu. Aí, já o que aconteceu com o filho no dia a dia, eles querem 
saber de tudo. (Luís, terceiro encontro). 

(...) é uma enrolada danada, ninguém fala porque separou, sabe, essa coisa assim, 
ninguém explica realmente. É, tem vezes que os pais escondem coisas da gente que não 
cabe nem mais lógica. (...) Sabe, então é certos tipos de coisas que eles escondem da 
gente que também pra que a gente vai contar a verdade a eles, se eles escondem da 
gente também? (Tâmara, terceiro encontro). 
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Agora, assim, de problemas, eles não comentaram comigo, assim de chegar a ter 
problemas tipo esse que eu tô passando. (...) Não comentam, acho que é como se, tipo, 
fosse uma coisa que eles não soubessem, não queriam que a gente soubesse. (...) Pode 
ser por medo deles, né? Tipo assim, não querem, às vezes, podem até ter medo de 
fazerem, por medo de nós fazermos os mesmos erros que eles cometeram. Aí, pode ser 
por medo, aí, não falam. (Carol, entrevista individual). 

 Atribuímos esses discursos à ilusão imaginária configurada na sociedade 

contemporânea que afirma que todos os indivíduos possuem livre arbítrio e autonomia 

para a constituição de sua própria vida, na emergência de um individualismo que 

dificulta o reconhecimento do poder dos outros significativos41, de seu lugar 

diferenciado na alteridade, que demarca os limites da ação dos sujeitos nas relações 

humanas. Vivemos em um mundo que exige a superação contínua dos limites, 

massificando as diferenças, criando realidades virtuais, em que os referenciais 

familiares e institucionais estão pulverizados pela mídia (Roure, 2001; Takeuti, 2002b; 

Couto, 1999; Pereira, 1999). Mais especificamente, no tocante a famílias de baixa 

renda, as pesquisas revelam a dificuldade dos pais tornarem-se modelos de identificação 

numa sociedade que os exclui da possibilidade de reconhecerem-se como indivíduos de 

valor (Lapeyronniel, 1992; Neves, 1997; Roure et alli, 2001). As condições 

desfavoráveis vividas criam uma realidade que permite poucas possibilidades de 

investimentos afetivos – a esperança de alcançar um lugar de ascensão social parece 

impossível numa ordem social que perpetua a injustiça econômica e simbólica. Cria-se 

daí um forte impasse na relação entre pais e filhos: por um lado, os filhos tentam buscar 

nesses pais uma ancoragem, um apoio em que possam identificar-se para constituírem-

se enquanto sujeitos e agir no mundo, mas esse apoio encontra-se fragilizado perante as 

condições econômicas, sociais e simbólicas: falta capital de diversas ordens para o 

investimento nos filhos. De outro lado, os pais deparam-se com a insegurança advinda 

41 Pais, professores, familiares mais velhos, educadores, instituições. 
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das transformações dos filhos com a adolescência: a perda do controle quase absoluto 

sobre os filhos, a emergência do pensamento autônomo e crítico, as brigas e 

questionamentos constantes. Há também, por parte dos filhos, fortes cobranças para 

com os pais – sucesso profissional, apoio incondicional, reparar erros pessoais, revelar 

segredos, sustentar suas necessidades, enfim, corresponder às suas demandas, muitas 

vezes idealizadas. Nem pais, nem filhos conseguem corresponder às expectativas uns 

dos outros, gerando uma insatisfação generalizada, difícil de ser vivida (Corso e Corso, 

1999; Pereira, 1999; Becker, 1999). Algumas falas podem expressar melhor essas 

idéias:

Eu odeio comparação comigo, (...) minha mãe faz assim: - “Ah, porque você não é igual 
à não sei quem”. (...) eu digo a ela: ‘Ah, essa semana você me quer de um jeito, a 
próxima semana você já me quer de outro. Se eu for ser do jeito que você quer que eu 
seja, eu vou começar a ser descartável. Que você quer de um jeito, aí depois joga fora, e 
depois quer eu de outro’. (Tâmara, terceiro encontro). 

Aí, pronto, eu fico desesperada, fico agoniada logo, me dá vontade de se danar no meio 
do mundo, por causa disso.(...) É porque nunca tá satisfeita, (...) se ela acha que eu não 
faço igual a ela, não faço melhor do que ela, então ela vai fazer, ou bote eu pra fazer 
outra coisa. Porque se eu arrumo a casa, ela chega, aí, vê que tá tudo arrumado, mas 
ainda procura alguma coisa pra reclamar. (Carol, entrevista individual). 

Eu adoro comprar, e eu acho que esse é meu defeito, assim, até ela diz assim: - 
“Ah, você era pra ter nascido numa família rica”. - ‘Sabe, porque você não 
enricou antes de eu nascer dizendo assim, então’? (Tâmara, terceiro encontro). 

Porque todo mundo aqui é filho, né, então tá falando isso: “Porque a culpa é do pai”, 
mas se fosse perguntar ao pai aqui, e ele ia dizer que a culpa é do filho. (...) Aí, fala isso 
porque é filho, mas a gente também não pensa no que eles podem pensar. (Leonardo, 
terceiro encontro). 

Eu acho assim culpa dos pais o quê: tem pais que também não ligam pros filhos, 
(...) só briga, nunca entende, nunca quer entender o porquê do filho ser 
revoltado, nunca quer entender porquê o filho não quer aquilo, só quer que o 
filho faça, mas também não entende, só tá querendo a vez dele. (...) E dos filhos 
também, quando a mãe chega pra conversar, que o filho também não aceita, não 
pára nem pra escutar a mãe, né, vai logo embora, não quer escutar e pronto, 
acabou (Kristiane, terceiro encontro). 



162

 A adolescência consiste numa fase de transição a nível psicológico e social, na 

qual os sujeitos questionam as premissas do poder paterno e institucional, mas ao 

mesmo tempo necessitam sentir que essas premissas são sólidas e consistentes o 

suficiente para dar-lhes o suporte necessário para a sua constituição enquanto sujeito 

social (Graña, 1991b; Paz, 1980; Gallatin, 1978). Esse é um dos paradoxos que ficam 

evidentes nos discursos dos participantes, os quais reconhecem a importância do papel 

dos pais na autoridade, controle e cuidado com os filhos, simultaneamente a um 

sentimento de revolta de submeter-se a limites e cobranças impostas por esses mesmos 

pais. É interessante notar como esse incômodo expressa-se veementemente no discurso 

das jovens, que parecem sentir mais o peso das responsabilidades que os garotos, 

principalmente no tocante à sexualidade e gravidez, fatores-chave para a constituição de 

uma família. Vimos, nos capítulos II e III , a constante preocupação com a educação e o 

controle das mulheres jovens, de sua sexualidade, bem como a sua inferioridade na 

condição social, restringindo-se, durante séculos, à aprendizagem da vida doméstica e 

materna (Fabre, 1997; Perrot, 1997; Vaitsmann, 1994; Torres, 2000). 

Mas assim, se eu pensasse, pelo menos, em ir pra festa: - ‘Mãe, eu e meu namorado vai 
pra festa’. - “Ah, vai não. Vai não porque eu não confio, os dois juntos, não sei o que”. 
E começa esse negócio: - ‘Então, eu não vou pra nenhum canto, não sei o que’. (...) Ela 
disse assim: - “Ó, eu confio”, aí, eu: - ‘Tem confiança não, senão você deixava. Porque 
não é obrigada eu sair com ele, e fazer o que a senhora tá pensando’. (Carol, terceiro 
encontro).

Eu tinha uma saia muito curta, aí, ela foi e pegou duas saias minhas e deu, sabe? Eu 
fiquei com tanta raiva (...) Porque, assim: - “É menina, não sei o que, é... É, se um 
homem te pegar aí, e lhe estuprar aí”. Aí eu fiz assim: ‘Ah, eu andando de calça, pode 
um estuprador vim e me estuprar, não vai fazer diferença. A única coisa: vai ficar mais 
fácil.’ (Tâmara, terceiro encontro). 

Aí, eu vou na esquina comprar uma coisa...- “Você já vai sair com essa roupa!?! Parece 
uma putinha, não sei o que, não sei o que...” Começa isso tudo, aí, pronto, começa a 
briga, eu vou ter que trocar de roupa porque não sei o que, não sei o que... Aí, me dá 
muita raiva. (Carol, terceiro encontro). 

Eu acho assim, porque esse negócio... Que eu ia dizer como minha vó diz: que o 
homem... Que o homem é só... Ah, a mulher é só se abrir, que o homem põe pra fora e 
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pronto! (...) Acho que não tem nada a ver isso ai. Eu acho que a mulher tem, a mulher 
deve ter muito mais responsabilidade do que o homem. (...) Ela tem que ter muito mais 
cabeça do que o homem. (Nilson, quarto encontro).

 Diante desse contexto de cobranças, os jovens relatam que possuem as seguintes 

possibilidades de resposta: a primeira consiste em agir correspondendo exatamente às 

expectativas dos pais, mesmo que sejam negativas, para mostrar para eles que não estão 

equivocados em seu julgamento, por exemplo, tornando-se transgressor para provar aos 

pais o quanto ruins eles realmente podem ser. Outra reação possível seria agir ao 

contrário da expectativa dos pais, provando-lhes que estão enganados. Por fim, sobra o 

silêncio da submissão e revolta interna, ou a briga, o confronto direto, dizendo tudo o 

que se pensa, discutindo as opiniões. A falta de diálogo e as brigas constantes são 

atribuídas aos pais, que são culpados por não educarem os jovens para a conversa desde 

pequenos. No entanto, diálogo, para os jovens, é sinônimo de concordância, 

entendimento, ausência de conflitos. Ora, sabemos que o lugar da linguagem, da 

interação dialógica, pressupõe o conflito, a negociação, pois é no reconhecimento da 

alteridade que emergem as contradições, os paradoxos a serem continuamente 

ressignificados, elaborados (Silvestri e Blanck, 1993; Freitas, 1999; Spink, 1999; 

Rudge, 1995; Brazil, 1995). Em um contexto onde não há reconhecimento das 

diferenças, em que a autoridade não é exercida simbolicamente de forma eficaz, surge a 

necessidade de impor o poder e a lei de outra forma, pela força ou agressão. 

Compreendemos então as constantes referências dos jovens a agressões verbais dos pais 

para com eles. Acreditamos que uma fala que aparentemente revela um desinvestimento 

afetivo dos pais não é somente de autoria individual dos mesmos – quando um pai 

chega a dizer a seu filho que ele não vai ter futuro, que ele não vale nada, mais além das 

implicações afetivas, particulares e da família, esses pais refletem um discurso 

imaginário do social, perpetuando um lugar simbólico desfavorável, de desprezo para 
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seus filhos (Enriquez, 2001a; Takeuti, 1998/2000; Gaulejac, 2001). Podemos citar como 

exemplos: 

Fiquei madura praticamente a força, porque (...) o que eu costumo ouvir desde pequena 
é que quando eu era pequena eu era frexada42.  (...) Chorava muito, era isso e aquilo. E o 
que ela sempre costumou dizer pra mim: - “Não vai dar no que preste”. (...) Talvez 
muitas pessoas, por serem julgadas, pensam de que forma: - “Não, eu não posso, porque 
ela não tá dizendo que eu faço? Eu vou fazer.(..) ”, e eu sempre procurei tentar mostrar 
o contrário. Era sempre: - ‘eu vou mostrar pra ela que um dia eu vou ser alguém’. 
(Tarciana, segundo encontro). 

Mas se cada um filho tentar mostrar para os pais a 
realidade, que o mundo tá mudando (...) - “Não, vai 
dar no que não presta, isso e aquilo outro”. Porque 
na mente dela, rola droga. Tá certo que na maioria 
rola, mas aí, cada um faz o que quer. (Luís, 
segundo encontro). 

Aí, dá um pouco de revolta, porque, às vezes, o 
pai, a mãe pensa logo mal, e mesmo assim o cara 
pega e faz. Sabe, ela quis né, pensou mal, “Ah, vou 
fazer também”. (Hudson, terceiro encontro). 

Aí, às vezes, eu penso assim: - ‘Ah, era bom que eu fosse uma menina bem ruim 
mesmo, dessas que dão bastante trabalho, aí, eu queria ver’. Ela não gosta do jeito que 
eu sou, imagine se eu fosse desse jeito como é essas meninas daqui da rua. Aí, ela: - 
“Você fala demais, sendo assim você quebra a cara”. - ‘A cara é minha, se eu quebrar... 
Quebrei, né? Pra aprender, né’? (Carol, terceiro encontro). 

Assim, estar vivenciando a condição jovem, adolescente, nessas famílias é 
sentido pelos participantes de maneira muito desconfortável, pois os parentes 
expressam uma atitude de desconfiança, extremos cuidados, controle e cobranças 
para com os filhos, diferente do momento da infância, relatado pelos jovens como 
um período de menor conflito, no qual os familiares tinham mais afetividade e 
poucos problemas. A questão da autonomia e busca da liberdade pelos jovens 
começa a incomodar. 

Agora assim, é, maínha tem muito, diz ela, ela diz que tem muita confiança em mim, 
mas muitas vezes eu não acredito nessa confiança dela. não acredito, sabe? É uma 
confiança, com uma desconfiança atrás. Sabe, aquele jeito de ser assim: - “Olhe, eu não 
vou fazer o que você fez. Eu sou totalmente diferente de você”. (...) Porque, pra família, 
a gente tá sempre fazendo alguma coisa errada. (...) A gente sempre tivesse aprontando. 
(Tâmara, terceiro encontro). 

É complicado, (...) porque o pai da gente é acostumado a tá sempre controlando tudo, a 
gente vai querer mostrar pra ele que a gente aprendeu. (Tamara: Aquele cuidado...) e aí, 

42 Termo popular, típico da região nordeste, que significa sonsa, cínica.  
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os pais, não vai confiar totalmente. (Hudson: É aquela insegurança.) Tipo, vai querer 
sair com os amigos, festas e tal,  - “Ah, não, você é muito novo, muito nova e tal, vai se 
perder”. (Luís, quarto encontro). 

Eu não sei, quando é criança já é uma certa cobrança, um certo cuidado, e na 
adolescência é em dobro. É, sabe, insegurança de acontecer não sei o que com a filha, 
que o mundo tá muito violento, que não sei o que, tem que ter cuidado. É... Não sei não. 
(Carol: Que ela se perdeu.) (...). É um DRAMA (Enfatiza), que meu Deus do 
céu.(Tâmara, quarto encontro). 

O discurso de Luís, na entrevista individual, revela um paradoxo no que diz 
respeito ao desejo de independência das jovens, pois por ser o único do grupo que 
atualmente mora sozinho, revela que se sentia mais seguro e confortável na 
presença dos pais, sentindo o incômodo por assumir a responsabilidade de assumir 
uma casa. 

Tem coisa chata e legal. Chata, porque tem sempre a mãe mandando fazer 

isso, mandando fazer aquilo, coisa e tal. E legal, porque eu não tava só, tinha 

com quem conversar, a pessoa fica, mais à vontade, e se sente mais segura 

também. Porque (...) vamos supor, eu agora poderia sair de manhã e só chegar 

em casa na hora do almoço, ou sair de sete horas da noite pra voltar de 

madrugada, outro dia, mas talvez por aí, a gente aprende a ter 

responsabilidade e também deixa de fazer muita coisa que fazia antes.  (Luís, 

entrevista individual). 

 Existe um medo presente do futuro dos jovens, os pais controlam suas condutas 

muitas vezes para que seus filhos não repitam os mesmos erros cometidos por eles no 

passado. A aprendizagem, assim, é transmitida no contra-modelo, através da 

experiência. O reconhecimento da condição de maturidade e sabedoria dos pais, por 

parte dos filhos, configura a possibilidade de avaliar e superar os valores considerados 

obsoletos, tradicionais, atualizando-os para a realidade vivida, em suas contínuas 

transformações e mudanças, decorrendo, dessa forma, uma evolução social e histórica. 
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Vimos, no decorrer de nosso texto, a preocupação da sociedade em viabilizar 

alternativas de disciplinar e orientar a juventude, vista como projeção para o futuro da 

sociedade, mais desafiadores que as crianças, por estarem numa condição física, 

psíquica e social de enfrentar as imposições e regras. A afirmação dos papéis familiares, 

bem como a atenção às peculiaridades de cada sujeito consiste no desafio necessário 

para a família contemporânea: como respeitar as individualidades, considerando os 

lugares sociais atribuídos aos membros da família?  

5.3.4. Projetos de família 

Essa questão foi explorada nas entrevistas individuais, tentando investigar como 

os jovens se percebem constituindo uma família no futuro. Tendo em vista que eles 

reconhecem que uma das funções da família na sociedade é a reprodução de novas 

famílias, os participantes puderam discutir os seus sonhos, projetos de família que 

planejam para o futuro. 

 Existe uma diferença acentuada no conceito de família projetada entre os jovens 

do sexo masculino e feminino. Os rapazes tendem a ver-se tendo uma família 

tradicional, nuclear, baseada no casamento, com filhos. A mulher pode trabalhar por 

decisão dela, mas eles vêem-na como cuidando da casa e dos filhos. É interessante notar 

que os jovens esperam ter uma família com uma configuração bastante parecida com a 

que têm hoje. 

Eu gosto de criança, quero logo um monte de filhos. (...) Acho difícil, mas vamos tentar 
ser uma família perfeita, unida, criar os meus filhos, tá ensinando, tá se dando bem com 
a minha esposa, meus filhos... (...) Eu espero me casar com uma pessoa que eu goste 
mesmo, bastante mesmo, que é pra ser pro resto da vida. Então, eu tenho que tá pra ela, 
tem que tá bem com ela, procurar não brigar muito, essas coisas. Eu espero ela tá em 
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casa, assim, cuidando da casa, mas trabalhar se ela puder trabalhar, tiver como ela 
cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo, pra mim tá tudo bem. Não tenho 
preconceito com isso não. (Périsson: E você?) Trabalhar e cuidar dos filhos também, 
não viver só de trabalho, viver com a família também. (Leonardo, entrevista individual). 

Uma mulher, um casal, e mais nada, né? Que é bom já dois filhos, dá tudo o que eles 
precisa, né, e passar corpo a corpo. Aí, é bom, família que eu quero ter é essa, poder dar 
tudo pra meus filhos. (...) Eu trabalhando, minha mulher trabalhando. (Périsson: E os 
meninos, com os dois trabalhando?) Fica na creche, quando vier no trabalho, né? Posso 
trabalhar a noite, ficar com o menino, ou o dia todinho, termino mais cedo, depois, vou 
trabalhar. Duro é trabalhar a noite. (Périsson Dantas: Que nem sua casa?) Hum, hum, 
que nem minha casa. (Hudson, entrevista individual). 

Penso o seguinte, morar junto, tem de duas formas, tem gente que fala em casar 
direitinho e tal, mas aí, talvez pra morar junto, você tem assim um tempinho pra decidir 
se realmente vai dar certo. (Périsson: Aí, no caso, você se vê trabalhando? E a 
mulher?) Aí, vai depender dela, da capacidade dela, do estudo dela, da vontade dela. 
Porque, hoje em dia, não quer, assim, como o mundo tá mudando, as mulheres, hoje em 
dia, não querem tá dependendo do homem. Muitas pessoas que trabalho tem a sua renda 
própria. Então, no caso, depende dela. Se ela quiser trabalhar, não vou fazer questão.  
(Luís, entrevista individual). 

 São as participantes que propõem novas formas familiares. Chama a atenção 

como elas não se referem ao casamento como projeto para o futuro. Vale ressaltar, 

como abordamos anteriormente, que todas possuem mães que já passaram por processo 

de separação e recasamentos.  Elas ressaltam a importância de conquistar espaços e 

realizações de ordem pessoal e profissional, vendo-se independentes financeiramente, 

trabalhando. As jovens cedem mais aos apelos contemporâneos do individualismo do 

que os rapazes, fruto de todo um contexto histórico de redimensionamento dos papéis e 

funções de gênero. Elas pouco se referem às expectativas de cuidar de casa, marido e 

filhos, tão comuns às mulheres; pelo contrário, parecem querer libertar-se dessa 

condição imposta.  

Quero morar sozinha, quero ter a minha liberdade. (...) Eu penso assim: como eu tenho 
pessoas que já provaram que são realmente meus amigos, de repente podem morar 
comigo. (Périsson: Você sente vontade de casar?) Não. (Périsson: E ter filho?) Filho? 
Filho, eu ainda penso, quer dizer, casar... Eu não digo que eu não pense em casar, eu 
penso assim terminar meus estudos, arrumar um emprego e se eu conhecer alguém 
assim que dê certo, eu ainda posso me juntar com essa pessoa, mas no momento casar 
não tá nos meus sonhos não. (Carol, entrevista individual). 
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Me imagino com um homem bom, que não perturbem você. Eu me imagino 
trabalhando, meu esposo também, né? (Périsson: E como vai ser: você trabalhar e 
cuidar de casa?) Sei lá, vai ter que dar... (Risos) Mas queria ter experiência assim e 
tempo mas não me vejo só assim em casa, só cuidando de menino. (Périsson: E o seu 
marido?) Ah, espero que ele seja bom, espero que seja atencioso, se for esse que eu tô 
agora, acho que ele vai ser. (Tarciana, entrevista individual). 

Eu tenho vontade de ter uma família , mas agora não. Claro, como eu falei, né, eu tenho 
uma vontade de ser mãe que é uma vontade muito grande assim que eu tenho. (...) Que 
eu acho muito bonito, mas eu não sei se eu teria capacidade agora, porque eu sou muito 
nova, tenho muito o que fazer, me formar, curtir um pouco. (Périsson: Como você 
imagina que vai ser a sua família?) Eu quero que eu trabalhe, que meu marido trabalhe 
também, chega a noite, pronto, ou à tarde, uma coisa assim, sabe? Eu já saí de casa, pra 
não ficar dependendo da família, da vó, da mãe? Aí, eu vou pra me casar pra depender 
do marido? Eu quero ter minha vida, meu dinheiro sim. (Tâmara, entrevista individual). 

  Uma impressão clara nas falas dos sujeitos reafirma a dificuldade deles de se 

imaginarem constituindo uma família, assumindo as responsabilidades e transformações 

que esta acarreta. Esses jovens revelam o desejo de aproveitar a vida, ter liberdade de 

experimentar e lutar por suas realizações individuais. Tornarem-se pais e mães é uma 

condição vista com medo e insegurança, é mais cômodo desfrutar das facilidades do 

papel de filho, ainda que tenha o preço dos conflitos decorrentes do controle dos pais. 

Tendo em vista que traçamos um perfil expositivo e analítico dos discursos 
produzidos pelos participantes de nossa pesquisa, abordaremos algumas 
considerações finais que apontam para novas questões de pesquisa e 
direcionamentos de intervenção social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo para reiniciar – essa é impressão presente ao escrevermos essas 

linhas. Todo o percurso, aqui relatado e refinado teoricamente durante o exercício 

acadêmico da pós-graduação, destina-se a um aprimoramento das ações, enquanto 

membro da UFRN, do Fórum do Engenho dos Sonhos. Cabe voltar aos jovens, 

educadores e outros atores interessados, para discutirmos os resultados obtidos a partir 

de nossa pesquisa, de forma a problematizar a temática dos relacionamentos familiares

nos eixos de atuação do Projeto Fase II. 

Como vimos no capítulo anterior, algumas questões acarretam preocupações no 

tocante ao imaginário dos jovens. A primeira delas refere-se aos contínuos relatos de 

conflitos, problemas, dificuldades de relacionamento decorrentes da falta de diálogo e 

tolerância entre os membros da família. Tanto os jovens reclamam da intransigência dos 

pais como eles mesmos aludem a falas dos pais que se sentem insatisfeitos com a falta 

de compreensão dos filhos. A atitude tomada geralmente traduz um impasse, uma

desesperança na possibilidade de mudar essa situação, pois existe uma forte perspectiva 

imaginária de reprodução intergeracional das dificuldades – se os pais não conversam

com os filhos seria porque não viveram essa situação com os pais deles. Apesar das 

freqüentes falas que afirmam um posicionamento diferente com os futuros filhos, 

impressiona notar como os jovens planejam ter uma família muito semelhante à que 

vivem como projeto para o futuro.

Outro ponto problemático refere-se à dificuldade de implicação dos jovens nos 

conflitos familiares. Existe uma postura individualista que impede uma auto-reflexão
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como protagonista de ações que afetam a dinâmica familiar. É bastante conveniente 

para os jovens somente reclamar de suas faltas, isentando-se de buscar alternativas neles 

mesmos, para a superação dos problemas. Uma hipótese de trabalho no tocante a essa 

questão, a ser verificada nos futuros encontros, considera a condição de falta como 

vivida desde sempre na vida desses jovens. Ou seja, os jovens, ao nascer, já se 

encontram imersos em um contexto desfavorável de exclusão, preconceito e 

dificuldades financeiras, obrigando-os a buscar formas diversas de suprir suas 

necessidades, muitas vezes, de maneira insatisfatória. 

 Desenvolver um espaço de discussão sobre os relacionamentos familiares com 

os jovens torna-se pertinente no sentido de combater a pobreza afetiva, simbólica e 

social existente na vida dos jovens da Zona Oeste. Através do exercício do diálogo, 

respeito e escuta ativa / reflexiva, os jovens participantes desse trabalho puderam 

defrontar-se com outras experiências de vida, ressignificando discursos, compartilhando 

condições de existência que, muitas vezes, são vividas na mais profunda intimidade. 

Ora, sabemos que falar sobre família remete ao segredo, ao emocional, às dificuldades 

de mudança nos valores e atitudes, devido ao sistema de poder e controle social 

existente na privacidade da casa (DaMatta, 1990; Foucault, 1979; Costa, 1989). O 

sofrimento vivido, muitas vezes, não é compartilhado, discutido, ou simplesmente 

ouvido. Os jovens relataram a importância do trabalho realizado por eles, no sentido da 

novidade que era alguém se interessar genuinamente pela vida deles, no que eles tinham 

a dizer. 

 Esse fato alerta-nos para uma dimensão ética, do reconhecimento pelo outro para 

a constituição da identidade do jovem. Em um contexto permeado de estigmas, falhas 

de ordem financeira, educacional, de saúde, enfim, social de um forma geral, estar com 

um grupo que sirva como referencial de respeito, negociação de idéias e afeto consiste 
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numa experiência fortalecedora. Cria-se o vínculo (Bowlby, 1986; Winnicott, 1992; 

Pichón-Riviere, 1990) necessário para a amplificação da visão de mundo, ou seja, por 

meio de um trabalho, questionar as implicações imaginárias sociais mais amplas que 

configuram a realidade discursiva que tanto lhes faz sofrer. Vimos, tanto no grupo, 

como nas entrevistas individuais, o relato contínuo de jovens que sofrem com as 

agressões, discussões e falta de diálogo com seus familiares. A pobreza, para além do 

contexto material e financeiro, é vivida como uma dor afetiva, de não se reconhecer 

incluído no desejo simbólico dos seus pais. (Becker, 1999; Corso e Corso, 1999; Fleig, 

1999). Concordamos com Rocha (2002), ao afirmar que 

(...) o processo de singularização do sujeito se inscreve na relativização 
das referências familiares, o que implica que a instituição familiar não se 
constitua apenas como nós, mas também na presença do outro, condição 
indispensável da existência do nós. À família, enquanto rede de proteção, 
de amparo, núcleo estruturante, cabe abrir espaço para o outro, acolhendo 
as novas experiências e a aceitação do conflito que se instala entre os 
vínculos de pertinência e relações de apego estabelecidas no espaço 
doméstico e as investidas para a construção da autonomia. (p.26).  

 Impressiona a dificuldade de encontrar relatos de reconhecimento do amor dos 

pais para com os filhos no discurso dos jovens. Os problemas, os pontos negativos 

superam os ganhos possíveis na vida familiar. As dificuldades e impasses são atribuídos 

a culpas pessoais, individuais, dos pais e dos filhos. Na construção desse trabalho, 

percebemos todo o complexo e multifacetado trajeto histórico que configura a 

repressão, controle e disputas de poder existentes na família. Principalmente as famílias 

e os jovens pobres constituíam-se como bodes expiatórios das projeções sociais do 

medo, violência e desintegração. As vozes que acusam e exigem, tanto por parte dos 

pais como dos filhos, estão impregnados de um discurso construído na microfísica dos 

poderes, como nos afirma Foucault (1979). A desvalorização dos pais pelos filhos e 
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vice-versa é decorrente de um lugar simbólico desfavorável de exclusão que vem sendo 

constituído no decorrer dos séculos a nível mundial e nacional. 

 No entanto, não acreditamos que os jovens são seres passivos no discurso, pelo 

contrário, é na crença de que cada jovem pode processar e ressignificar a rede simbólica 

instituinte que partimos para a realização deste trabalho. A contribuição da Psicologia, 

nesse âmbito, inscreve-se num combate à pobreza simbólica, numa perspectiva, como 

nos aponta Guattari (1992) de uma revolução molecular, numa nova cadeia crítica de 

significações possíveis que questionem o contexto de injustiças, sofrimento e 

desigualdades. Dessa forma, reivindicar direitos não se torna uma premissa 

individualista, hedonista, mas sim, um resgate da cidadania ativa e melhoria da 

qualidade de vida. 

 A sensação de fracasso nas relações familiares está vinculada a um forte 

imaginário enganoso de família “estruturada” como padrão de normalização social. Os 

jovens pouco reconhecem as diversas formas existentes na atualidade de constituição 

familiar, que podem também ser eficientes nos aspectos educativos, de cuidado e 

proteção. Faz-se imprescindível uma perspectiva de trabalho nas potencialidades 

existentes nas famílias vividas. Não somente lamentar e enfatizar as dificuldades nas 

faltas sentidas, mas também evidenciar, assimilar e valorizar as bases de apoio 

oferecidas pelas famílias reais (Rizzini et alli, 2000; Barker e Rizzini, 2002; Sousa, 

2001). Um processo de investigação da trama intergeracional da família, no sentido de 

buscar compreender a história dos pais e avós pode ser um passo importante para o 

estabelecimento de um senso de pertencimento, identidade, reconhecimento social e 

histórico do lugar que cada jovem ocupa no sistema e tramas familiares. 

 Ser jovem no mundo contemporâneo consiste em um grande desafio, frente às 

demandas de uma sociedade marcada pela globalização das informações, velocidade na 
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mutação dos valores e contínua criação de necessidades de consumo. Uma insatisfação 

generalizada, somada a uma incerteza nos princípios morais na sociedade gera um 

desconforto difícil de ser resolvido. A inclusão no mercado de trabalho é escassa, 

poucas oportunidades são oferecidas em um contexto contínuo de especialização e 

acúmulo de conhecimento como requisitos. Nossos participantes encontram-se no 

impasse de lutar por um lugar social em que possam suprir suas necessidades de 

ascensão, consumo e realização individual. O desafio de superar as condições de 

dificuldades financeiras confronta-se com uma descrença dos seus pais no tocante ao 

futuro de seus filhos. Vale ressaltar que nossos participantes não contribuem com a 

renda familiar, os que trabalham estão em serviços domésticos, ou fazem serviços 

temporários cuja renda é utilizada para proveito próprio. A emergência do 

individualismo é facilitada num contexto de dependência econômica dos pais, a qual 

podemos considerar como uma condição bastante favorável, visto as dificuldades 

financeiras que as famílias da zona oeste passam. Ainda que a dependência seja sentida 

pelos jovens como uma situação na qual os pais se utilizam para legitimar sua 

dominação, chegando até à humilhação e abuso do poder, podemos afirmar que os 

jovens participantes possuem uma segurança no tocante à família enquanto base de 

apoio material. 

 Instiga-se questionar o discurso dos pais para com os filhos adolescentes. É 

interessante notar como os jovens relatam que aconteceram mudanças negativas na 

relação com seus pais a partir da adolescência. Acreditamos que os pais também devem 

sentir-se pressionados, confusos com as demandas específicas dos jovens da 

contemporaneidade. Qual seria a concepção de família e juventude para as figuras 

parentais dos jovens participantes do Fórum Engenho dos Sonhos? Como eles vêem a 

participação de seus filhos em um movimento social? Quais as aspirações e projetos de 
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futuro? São questões inquietantes para novas pesquisas, tendo em vista a dificuldade 

encontrada pelos agentes e educadores de engajar os pais e/ou responsáveis como co-

participantes do processo de transformação social que o Fórum Engenho pretende 

empreender a partir dos jovens. 

 Por fim, gostaríamos de enfatizar a importância desse trabalho como 

enriquecimento das ações de extensão universitária. Um trabalho acadêmico que 

responde a demandas de um processo social comprometido com a transformação social 

consiste, ao nosso ver, mais uma tentativa de aproximação e diálogo dos saberes 

produzidos na Universidade com a comunidade. Concordamos com Almeida (2002) 

quando ele afirma que: 

(...) a sintonia da instituição acadêmica com os problemas cruciais da sociedade é 
imperativa, mas não pode e não deve ser considerada como suficiente (...). 
Operativa e formadora de respostas técnicas sim, mas não podemos abdicar do 
altivo da razão crítica, da reflexão fundamental, da arte de gestar, alimentar e gerir 
os valores ilanienáveis da condição humana: o direito à vida, à informação, aos 
benefícios do progresso da cultura e à felicidade. Daí porque a educação tem 
como papel primordial formar cientistas comprometidos com a sociedade: com 
homens, mulheres, crianças que precisam superar a experiência do tempo 
maquínico de repetição pelo trabalho para viver e não somente sobreviver (p.13-
14).

No nosso percurso enquanto pesquisador e profissional, acreditamos na 

articulação contínua entre o saber e fazer científicos. A volta para uma reflexão teórica a 

partir da realidade vivida constituiu num fundamental momento de recolhimento 

criativo, que configurou novas descobertas e questionamentos para uma atuação mais 

consciente, sintonizada com as problemáticas da sociedade em que vivemos. Assim, 

finalizamos o texto com a satisfação de estarmos contribuindo para transformação dos 

Pinóquios em meninos de verdade, no sentido de ampliar-lhes a consciência crítica, 

condição fundamental da humanidade, cuidado e ética social.
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Anexo 01 

QUESTIONARIO DE INVESTIGAÇÃO DO PERFIL 
PSICOSSOCIAL

GRUPO FOCAL: JOVENS DO ENGENHO DE SONHOS 

1. Dados de Identificação 
Nome (iniciais) 
Como você gosta de ser chamado?      Sexo: (   ) M   (   )F 
Em que cidade você nasceu?  
Em que bairro você mora atualmente?  

2. Dados sobre a família 
Nome do pai (iniciais): 
Que cidade ele nasceu?     Idade do pai?  
Ele estudou? (   ) sim (   ) não. Sabe ler e/ou escrever? 
Trabalha? (   ) sim. (    ) não
Se sim, em que situação ele está? (    ) com emprego fixo (    ) trabalha de vez em 
quando, fazendo  trabalhos temporários          (    ) tem um emprego e faz uns “bicos” 
Qual a profissão de seu pai e onde ele está trabalhando hoje?  
Se não trabalha, há quanto tempo ele está desempregado? 

Nome da mãe (iniciais) 
Que cidade ela nasceu?     Idade da mãe?  
Ela estudou? (    ) sim (   ) não  Sabe ler e/ou escrever? 
Trabalha? (   ) sim (    ) não 
Se sim, em que situação ela está? ( ) com emprego fixo ( ) trabalha de vez em quando. 
Fazendo trabalhos temporários ( ) tem um emprego e faz uns “bicos” 
Qual a profissão de sua mãe e onde ela está trabalhando hoje?  
Se não trabalha, há quanto tempo ela está desempregada? 

Qual a situação atual dos seus pais? 
(   ) Casados   (  ) Separados (   ) Estão juntos, mas não são casados 
(   ) Não conheço o meu pai   (   ) Não conheço a minha mãe 
(   ) Moro com minha mãe e seu companheiro, que não é meu pai biológico 
(   ) Moro com meu pai e sua esposa, que não é minha mãe biológica 
(   ) Moro somente com minha mãe   (   ) Moro somente com meu pai 

Se juntarmos o dinheiro que todo mundo da sua família ganha, quanto seria ao todo?  

Quais as pessoas que moram com você na sua casa? 
Qual a pessoa que você considera como responsável pela sua casa? 
Trabalha? (   ) sim (   ) não Que profissão tem?  
É seu parente, qual?  

Como é sua casa? (   ) alvenaria (   ) taipa (   ) outros ___________________________ 
Está em que situação? (   ) própria (   ) alugada (   ) cedida (   ) outros _______________ 
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Quantos cômodos? _____ salas _____ quartos _____ banheiros _____ varanda 

Você tem irmãos? ( ) sim ( ) não. Se sim, quantos? 
Por favor, responda os dados dos seus irmãos. 
Nome (iniciais)______________________________________________  Sexo:( )M ( 
)F
Idade: _________ Estuda? ( ) sim ( ) não Faz que série? _____ 
Trabalha? ( ) sim ( ) não Se sim, em quê? ____________________________________ 
Participa do Engenho? ( ) sim ( ) não. Se sim, há quanto tempo? _______________ 

Nome (iniciais)___________________________________ Sexo:( )M ( )F 
Idade: __________ Estuda? ( ) sim ( ) não Faz que série? ______ 
Trabalha? ( ) sim ( ) não Se sim, em quê? ___________________________________ 
Participa do Engenho? ( ) sim ( ) não. Se sim, há quanto tempo? ______________ 

Nome (iniciais)_______________________________________ Sexo:( )M ( )F 
Idade: __________ Estuda? ( ) sim ( ) não Faz que série? ______ 
Trabalha? ( ) sim ( ) não Se sim, em quê? ____________________________________ 
Participa do Engenho? ( ) sim ( ) não. Se sim, há quanto tempo? ______________ 

Nome (iniciais)________________________________________________ Sexo:( )M ( 
)F
Idade: _________ Estuda? ( ) sim ( ) não Faz que série? _____ 
Trabalha? ( ) sim ( ) não Se sim, em quê? ___________________________________ 
Participa do Engenho? ( ) sim ( ) não. Se sim, há quanto tempo? ______________ 

Nome (iniciais)______________________________________________ Sexo:( )M ( )F 
Idade: _________ Estuda? ( ) sim ( ) não Faz que série? _____ 
Trabalha? ( ) sim ( ) não Se sim, em quê? ___________________________________ 
Participa do Engenho? ( ) sim ( ) não. Se sim, há quanto tempo? _______________ 

3. Dados sobre a escola 
Você está estudando? (   ) sim (   ) não Se sim, qual série: ______ 

Se não, já freqüentou alguma vez? ______ Até que série ou período? 
________________

Se parou de estudar, por que?  

4. Trabalho 
Você atualmente se encontra trabalhando? (   ) sim   (    ) não 
Se sim, fale um pouco de seu trabalho. Quanto tempo você gasta por dia trabalhando? 
Em que trabalha? Gosta do que faz? 

5. Sobre o Engenho de Sonhos 
Quanto tempo faz que você está no Engenho, como e por que você entrou? 
Que tipo de atividades você realiza? 
O que você acha do Engenho? 
O que sua família acha de você participar do Engenho? 
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Gostaria de falar mais alguma coisa? 
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Anexo 02 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ENGENHO DE SONHOS 

 Inicialmente me apresentar e falar um pouco dos objetivos de minha pesquisa. 
Ressaltar a importância do sigilo e estabelecer um contrato com a criança quanto ao 
uso de gravador, e um compromisso com o sigilo da sua identidade, deixando-a a 
vontade.

Perguntas que quero explorar: 

Quando falo na palavra família, o que você sente e pensa? 

Me fale um pouco de sua família. Como ela é? Quantas pessoas moram com você na 
sua casa? 

Fale um pouco de como é a vida na sua casa (como o jovem se situa e a relação dele 
com as pessoas e entre elas). 

Você sabe da história de seus pais com os pais deles, de onde vieram? Como chegaram 
a se conhecer? Estão juntos? Se estão separados, você sabe por que? 

Você vive com pessoas que não são pais ou irmãos de sangue? Como é a relação com 
eles?

Quando eu falo na palavra mãe o que lhe vem a cabeça? Fale um pouco de sua mãe. 

Quando eu falo na palavra pai o que lhe vem a cabeça? Fale um pouco de seu pai. 

Quando eu falo na palavra irmão o que lhe vem a cabeça? Fale um pouco de seus 
irmãos. 

Além dos seus pais e irmãos que pessoas você considera importantes na sua vida? Quem 
faz parte do que você considera como família? Me fale um pouco sobre elas. 

Você tem sonhos para a sua família? Quais? 

Você acha que existem coisas boas na vida em família? E importante a família na vida 
de uma pessoa? De que forma? E na sua vida? 

Você acha que as famílias têm problemas no seu bairro? Quais? E a sua, tem 
problemas? Quais? 
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           Data: _______/_______/_______                                                                           ______________________________________

                                 Assinatura

INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ REALIZADO 
26. Nome:
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

29. Endereço (Rua, nº):
Campus Universitário – Lagoa Nova 

27. Unidade/Órgão: 
Pós Graduação em Psicologia (Mestrado) 

30. CEP: 31. Cidade: 
Natal

32. U.F. 
RN

28. Participação Estrangeira:  Sim  (   )      Não  (   ) 33. Fone: (84) 2153594 34. Fax.: (84) 2153594 

35. Projeto Multicêntrico: Sim (   )     Não (   )    Nacional (   )    Internaciona
)         ( Anexar a lista de todos os Centros Participantes no Brasil ) 

Termo de Compromisso ( do responsável pela instituição ) :Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas Complemen
como esta instituição tem condições para o desenvolvimento deste projeto, autorizo sua execução 

Nome:_______________________________________________________             Cargo________________________

Data: _______/_______/_______                                                                                          ___________________________________

                                  Assinatura
PATROCINADOR                      Não se aplica (    ) 

36. Nome:
Fórum Engenho de Sonhos de Combate à Pobreza 

39. Endereço
Rua Esteio, 13, Cidade da Esperança

37. Responsável: 
Rita de Cássia Andrade Advíncula 

40. CEP: 
59071-470

41. Cidade: 
Natal

42. UF 
RN

38. Cargo/Função:
Membro da Comissão Executiva 

43. Fone: 
(84) 6051688 

44. Fax: 
(84) 6051550 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP 
45. Data de Entrada: 

_____/_____/_____

46. Registro  no CEP: 47. Conclusão: Aprovado (  )

Data: ____/_____/_____ 

48. Não Aprovado (    )

Data: _____/_____/_____ 

49. Relatório(s) do Pesquisador responsável previsto(s) para:
                                                                                                                        Data: _____/_____/____          Data: _____/_____/_____ 
Encaminho a CONEP: 53. Coordenador/Nome

Anexo 03
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50. Os dados acima para registro (   ) 51. O projeto para apreciação (   ) 
52. Data: _____/_____/_____ ________________________________

                      Assinatura

Anexar o parecer 
consubstanciado

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA - CONEP 
54. Nº Expediente : 

55. Processo : 

56.Data Recebimento : 57. Registro na CONEP:

58. Observações:

FFLLUUXXOOGGRRAAMMAA PPAARRAA PPEESSQQUUIISSAASS EENNVVOOLLVVEENNDDOO SSEERREESS HHUUMMAANNOOSS ((JJAANN//9999))

CEP Aprovação 

GRUPO I 
                    Código - Áreas Temáticas Especiais

 GRUPO II 
    Código -   Área Temática Especial

                                       GRU
                 Todos os outros que não se enquadrem
                           em áreas temáticas especiais

                     I . 1. Genética Humana
I . 2. Reprodução Humana

                     I.. 4. Novos Equip, insumos e dispositivos(*)

                     I.  5. Novos procedimentos
                     I.  6. Populações Indígenas
                     I.  7. Biossegurança 

I.  8. Pesquisas com cooperação estrangeira
                     I.  9. A critério do CEP

       II. 3. Novos Fármacos, Vacinas e 
             Testes Diagnósticos (*)

Enviar:
                           - Protocolo  completo
                           - Folha de Rosto
                          - Parecer Consubstanciado

                       Enviar:
             -  Folha de Rosto
             -  Parecer Consubstanciado 

            (para 
acompanhamen

to)

Enviar:
                               Relatório Trimestral com

Folhas de Rosto

C O N E P

(para apreciação)

CÓDIGO – ÁREAS DO CONHECIMENTO  (  Folha de Rosto Campos 2 e 3  )

1- CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
1.01 – MATEMÁTICA
1.02 – PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
1.03 -  CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
1.04 -  ASTRONOMIA 
1.05 -  FÍSICA
1.06 -  QUÍMICA
1.07 -  GEOCIÊNCIAS 
1.08 -  OCEANOGRAFIA 

2 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (*) 
2.01 - BIOLOGIA GERAL 
2.02 - GENÉTICA
2.03 - BOTANICA
2.04 - ZOOLOGIA 
2.05 - ECOLOGIA 
2.06 - MORFOLOGIA 
2.07 - FISIOLOGIA 
2.08 - BIOQUÍMICA 
2.09 - BIOFÍSICA 
2.10 - FARMACOLOGIA 
2.11 - IMUNOLOGIA 
2.12 - MICROBIOLOGIA 
2.13 - PARASITOLOGIA
2.14 - TOXICOLOGIA 

3 - ENGENHARIAS 
3.01 - ENGENHARIA CIVIL 
3.02 - ENGENHARIA DE MINAS 
3.03 - ENGENHARIA DE MATERIAIS E 
METALÚRGICA
3.04 - ENGENHARIA ELÉTRICA 
3.05 - ENGENHARIA MECÂNICA 
3.06 - ENGENHARIA QUÍMICA 
3.07 - ENGENHARIA SANITÁRIA 
3.08 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
3.09 - ENGENHARIA NUCLEAR 
3.10 - ENGENHARIA DE TRANSPORTES 
3.11 - ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA 
3.12 - ENGENHARIA AEROESPACIAL 

4 - CIÊNCIAS DA SAÚDE (*)
4.01 – MEDICINA
4.02 – ODONTOLOGIA 
4.03 – FARMÁCIA
4.04 – ENFERMAGEM
4.05 – NUTRIÇÃO
4.06 - SAÚDE COLETIVA 
4.07 – FONOAUDIOLOGIA 

5 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS
5.01 - AGRONOMIA 
5.02 - RECURSOS FLORESTAIS E 
ENGENHARIA FLORESTAL 
5.03 - ENGENHARIA AGRÍCOLA 
5.04 - ZOOTECNIA 
5.05 - MEDICINA VETERINÁRIA 
5.06 - RECURSOS PESQUEIROS E 

6 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
6.01 - DIREITO
6.02 - ADMINISTRAÇÃO 
6.03 - ECONOMIA 
6.04 - ARQUITETURA E URBANISMO 
6.05 - PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL
6.06 - DEMOGRAFIA 
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4.08 – FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL
4.09 – EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENGENHARIA DE PESCA 
5.07 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS

6.07 - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
6.08 - MUSEOLOGIA 
6.09 - COMUNICAÇÃO 
6.10 - SERVIÇO SOCIAL 
6.11 - ECONOMIA DOMÉSTICA 
6.12 - DESENHO IDUSTRIAL 
6.13 - TURISMO 

7 - CIÊNCIAS HUMANAS
7.01 – FILOSOFIA 
7.02 – SOCIOLOGIA 
7.03 – ANTROPOLOGIA 
7.04 – ARQUEOLOGIA 
7.05 – HISTÓRIA 
7.06 – GEOGRAFIA 
7.07 – PSICOLOGIA 
7.08 – EDUCAÇÃO 
7.09 - CIÊNCIA POLÍTICA 
7.10 – TEOLOGIA

8 - LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES
8.01 - LINGÜÍSTICA 
8.02 - LETRAS 
8.03 - ARTES 

(*) NÍVEL : ( Folha de Rosto Campo 4 )

(P) Prevenção    
(D) Diagnóstico
(T) Terapêutico
(E) Epidemiológico        
(N) Não se aplica

 (*) OBS: - As pesquisas das áreas temáticas 3 e 4 ( novos fárrmacos e novos equipamentos ) que dependem de licença de 
importação da  ANVS/MS, devem obedecer ao seguinte fluxo- Os projetos da área 3 que se enquadrarem simultaneamente em 
outras áreas que dependam da aprovação da CONEP, e os da área 4 devem ser enviados à CONEP, e esta os enviará à ANVS/MS
com seu parecer. 
- Os projetos exclusivos da área 3 aprovados no CEP ( Res. CNS 251/97 – item V.2 ) deverão ser enviados à ANVS pelo 
patrocinador ou pesquisador. 
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Anexo 04

FÓRUM ENGENHO DE SONHOS DE COMBATE A POBREZA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

CARTA-CONVITE AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

Caros pais e/ou responsáveis, 

Estamos desenvolvendo, em parceria com o Fórum Engenho de Sonhos de Combate à 
Pobreza, uma pesquisa intitulada “Desvelando as teias de Pinóquio: Sentimentos de 
família para os adolescentes participantes do Projeto Engenho de Sonhos”. Essa 
pesquisa tem o objetivo de investigar, junto aos adolescentes que estão engajados nas 
articulações jovens dos bairros atingidos pelo projeto, as representações e os 
sentimentos sobre a família enquanto instituição social. Dessa forma, pretendemos, 
junto aos jovens, constituir um grupo focal para discutirmos essas questões, seguido de 
entrevistas individuais. 

Essa pesquisa tem o propósito de lançar reflexões sobre a situação das famílias nas 
comunidades nas quais o Engenho está atuando, e as idéias que os adolescentes têm 
sobre essa realidade social. Tais dados serão de relevância imprescindível para a 
construção de um projeto de intervenção para o Engenho, no qual pretendemos formar 
novos grupos de jovens para discutirmos a temática das relações familiares em cada 
bairro.

Tendo em vista esses esclarecimentos iniciais, solicitamos a sua autorização para que 
seu (sua) filho(a) possa participar, junto a nós, dessa importante fase de nossos 
trabalhos.

Aqui estão os dados que compõem o trabalho: 

Grupo focal sobre Sentimentos de Família 

Local de realização dos encontros: Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA), no 
Campus universitário da UFRN. 

Dias: Serão quatro encontros, todas as quartas-feiras do mês de novembro 

Horário: 9:00 as 11:00 horas 

Coordenador e responsável pela pesquisa: Périsson Dantas do Nascimento 
(Psicólogo, CRP-13/3215, Mestrando em Psicologia, Educador do Engenho de Sonhos). 

Telefones para contato: 215-3603 / 215-3604 (SEPA-UFRN), 975-4060 / 206-6766 
(Périsson Dantas), 605-1688 / 605-1550 (Engenho) 

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, estamos a sua inteira disposição e agradecemos a 
sua colaboração nesse processo de construção de conhecimento para a nossa pesquisa. 
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Périsson Dantas do Nascimento – Mestrando em Psicologia/UFRN 
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FÓRUM ENGENHO DE SONHOS DE COMBATE A POBREZA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 Eu, ________________________________________________, autorizo o (a) 
adolescente ____________________________________________________, residente 
na Rua _________________________________ bairro de ________________ a 
participar do Grupo Focal sobre Sentimentos de Família, parte da pesquisa de mestrado 
intitulada “Desvelando as teias de Pinóquio: Sentimentos de família para os 
adolescentes participantes do Projeto Engenho de Sonhos”.sob a responsabilidade do 
psicólogo e mestrando Périsson Dantas do Nascimento, que desenvolver-se-á durante as 
quatro quartas-feiras do mês de novembro de 2002, das 9h às 11h, no Serviço de 
Psicologia Aplicada (SEPA), Campus universitário da UFRN. 

______________________________________

Assinatura do(a) responsável   
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Anexo 05 

TRANSCRIÇÃO DO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 
TERCEIRO ENCONTRO - 20/11/02 

FITA 3 – LADO A 

Périsson Dantas: É... E assim, a gente, no encontro passado, a gente começou a falar 
um pouco sobre família, né? E eu perguntei pra vocês, pra cada um o que era família. 
Hoje, eu queria que vocês falassem, também assim, no que vocês pensam, no que a 
sociedade pensa, tá certo? No que a sociedade, vocês acham, que a sociedade, ela, ela 
acha que, ela traz como o correto, ou como o padrão, né, que acha que pode trazer uma 
organização na sociedade através da família, certo. E a gente poder discutir um 
pouquinho aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né. A gente pode 
falar um pouquinho sobre o que realmente vocês pensam e o que a sociedade pensa 
também. Ta certo? Pra gente poder discutir um pouquinho, né. E aí, é... Algumas 
pessoas já falaram no encontro passado, né, e algumas pessoas também não quiseram, e 
aí eu vou retomar hoje, também, com a mesma pergunta, né. O que família? Família é o 
que? Algumas pessoas falaram, se vocês quiserem retomar, tá certo, do que a gente 
falou do que era família... Mas o que é família? Se pudesse definir família, seria o que? 

(Silêncio)

Périsson Dantas: Quem se lembra do encontro passado, do que a gente falou? (Breve
pausa) E a gente falou que família era o que? Vocês lembram? 

Um Participante: Primeiro passo para a formação de cada um. 

Périsson Dantas: Isso, primeiro passo para a formação de cada um. Que mais? Falaram 
em amor, não foi? (Breve pausa) (Um Participante: Amigo, <trecho não 
compreendido>) Problema, também, né? (Breve pausa) Vocês, meninas, que não 
querem contatar, o que vocês acham que é família? Família é o que pra vocês? 

Uma Participante (fala baixo): Convivência. (Périsson Dantas: Convivência?) de 
parentes e amigos. 

Périsson Dantas: De parentes e amigos. E você, Taíse, acha o que? O que é família pra 
você?

Taíse: Eu acho que a família é a base, né, que nos sustenta, além de tudo e de todos, é a 
base.

Périsson Dantas: Todo mundo concorda com isso? 

Taíse: E assim... (Participantes - Risos) Não comece Périsson. 

Périsson Dantas: <trecho não compreendido> na cabeça. É, então tá certo, é a base 
de tudo, não é isso? Mas como assim – “a base de tudo” - Tudo o que? É a base de que, 
por exemplo? 
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Claudinha (fala baixo): Geração de pessoas. 

Périsson Dantas: Geração... (Claudinha: De pessoas) Como assim, Claudinha? 

Uma Participante: Assim, a partir da família vai gerando a convencia de pessoas.

Périsson Dantas: Sei. Pode ser também outra geração, né? Geração no sentido de... De 
que? 

Um Participante: De filho. 

Périsson Dantas: Isso, família gera filhos. Gera filhos, gera, como Claudinha tá 
falando, ela tá falando muito da convivência, né Claudinha? 

Uma Participante: Hum, hum. Sabe, a família é uma coisa <trecho não 
compreendido>. A partir de como a família nos cria, como a gente vai ser depois, né? 
(Périsson Dantas: Por exemplo?) Assim, se eu tô no meio daquela família que ali só 
tem briga, discussões, é... pai contra mãe, essas coisas assim né, que geralmente isso 
acontece. Eu vou crescer assim muito, de certa forma, revoltado, sabe? Só pensando que 
a vida é só aquilo, se eu me casar vai acontecer à mesma coisa comigo. É, algumas 
pessoas pensam assim, não tem a visão... A visão delas é o que acontece em casa, o que 
vai acontecer com ela quando ela se casar. Então, o que a gente passa em casa, reflete na 
nossa vida lá fora. 

Périsson Dantas: É como se repetisse. (Claudinha: É.) A gente também tinha falado 
um pouquinho disso no encontro passado, não foi? 

Um Participante: Nem todo mundo tinha concordado com isso - de que não é só pela 
família que a pessoa quando crescer vai ser igual. Alguns casos sim, outros não. 

Tássia: Mas que isso às vezes atrapalha, né, o relacionamento da sua família atrapalha 
na sua vida lá fora no caso. Você briga em casa, sai chateado, então fica triste, isolado. 
Se a gente brigasse em casa e saísse alegre, como se não tivesse acontecido, ótimo, era... 
Isso não nada então, então, né? Era maravilhoso. 

Périsson Dantas: O que vocês acham disso que Taíse falou? Leandro, você acha o que? 
Leandro? 

Leandro: Acho que <trecho não compreendido>, né, porque assim: o pai e mãe briga, 
em casa, você vendo, você vai sair tipo... Estressado, né? Qualquer coisinha vai querer 
se alterar, então altera o seu relacionamento com os outros de fora. A medida que for 
crescendo, o pai mesmo, é, se ele quiser alterar, por exemplo, beber, ele já acostumado 
aquela violência, né, não vai julgar se é violência ou não. O que se faz em casa faz 
também fora. 

Périsson Dantas: Então, de certa maneira, vocês tão dizendo que a família influencia 
muito o comportamento da pessoa. (Uma Participante: É.) (Um Participante:
Noventa por cento.) Quanto? 
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Um Participante: Noventa por cento. (Périsson Dantas: Noventa por cento.) Dez por 
cento é muito <trecho não compreendido>.

Périsson Dantas: Dez por cento é muito <trecho não compreendido>. Vocês acham? 

Naílson: Eu acho que quarenta por cento, muito se em cima. (Périsson Dantas:
Quarenta por cento?) Sua cabeça é diferente da minha, né lógico? 

Um Participante: Meio a meio. 

Périsson Dantas: Meio a meio. Por que quarenta por cento Naílson? 

Naílson: Não, porque a família, como falam assim que é a base e tudo, eu acho que a 
família é o primeiro amigo que você tem. (Périsson Dantas: O primeiro amigo que 
você tem.) É, embora a mãe e o pai falam uma coisa e eu não gosto, mas sempre eu fico 
calado, né, que ela sempre diz: - “Conselho é bom”. E nas ruas, você aprende de tudo, 
por exemplo, acho que quem cresce na Esperança, ou cresce no meio dos pinta, 
marginais, ou nos playboys, certo. Hoje em dia, ambos estão, é, consumindo drogas e 
fazendo rixas, essas coisas assim. Então, você vai escolher, porem, eu não escolhi nem 
um, nem outro, eu fui por minha cabeça, eu fui... Os caras chegavam com: - “Não, bora, 
bora, não sei o que é legal, é legal”. Acho que todo mundo conhece Grafitt aqui, não 
conhece?

Uma Participante: Hum, hum. 

Périsson Dantas: Grafitt, a banda? 

Naílson: Sim, “O Grafitt, vumbora, não sei o que...” Aí, como era a mulher que eu ia, 
né. Aí, deixava mãe dormir... (Participantes - Risos) Aí, chegava lá (Um participante:
Fugitivo, né?) Aí, chegava lá, né, acho que fui duas vezes, aí chegava lá e eu via a bala 
<trecho não compreendido>, eu corria. Aí, ficava num cantinho que não tinha nada a 
ver, muito, muito distante da, do show: - ‘Eita, os bicho velho vai meter bala em mim, 
não sei o que’. Todo por fora, com medo já. (Um participante: Com medo.) É, aí, eu 
me toquei que: - ‘Pô, meu irmão, isso não presta, eu vou prum show pra ficar levando 
bala dos outros sem saber porque, se é <trecho não compreendido>? Não’. 

Um Participante: Um amigo meu morreu, que ele foi pro show do Grafitt, quando ele 
desceu, quando terminou o show, ele rolou assim, levou uma bala no coração, bateu, 
morreu, mesmo na hora. 

Périsson Dantas: E aí, o que você acha que isso tem a ver com a sua opinião, de que 
era quarenta por cento, o mundo que ensina, e sessenta por cento da família, Naílson? 

Naílson: Sabe, porque o mundo não ensina, com certeza, embora eu não saiba explicar 
como, mas ele vai me ensinar. 

Périsson Dantas: Sei. 
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Uma Participante: Eu acho assim, que cinqüenta e cinco por cento é o mundo que 
ensina, porque depois, é... 

Périsson Dantas: <trecho não compreendido> 

Uma Participante (continua): É, porque assim, a gente, vamos dizer assim, hoje em 
dia a gente falta a conduta à família, o tempo é muito pouco, né, antigamente... 
Antigamente, as mulheres, era direto em casa, e hoje não. Hoje, menina de treze anos já 
vai pra festa e tudo, e hoje a gente aprende com a <palavra não compreendido>, né 
assim, com a convivência, com as desilusões, com as brigas, a gente só aprende assim. 
Então, assim, é como eu falei: a família dá a base, mas o mundo realmente é quem 
ensina. Sabe por que? Vai que, vamos dizer assim, sempre dizem que a família é a base, 
não sei o que, mas vai que a família ensina alguma coisa que na frente eu vejo que não 
era aquilo que ela me passou, sabe? Que eu poderia ter aproveitado mais, que as mães, 
daquelas que prendem, eu poderia ter vivido mais minha juventude, sabe? A gente, com 
o mundo, aprende coisas que... Até mesmo porque, algumas vezes, a nossa mãe também 
não teve aquela preparação, aquela coisa com a mãe dela, né? Então, também elas vão 
querer educar a gente, mais ou menos, da mesma forma que elas foram educadas, e que 
já faz tampo tempo, viu? 

Um Participante: <trecho não compreendido> tem família que tem contradição, né. 

Périsson Dantas: Que tem o que? 

Alguns participantes: Contradição. 

Périsson Dantas (entende): Contradição.

Um Participante: É, por exemplo, é não curte festa, não bebe. Outras, já é mais liberal, 
aí...

Uma Participante: Agora, lá em casa, se fosse pela minha vó, eu não saía, nem se fosse 
minha bissavó, digo a minha avó, né, que ela, com minha mãe e minha tia era assim: - 
“Ah, não vai não, não sei o que”. Mas eu, eu saio, vou pra festa, que minha mãe mesmo 
diz: - “Eu não quero criar minhas filhas do jeito que eu fui criada”. Então, nessa parte eu 
tenho sorte. Sabe, porque assim, eu gosto muito de festa, tenho uma irmã que não gosta 
de jeito nenhum, mas eu gosto por mim, por ela e pela minha mãe, porque a minha mãe 
também não gosta de festa. (Uma participante: Aí, gosta por dois.) Aí, eu gosto por 
dois. Só tem uma, a menor que Taliana / que tá agora, é que gosta mais também. Às 
vezes eu vou pra festa e levo ela, se for aniversário, eu passo a noite, ela passa a noite 
comigo. Agora assim, é, maínha tem muito, diz ela, ela diz que tem muita confiança em 
mim, mas muitas vezes eu não acredito nessa confiança dela. não acredito, sabe? É uma 
confiança, com uma desconfiança atrás. Sabe, aquele jeito de ser assim: - “Olhe, eu não 
vou fazer o que você fez. Eu sou totalmente diferente de você”. Minha mãe engravidou 
com quatorze anos, eu nasci em fevereiro, quando foi em março ela completou quinze 
anos, um mês depois do meu aniversário. Ela me teve com quinze anos. 

Périsson Dantas: A gente discutiu também sobre isso, não foi na semana passada? 
Sobre o medo que os pais tem, né, dos filhos repetirem a historia deles. 
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Uma Participante: É. 

Périsson Dantas: Principalmente a mãe com a gravidez, não foi? Medo da mãe de 
engravidar, da filha engravidar? A gente não falou sobre isso? Sim, Leandro, e você que 
acha que é cinqüenta e cinqüenta por cento, o que você acha? 

Leandro: Acho que pelo menos é isso aí, porque é... Sei lá, tudo é assim, nem tudo é o 
apoio da sorte. É cinqüenta por cento, o mundo que ensina, né, que disseram, e 
cinqüenta é a família. Mas, eu conheço gente, que é a família que ensina, outras, a 
maioria é o mundo que ensina. Eu, se fosse por família, vige Maria, eu bebia dia e noite, 
minha família todinha bebe, meu pai, minhas irmãs, minhas primas, meus primos, 
minhas tias, todo mundo, só eu e mãe que não bebe, o resto... Aí, sei lá, mas tem... 

Périsson Dantas: e porque você acha que ficou diferente, Leandro? Por que falou-se 
muito que as pessoas ficam influenciadas pela família, né. E você tá falando que você 
ficou diferente, diga. 

Leandro: Ah, eu falei que nem sempre a família, como eu disse até na outra reunião, 
que a família nem sempre influencia em tudo não. Só porque minha família vive 
bebendo, eu não bebo, não vou pela minha família não. 

Uma Participante: É, muitas vezes, assim, com a convivência, a gente começa a 
conviver com as pessoas desde pequeno, na escola. Então, com a convivência, a gente, 
é, algumas vezes encontra pessoas que nos leva por um bom caminho, né? Então, assim, 
lá em casa minha mãe não gosta de brilho, não sei o que, e eu, desde o começo do ano 
que sou criada na igreja, sabe, eu gosto muito, eu nunca fui obrigada a ir. No início 
minha vó me colocou pra fazer a eucaristia, então, depois disso eu já comecei, né, a 
gostar. Mas eu também não passava o dia lá. Sabe, eu acredito em Deus, tenho muita fé, 
sou catequista, agora, assim, eu assim, eu pensava muitas vezes: “Ah, é catequista, e vai 
pra festas, passa a noite, e viaja, não sei o que, vai pra casa de praia só com as amigas, 
os amigos, não sei o que”. Aí, eu falo assim: - ‘Olhe, eu tenho a plena consciência que 
se eu fosse pra uma festa, pra beber, pra brigar, pra matar, aí sim, eu estaria pecando, 
sabe. Mas eu vou pra festa pra me divertir, eu não tenho nada a ver com isso’. Mas, às 
vezes, o pessoal confunde muito essa coisa. E assim, eu também, uma boa parte da 
minha vida, eu, também tá relacionada à igreja, sabe. Porque lá eu encontrei amigos, eu, 
sabe, eles tentam me acalmar assim, mas eu sou muito impaciente. É, isso aí é de 
família, eu digo a mesma coisa ‘é de família’. (Participante: É.) Eu sou muito assim, 
não é esquentada, não, tudo meu não é brigar, mas também eu não fico calada. Eu não 
fico calada nem pra minha mãe, ficar pros outros. Porque assim, é, eu odeio comparação 
comigo, ai, odeio, ó, minha mãe faz assim: - “Ah, porque você não é igual à não sei 
quem”. ‘Olhe’, eu digo a ela, ‘mamãe, se eu for ser do jeito que você é... Ah, essa 
semana você me quer de um jeito, a próxima semana você já me quer de outro. Se eu for 
ser do jeito que você é, que você quer que eu seja, eu vou começar a ser descartável. 
Que você quer de um jeito, aí depois joga fora, e depois quer eu de outro, só porque 
você quer’. Agora, assim, eu fico muito chateada com a minha mãe quando ela tá com 
raiva, ela fala e não liga. Eu falei assim: - ‘Ah, se eu fosse pelas suas conversas, já 
estaria ferrada e eu também’. 



208

Périsson Dantas: Claudinha falou também de comparação, que não gostava... 

Claudinha: Ontem mesmo, eu fui comparada, eu chorei de raiva porque eu não suporto 
minha mãe ficar me comparando a outras pessoas. Não suporto. 

Périsson Dantas: Quem mais que passa por comparação aqui? Na família? Vocês 
acham que é uma coisa que acontece nas famílias essa coisa de comparar? 

Uma Participante: É. 

Périsson Dantas: Fábia, que tava fazendo assim com a cabeça. Queria ouvir sua voz 
um pouquinho, hoje. 

Fábia: Ah, eu acho que na maioria das famílias acontece. (Périsson Dantas: Você acha 
que acontece?) É. Compara tanto querendo assim que siga o exemplo de ser, vamos 
dizer, alguém na rua assim que tem uma filha muito... – “Ah, fulaninha tem uma filha 
que é, não sei o que. Porque você não é como ela?” Mas também compara às vezes por 
besteira, por você fazer coisas simples já compara você: - “Ah, você não vai dar no que 
preste, você vai ser isso e aquilo”. (Naílson: Vai ser o diabo.) (Risos) E eu sempre falo 
assim, da minha mãe porque minha mãe não se dá muito bem com a mãe dela, que é a 
minha vó. Aí, é uma coisa toda, então, ela sempre fala... Eu não moro com maínha, né, 
ela sempre mora perto porque ela vive com seu outro marido e tudo, e a gente tá 
acostumada assim, mas não que eu fui criada só pela minha vó, ela sempre mora... Não 
mora na mesma casa que eu porque ela não gosta de botar um homem dentro de casa 
com três filhas, né. Ela não gosta. Então, eu moro com a minha vó, e ela sempre pensa 
assim. Aí, eu tenho raiva porque quando ela tem raiva, chateação lá: - “Ah, eu só venho 
aqui por causa dessas meninas, eu só faço por causa dessas meninas, dessas meninas”... 
É como se fosse um peso, sabe? Nela, ou então quando passa na cara isso, eu brigo 
muito, eu discuto muito com minha mãe, não é brincadeira não. eu discuto muito com 
ela pelas coisas que ela fala, eu choro muito. Quando eu brigo com ela, eu choro muito, 
tanto eu choro, como ela chora. Aí, também eu não quero nem ver, eu fico com raiva, e 
aí... Eu tô até diferente pro lado dela porque ela foi falar, na verdade não foi nem 
comigo, foi pela minha irmã. Porque, o que ela falou pra minha irmã, ela falou comigo 
já algumas vezes, então, eu não gostei, aí eu disse: - ‘Se fosse por você, estaria ruim na 
minha vida’. Porque, eu não sou, não falo assim, eu gosto muito de festa, mas eu não 
sou daquelas meninas do povo ficar falando, de me ver com um monte de caras só no 
muro, fumando maconha nas esquinas, não vê, sabe. Então, assim, eu falo assim: - 
‘Você é pra ter orgulho de mim, não porque eu não sou assim.’ Eu digo assim: - ‘Ah, eu 
só vou pra escola porque enfim, eu tenho que ir’. Mas eu falo assim, porque eu não tô 
querendo ir pra escola, mas eu quero me formar, e ela diz: - “Eu não quero que 
nenhuma passe pelo que eu passei”. Eu falei assim: - ‘Nem eu não tô querendo só 
porque você quer. É porque eu mesmo não quero’. 

Périsson Dantas: Hum, hum.E você Naílson, também passava por isso, essa história de 
comparação? 

Naílson: É direto, nem sei mais. (Uma participante: Não sei não.) Quando tá assim 
quieto, ela: - “Olha, fica quieto só pra ver se a gente liga pra ele”. (Participantes -
Risos) Eu não, eu sei lá o que isso, ela me comparar. Me compara: - “Olha, siga o 
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exemplo do seu primo, fica jogando bola aí, todo certinho”. E qual a diferença? Só 
porque eu tô acostumado no skate, - “Isso não dá futuro não”. ‘E porque bola vai dar 
futuro? Grande coisa, um bocado de otário correndo atrás de uma bola.’ Ah, eu digo 
mesmo assim, não dou valor. Fica me comparando: - “É, skate não dá valor, só faz 
gastar dinheiro”. O dinheiro que eu gasto no skate, porque o skate é duzentos, cento e 
cinqüenta reais, o dinheiro que eu gasto no skate, ou faço alguma coisa pra conseguir 
esse dinheiro, trabalho em alguma coisa, mas ninguém nunca me dá essa grana. A não 
ser que seja assim quinze fora do negócio, porque todo final de semana, minhas tias 
sempre vai pra lá e começa os debate lá, sabe? Pior do de Lula e Serra. (Participantes -
Risos) É pior. (Uma participante: Agora assim...) Agora eu não tô disputando política 
não.

Taíse: Agora assim, todo mundo fala que eu sempre fui muito mimada, sabe, tudo o que 
eu queria... Aí, algumas vezes minha mãe fala que minha vó me criou muito mal. 
Porque, hoje em dia, assim, eu, quando eu peço alguma coisa que ela não tem, né, aí, vó 
diz assim: “Ah, promessa”... E quando eu digo assim: ‘Vó, eu quero isso, não sei o 
que.’, aí, ela promete. Eu tenho raiva de quem promete e não cumpre. Aí, já começa a 
me ficar alegre, sabe, (Uma participante: Dá esperança.) É, dá esperança de alguma 
coisa. Eu tenho muita raiva, porque quem promete, não cumpre. Aí, maínha: - “Ah, 
você promete, não sei o que, pra depois ela ficar falando aí”. 

Um Participante: Não quero nem prometer pra Taíse que tem que cumprir? 

Taíse: É (Participantes - Risos) se você prometer, você tem que... 

Naílson: Nas questões das ruas, né, eu me ponho no lugar de Leandro, pronto. Leandro, 
o seguinte, Leandro gosta muito de pedalar, vai pra Ponta Negra de bike e tudo. Se ele 
não tiver com sua bicicleta, você acha que o pai, a mãe podia dar disponibilidade, ao 
trabalho, né, que trabalha: - “Vamos passear, filho?” Não, acho que, por exemplo, eu de 
skate vou bater em todo canto. Já segunda, eu fui lá na Nick’s, lá em Laura, segunda 
feira, aí, de lá eu fui pra Parnamirim. “Você vai ir a pé?” (imitando voz feminina) Só 
com o documento no bolso e pronto. Eu conheço os quatro cantos aqui de Natal. Eu 
acho que se eu não andasse de skate, eu não conhecia. Então, eu sei o canto que eu não 
devo ir, eu sei o que é perigoso, essa coisa assim. Eu acho que influi no que o 
adolescente escolhe, certo? Eu não vou dizer que pra sempre eu vou andar de skate, 
pode acontecer alguma coisa, algum problema comigo. (Um Participante: E não vai 
acontecer nada você jogando futebol?) É. E com a filha, eu acho que já veio bater bola 
na Esperança, pronto, aí: - “Fábio, tem uma quadra legal lá na Esperança, vamos lá?” 
Aí, pronto, como falou que gosta de ir na igreja: - “Tem uma igreja nova lá na cidade, 
vamos lá?” Então, vai conhecer, vai fazer novas amizades, eu acho que influi também. 

Taíse: E assim, até mesmo é... Eu falo isso na cara da minha mãe, porque ela diz assim, 
minha irmã tem quinze anos, aí, ela tava procurando estágio, eu tava nesse negócio do 
engenho, aí, maínha fala assim: - “Fábia e Taíse, com dezesseis anos, tá pegando estágio 
por aí, em vez de ir não, fica no engenho que só empalha”. Quando ela tem raiva de 
mim, ela diz isso: - “Só faz ocupar o tempo dela, não sei o que”. Aí, eu digo assim: - 
“Olha, não tente me obrigar a continuar uma coisa que até hoje a senhora luta e não 
conseguiu”. Porque mãe só trabalhou de carteira assinada uma vez, sabe, ela tenta fazer 
curso de enfermagem, e não termina. Aí, ela diz que ela só vai trabalhar mesmo com 
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enfermagem, porque ela diz que é a profissão realmente dela, e que ela gosta muito 
dessas coisas. Aí, eu, tudo bem, mas que ela não tente me obrigar a continuar uma coisa 
que até hoje você não conseguiu. Aí, ela fica até com raiva, sabe, aí, porque maínha me 
dá dinheiro, quando ela recebe, assim, aí, paga a minha quadrilha, certo, paga a minha 
quadrilha, tudo, aí, quando ela tá com dinheiro: - “Paga uma conta que eu pago”, e isso 
tudo ela passa na cara, sabe? Eu falo assim: - ‘Olha, quando eu tiver um filho, eu não 
vou fazer isso não. Porque eu só faço por ele o que eu quero. Não obrigo nada’. Aí, 
porque, olhe, quando ela me dá dinheiro, eu não sou daquelas meninas de gastar com 
besteira, sabe? Eu guardo pra quando eu precisar sair pro show, não precisar pedir, ou 
eu compro roupa, alguma coisa, sabe porque eu adoro comprar, e eu acho que esse é 
meu defeito, assim, até ela diz assim: - “Ah, você era pra ter nascido numa família rica”. 
- ‘Sabe, porque você não enricou antes de eu nascer, então’? É, porque ela diz isso e eu 
tenho muita raiva com essas coisas, tenho muita, muita raiva mesmo. 

Périsson Dantas: Leandro, também balançou a cabeça na hora que falou de 
comparação. O <trecho não compreendido> que Taíse tá dizendo. Mas eu queria só 
ouvir Leandro, porque quando falou em comparação, você também fez assim. (balança 
a cabeça afirmativamente) Você acha que na família tem comparação, Leandro? 

Um Participante: Tem. (Périsson Dantas: Como?) Porque na minha família, a 
maioria, acostumada a escutar uma coisa, e ficar calado. Eu não, <trecho não 
compreendido> também. (Périsson Dantas: E aí?) E aí que nem sempre, já faz assim 
tudinho, nem sempre é pro bem deles, né? Por exemplo, nem <trecho não 
compreendido>, por exemplo, um tio chega e diz um monte de coisa com um primo 
meu, mas comigo eu não falo nada, agora, à medida que fala comigo, aí escuta um 
pouquinho também. E também porque... 

Périsson Dantas: E aí, o pessoal fala o que de você? Que você é esquentado? Alguma 
coisa?

Um Participante: Ah, não sei. 

Uma Participante: Eu sou muito orgulhosa. 

Um Participante: Há um tempo atrás, eu era uma pessoa que era mais voltada pro 
estudo. Aí, o pessoal falava: - “Ah, os seus primos, tudo sai, e tal, vai pra praia, e você 
quer mais estudar”. Aí, eu falava que era a minha preferência estudar, aí pronto, aí, no 
momento, eu tô começando a sair. E... Sei, lá. Acho que comparação não é bom, né. 
Porque se você for, são dois agora de filho, e que <trecho não compreendido>. Então, 
porque não apoiar o que cada um quer fazer? Não é isso? Aí, porque quem sabe se ele 
jogando bola, não lhe dê algum problema? E se fosse andando de skate não tinha 
nenhum problema? Mas, eu acho que os pais deviam apoiar a opção de cada um. 

Uma Participante: Porque eu tenho, eu tenho minha opinião própria, não vou pela 
opinião da minha mãe não. Mesmo assim, nesse caso assim que eu falei que sou muito 
orgulhosa, não é orgulhosa de passar e não falar com quem tá não, sabe? Muitas vezes 
não vale nem a pena eu falar com pessoas, então... Mas assim, eu sou muito orgulhosa 
de pedir, sabe? Ah! Dinheiro emprestado eu não peço a ninguém. Eu não peço de jeito 
nenhum. Agora, fazer assim, você vai morrer precisando e você não vai pedir ajuda a 
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ninguém, que se já for, eu morro certo. Porque, assim, eu não gosto nem de pedir em 
casa, porque aí eu sei que quando na hora da raiva, ela passar na cara. 

Périsson Dantas: Sim. Eu vou pegar isso que você tá dizendo pra eu perguntar pra 
você, porque Taíse falou muito das cobranças, né? Falou de cobranças que a família faz, 
desse passar na cara as coisas, né, de cobrar que você seja assim, ou seja assado. Vocês 
acham que é assim também nas famílias? Existe muita cobrança pra cima das pessoas. 

Naílson: Tipo, qual, é... Relacionado a qual cobrança, assim, que você tá falando? Eu 
não entendi. 

Périsson Dantas: Você acha que a família cobra muito dos filhos, por exemplo? 

Naílson: Cobrar... COBRAR?!? (enfatiza) Ah! (imitando a mãe, voz feminina) Meu 
filho estude muito que é pra no futuro (Participantes - Risos) (Périsson Dantas: 
Exatamente.) você me dá um futuro melhor, não ande de skate não que você gasta 
duzen... Mais de duzentos e cinqüenta reais por ano, você nem trabalha meu filho, você 
é muito... Ah, não, você fica gastando muito. ‘Não mãe, que é isso’. 

Périsson Dantas: Pronto, agora você entendeu o que eu tô falando! (Participantes -
Risos)

Um Participante: Eu acho assim: que tanto cobrança desse tipo, de estudo, tanto 
também cobrança de confiança. (Périsson Dantas: Sim.) Ele deposita, dizem que 
deposita confiança na gente, mas nem sempre, eles perdem a confiança. Por exemplo, 
aconteceu uma coisa, eles querem deixar passar, mas a coisa que eles tão passando, eles 
ficam, repassam, né? 

Périsson Dantas: Como assim? 

Um Participante: Por exemplo, é... Uma coisa também, eles, são poucos os pais que 
repassam pros filhos o que aconteceu. 

Périsson Dantas: Por que? 

Um Participante: Aí, já o que aconteceu com o filho no dia a dia, eles querem saber de 
tudo.

Taíse: Assim... 

Périsson Dantas: Os pais, eles não contam pros filhos como eles querem que os filhos 
contem pros pais, é isso? Então, fica desigual a relação, né? 

Um Participante: Então, justamente, pra ter uma boa relação, ambos tem que cooperar, 
né? 

Taíse: Agora, assim, eu não sou daquelas que acolhe, sabe, em casa, ah, feliz da vida, 
não. Eu mesmo sou daquelas de ficar de mau humor, tem vezes que eu acordo mesmo. 
Agora, eu sou daquelas de ficar calada, eu vou falar em casa pra que? Aí, chegar: -‘Aí, 
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eu fiquei com um não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei 
quem.’ Aí, eu dizer isso? Não. Assim, agora também maínha dizer assim: - “Ah, Taíse, 
você não conversa comigo, eu quero que converse com você”. Aí, eu falo: - ‘Você não 
me acostumou a isso, então, e agora não tem mais jeito’, sabe. ‘Você me acostumou 
desde pequena que o seu negócio era brigar. Então, nem venha agora que não tem jeito 
não’. Sabe? Eu não tenho aquela conversa, aquele diálogo em casa não, sabe. Assim, eu 
fico muito na minha, muito calada.. “Ah, prefere isso”! Ela, ela fala muito assim das 
minhas amigas, ela fala assim: - “Ah, ela prefere falar com as amigas, com Fernanda, 
com Sayonara, não sei quem, não se quem mais, do que falar pra mim”. E falei: - ‘Se 
você tivesse me acostumado, talvez eu estaria conversando com você’, sabe. 

Périsson Dantas: Quem sabe do que Taíse tá falando? 

Uma Participante: Ou seja, um diálogo que não tem em casa, acaba indo buscar fora. 

Taíse: É, porque assim, é, tem certas coisas que se eu for falar... É mãe, sabe? Não vai 
saber só escutar e dar conselho, vai querer brigar, e eu não consigo. Ela fala que confia 
em mim, e eu, de certa forma não confia, então, também não confio. Em casa, porque 
assim, pronto, eu vou conversar com Cristiale, falo, né, tudo. E ela escuta: - “Taíse,
olha, não era pra ter acontecido isso, ter feito isso, não sei o que...” Fala, mas coisa de 
amigo. Mãe, se eu for falar com mãe, sabe, só vai falar brigando, sabe. (Um
Participante: Não vai sair daqui...) E o jeito da minha mãe, ela tem um jeito que já fala 
assim alto, que eu já penso que é brigando, sabe? Porque ela dz assim: - “Ah, é meu 
jeito de ser, não sei o que”. ‘É o seu jeito de ser, mas eu não gosto dessas coisas’. Ó, 
tem muitas coisas que eu não gosto da minha mãe, quando ela tá com raiva, ela chama 
tanto nome, é, tem vezes. Eu já disse a ela: - ‘Não fale comigo não, porque senão, você 
vai se arrepender’. Eu, eu, eu sempre falo, sempre falo, porque tem vezes que ela... 

LADO B 

Uma Participante: ...você não presta, não sei o que, ou então fica me menosprezando. 
Sem já lá saber se ela vai deixar ela fazer aquilo. Isso ninguém faz comigo, porque eu 
nunca deixo não, nem minha mãe fala comigo.

Périsson Dantas: Claudinha tinha alguma coisa também.

Claudinha: Não, como ela fala aí: minha mãe quando vai brigar comigo, ela fala muitas 
coisas que toca, que me dói. Aí, são essas coisas, eu começo a chorar, ela me xinga, ela 
chama tudo quanto é nome. Aí, diz logo assim: - “A porta da rua tá bem aí, se você 
quiser ir pode ir embora, agora, depois não pense em voltar se arrependendo, chorando 
não que não sei o que”. Aí, quando eu vou tentar fazer as malas, aí, vem ela: “Se você 
for, você apanha! Não sei o que, não sei o que”. (Uma participante: Ela não quer.) Aí, 
eu falo: - ‘Não foi à senhora mesmo que falou que a porta da rua? A porta da rua taí, 
então, eu vou embora’. Aí, ela: “Você não tem nem onde cair morta, não sei o que”. Aí, 
eu fiz: ‘Tá, lugar não falta pra mim ficar, com certeza’. Aí, ela fez: - “Mas quem dá a 
dormida, o abrigo hoje não vai dar um ano inteiro não, não sei o que”... 

Taíse: Certas coisas, ela fica passando na minha cara mesmo. Aí, ela diz: “Vá morar 
com sua tia”. Porque eu sou mais aberta com a minha tia do que com ela. Às vezes, eu 
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digo assim: ‘Minha mãe deveria ser minha tia’. Porque com minha tia, assim, eu tudo, 
tudo eu conto pra ela. Ela dá conselho, se abre comigo, agora minha mãe... Agora uma 
coisa que eu sempre falo a minha mãe, é que quando, assim, eu vou trabalhar pra morar 
só, sabe? “Ah, pois você trabalhe, e você só vai ter salário com 21 anos”. Porque eu vou 
tá de maior, né? Aí, eu falei assim: ‘E vou morar só, vou morar com uma amiga, não sei 
o que...’, aí, ela falou assim: “Ah, pois você tem que ter muita condição pra isso porque 
você não sabe o que é manter uma casa”. E eu sempre falo, sempre falo: ‘Ah, se eu 
morasse sozinha não acontecia isso, se eu morasse sozinha não acontecia isso’. Eu 
sempre falo, porque eu... Olhe, eu queria muito morar sozinha, muito, muito mesmo, 
sabe? Eu gostaria muito ter sido filha única, mas eu não sou, sabe? Assim, de certa 
forma eu sou egoísta, mas eu NÃO GOSTO (enfatiza), sabe? Eu sou uma pessoa muito 
ciumenta, muito ciumenta, assim, eu não sou daquelas pessoas que fazem um escândalo, 
mas eu sou muito ciumenta e isso me magoa muito, sabe? Eu, muitas vezes, eu agora 
parei mais, mas muitas vezes eu já tinha falado: - ‘Ah, se eu tivesse nascido só, eu não 
tava assim’. Eu sempre falo, ela tem muita mágoa. Ela diz que eu brigo muito com as 
minhas irmãs porque... Tem uma irmã que é só parte de mãe, sabe? Então, ela diz que 
eu menosprezo ela, que eu não sei o que... Mas eu não, porque eu vou ficar naquele 
lengalenga? Não gosto de, irmãzinha, não sei o que... IRMAZINHA, PRA LÁ, 
(enfatiza), negócio de irmãzinha, nã! Não é comigo não. Eu gosto de muito da minha 
família, mas eu não sou daquelas de gostar, de... De demonstrar, não. O meu gostar fica 
pra mim, agora também no dia que me fizer raiva vai pra lá. Fica igual a uma pessoa 
qualquer.

Périsson Dantas: Quem mais gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do 
diálogo, das cobranças da família?

Taíze: Essa semana aconteceu (engasgo) uma coisa com uma colega minha: o pai dela 
não bebe, não fuma, as coisas são desse jeito, não bebe, não fuma, mas ele... casado com 
a mãe dela já uns sete anos, já coroa já, bem velho já, ele é muito assim, muito 
autoritário, do jeito que ele manda tem que ser, as coisas dele tem que ser muito assim. 
Ele enredou um menino de quinze anos na rua, mas pra ele, ele, a culpa não é dele. Ele é 
certo por ter feito isso e ninguém pode cobrar. Aí, são duas irmãs, aí, ele chegou, tava 
brigando com uma, todas duas, uma menina ia saindo, a outra chegou assim: “Ele não é 
pai também? Por que ele não pode fazer?” Ele não contou a história, ele deu dois 
bofetes nela como se tivesse dado num homem, como se tivesse batendo num homem, 
não deu mais porque a mãe se meteu. Só porque ela falou: “Ah, o senhor não faz?” 
Você vê, ele pode fazer, ele é certo por fazer o que quiser, porque engravidou uma 
menina de quinze anos, sendo casado já, coroa já ele. Mas a menina, porque a menina 
saiu da escola, e foi pra uma festa, foi motivo pra isso. Só porque ela perguntou: “Pai”... 

Périsson Dantas (interrompe): O que você acha dessa história? 

Taíze: Agora, você falou uma coisa que o pai da menina comparou, agora vai comparar 
ele com outro pai de outro alguém. Vai fazer isso. 

Um Participante: É mesmo que tivesse pegando ferida. 

Taíze: É.



214

Périsson Dantas: O que você acha, Sirlene? Ainda não ouvi sua voz hoje. Você falou 
que isso é fogo. O que você acha? “Vai comparar com outro pai”, foi o que Taíse disse.

Um Participante: Se for comparar com outro pai é bofete na certa, porque o problema 
tá feito. 

Périsson Dantas: O problema tá feito, né, Tiago. E porque vocês acham que isso 
acontece? Por que?

Um Participante: Os pais de hoje não são iguais os de antigamente. 

Périsson Dantas: Qual a diferença? 

Taíze: Eu prefiro que não sejam iguais os de antigamente. 

Périsson Dantas: Você prefere, né, Taíze. 

Taíze: Eu prefiro. 

Périsson Dantas: E qual a diferença, nesse sentido?

Um Participante: Os pais de antigamente não obrigavam os filhos, não brigavam, 
davam conselhos e bons. Os pais de hoje, é difícil sentar pra conversar, se sair, se disser 
que vai embora, é pra ir e não voltar. E, muitas vezes, ele me manda embora. É mas não 
tenho onde mora, quando juntos, é dar apoio, não é pra dar dormida e comida. <Rapaz, 
muitas vezes, ... trecho não compreendido>. Eu já dormi no moro. Já morei. 
(Participantes - risos) (Uma Participante (espanto): Já dormiu num morro!?!) Já, 
mais! (Uma Participante: Meu Deus!).

Périsson Dantas: Você já morou num morro?

Um Participante: Já morei num moro, já. Aí, num domingo, abri a porta <trecho não 
compreendido>. (Participantes - risos). 

Périsson Dantas: Tá certo. 

Um Participante: Aí, como Taíze falou, né: que se ela pudesse, ela morava sozinha. 
Porem, EU (enfatiza), já fiz diferente, eu não quero morar sozinho. Eu acho que eu 
quero aproveitar enquanto minha mãe e meu pai tá vivo, porque eu acho que sei que 
eles vão morrer, né? Né lógico. E minha irmã, que ela é pequena, né, ainda. Então, eu 
quero aproveitar muito com eles, porque se eu pudesse, eu morava junto com eles, mas 
eles moram em Cidade Nova, não gosto de tá lá. Então, moro na minha casa, onde todo 
mundo morava antes da minha mãe trocar a casa com a minha tia que mora em Cidade 
Nova. Aí, eu fico lá, aí, quando é de manhã, acho umas sete horas, aí eu vou pra casa da 
minha mãe, fico com minha irmã até meio dia, uma hora, até meu pai chega do trabalho 
e volto pra casa. Assim, mas eu queria que eles tirassem, eu sei que não é arrumar uma 
grande, e comprar uma casa de uma hora pra outra, assim, se morasse em Cidade da 
Esperança seria muito melhor. (Um participante: Por que?) Porque não gosto de 
Cidade Nova.
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Um Participante: Por que? É preconceito?

Um Participante (continua): Porque lá eu não tenho... Não, não é preconceito não. 
Porque Taíze... Taíze, você mora lá no centro? (Taíze: Hum, hum, no mesmo em que eu 
nasci.) Você queria se mudar pra Esperança? (Taíze: Não.) Por que? (Um Taíze: Porque 
não tô acostumado lá.) Então, eu tô acostumado na Esperança, não tem como eu sair pra 
Cidade Nova, não tem o que fazer ali. Eu acho que não tem o que fazer ali. Ele não, ele 
já conhece os pontos lá, da área, as parada tudinho lá. (Participantes – risos).

Um Participante: Parada? 

Uma Participante: Parada é coisa de irresponsável.

Uma Participante: Parada é fogo! (risos)

Uma Participante: A gente rala peito, <trecho não compreendido> (risos)

Um participante: Parada é fogo, né? Não vamos falar <trecho não compreendido> 

Uma Participante: Ai, meu Deus! (risos)

Périsson Dantas: Conhece a parada, tá certo. Mas aí, gente, quem é que mais... Acho 
que vocês colocaram uma questão muito interessante, assim, né? Quer dizer: os pais 
podem falar dos filhos, mas os filhos não podem falar dos pais.

Uma Participante: É. Ai, uma coisa que minha mãe sempre diz, eu tenho muita raiva, é 
porque quando eu vou comparar com ela... É assim, antes, minha mãe usava muita 
roupa curta, e ela não queria que eu usasse. Aí, eu disse: - ‘Por que você usa? Por que?’ 
– “Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. 

Taíze: Ah, ela fala muito.

Uma Participante: Ai, que ridículo, assim.

Périsson Dantas: A sua mãe fala também, Taíze? 

Uma Participante: Fala, ela mesmo fala. Uma blusa de Crochê, na frente era 
fechadinho, mas atrás era uns pontos bem abertos, sabe? Aí, se eu for usar um biquíni, 
eu não uso nem fio dental, se for menorzinho, ela fica falando das minhas roupas. “Eu 
não digo!” (Participantes - risos).

Uma Participante: Minha mãe, toda vez que eu vou sair... Eu tinha uma saia muito 
curta, aí, ela foi e pegou duas saias minhas e deu, sabe? Eu fiquei com tanta raiva, que 
era do meu... (Um participante: Era a saia, mais que gostava) Era a saia que eu mais 
gostava. (Participante – risos.) Porque, assim: - “É menina, não sei o que, é... É, se um 
homem te pegar aí, e lhe estuprar aí”. Aí eu fiz assim: ‘Ah, eu andando de calça, pode 
um estuprador vim e me estuprar, não vai fazer diferença. A única coisa: vai ficar mais 
fácil. A única coisa.’ Uma saínha, um shortinho (mais fácil) do que uma calça. Isso, é 
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uma coisa, assim, que coloca nada a ver. Tanto pode acontecer com ela de calça, como 
eu de short, como ela de saia, sabe?, essas coisas assim. Agora, eu uso porque eu adoro 
usar roupa curta, se ela me der dinheiro pra comprar roupa, só compro roupa curta, não 
tem esse negócio não.

Nailson: Já eu, graças a Deus, que eu... tipo, acho ano por eu ser homem, que não tem 
nada a ver isso aí. Mas ela, ela concorda com o jeito que eu me visto, porque eu fico 
muito incomodado com essas bermudinhas, assim. Sei lá, porque até ela botar a mão no 
bolso é um sacrifício, o cara tem que, olha: levantar isso aqui, botar a mão no bolso... É 
muito ruim bicho. Aí, eu gosto de usar as bermudas mais folgada, e como ela vai 
comprar, eu falo: se o numero é 38, ela compra 42. 

Participantes – Riso Geral. 

Nailson: É.

Um participante: Bicho, tu é radical, folga tudo... 

Nailson: Eu não gosto daquelas camisinha, assim. Ela sabe que eu gosto de camisa 
assim: vermelha, amarela, azul, verde... 

Périsson Dantas: Então, isso daí, você vê um respeito, né?, na sua casa?

Nailson (destaca): Com ela, né.

Périsson Dantas: É, com ela, tá.

Uma Participante: <trecho não compreendido> Agora assim, mãe, às vezes, se ela 
compra roupa pra mim, né, se ela traz, ela diz assim: - “Você gostou?” E quando eu 
digo não. - “Ah, então vá trocar”. Ela compra, sabe, algumas roupas assim tipo que eu 
gosto, mas quando eu não gosto, ela também pergunta: - “Gostou?” Eu: -‘Tá muito 
grande, não sei o que... Folgada... Aí, eu vou e troco’. 

Uma participante: Minha mãe: - “Ah, detesto comprar roupa pra você, você nunca 
sabe como quer”. ‘Então, me dê o dinheiro que eu compro’. E, às vezes, eu tô em casa 
com um shortinho: ‘Mãe, não é muito curto’. Assim, não é aquelas coisas mostrando a 
polpa da bunda, nem nada, é coisa simples, eu tô em casa. Aí, eu vou na esquina 
comprar uma coisa...- “Você já vai sair com essa roupa!?! Parece uma putinha, não sei o 
que, não sei o que...” Começa isso tudo, aí, pronto, começa a briga, eu vou ter que trocar 
de roupa porque não sei o que, não sei o que... Aí, me dá muita raiva.  

Uma Participante: Ah, pois eu quando maínha manda eu trocar, eu não vou trocar de 
roupa não. Eu batia o pé e não trocava. Não, eu com o meu marido não vai ter muito 
problema com roupa não, só precisa um pedacinho de pano, só comprar meio metro de 
pano dá pra fazer um bocado de roupa. 

Uma Participante: Os meninos, os meninos da academia. “Taíze, não, você foi 
comprar na liquidação, né? Quanto menor a roupa, menor o preço!” (Alguns
participantes - risos) Eu: ‘É, fazer o que, né’? Aí, se eu uso saínha com <trecho não 
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compreendido> “Ah, foi liquidação”! Tudo dos meninos é isso. <trecho não 
compreendido> um calor danado, quando eu to <trecho não compreendido>.

Um Participante: Aí, você tá do jeito que queria, né, se sacrificando. 

Uma participante: Eu acho muito bonito aquelas mulheres que usa aquele vestido 
armado, né, antigamente, mas... 

Um participante: E você usava aquela coisa? 

Uma participante: Não. (Participantes - risos) Eu seria revolucionaria naquele tempo. 
Se eu tivesse nascido naquele tempo eu tinha sido revolucionária. Tinha logo inventado 
um monte de roupa lá. 

Um participante: Inventado moda. 

Uma participante: Inventado moda 

Périsson Dantas: Bom, então, vocês falaram, é... Discussão, né, falta de diálogo, não é? 
Por que tem faltado diálogo nas famílias, vocês acham? 

Taíze: Porque eles não acostumaram. Desde pequeno, é... Eu tenho uma criança, né, se 
ela mexe em alguma coisa e quebra, e eu já for brigar, já começa daí. Agora, se eu 
chegar: -‘Olhe, isso não se faz, bote isso aí.’, falar com ela, então já é um diálogo, sabe? 
Já é um diálogo. Agora, vai logo brigando, não sei o que... Agora, assim, lá em casa, eu 
não sou mais aberta com ninguém, sabe, eu gosto de comentar, não sei o que... Mas 
falar, sei não. Não sei não (fala baixinho). Talvez... Maínha sempre fala que algumas 
vezes ela até mesmo, eu nem falo que, agora porque maínha foi aparar o meu cabelo 
desde os seis anos de idade, e eu ainda nem sei o que eu penso sobre isso, sabe? Assim, 
o que eu sinto, agora, às vezes eu tenho muita raiva, às vezes: - “Taíze, você preferia... 
Vá falar com o seu pai então, já que você prefere assim”. Antes, meu Deus, sabe, eu não 
podia passar um mês sem ver meu pai que eu adoecia, minha vó tinha que me levar no 
trabalho dele pra mim ver ele, adoecia legal. Agora, já nem vejo. Porque assim, ele tem 
outra família, né, mas assim, os filhos deles eu não considero meus irmãos porque eu 
nunca vi. Eu vi só as duas meninas, né? E, antes, ele ia lá pra casa, e minha mãe/vó : - 
“Ela fez isso, não sei o que, não sei o que”, me enredava, né? Ele fazia: - “Taíze, minha 
filha, não faça isso não, papai não”. Sabe, sempre aquela coisa, (Um Participante: 
Passava a mão na cabeça.) passava a mão na cabeça, falava igual mesmo, sabe?Ms, 
agora, assim porque não é obrigado ele ir lá em casa, deixar dinheiro, essas coisas não, 
mas se ele convivesse comigo, mas ele não liga pra ir, sabe? Ele foi lá em casa quando 
eu viajei pelo Engenho, quando eu foi pro Rio Grande do sul, ele foi lá em casa. Aí, 
discutiu com a minha mãe, só foi pra mim ter mais raiva ainda, sabe, discutiu com a 
minha mãe, eu não sei o que, aí, quando eu cheguei do Rio Grande do sul, ele foi lá em 
casa, sabe, ele ficou lá na esquina, num carro lá na esquina aí, levou as duas outras 
filhas dele. Combinou, falou assim: “Não... Vamos sair, não sei o que...” Aí, eu fiz 
assim: -‘Olha, eu posso até ir...’ Era até um feriado, eu falei assim: -‘Olhe, não vai dar 
pra mim que eu vou pro shopping’. Ele falou assim: “Pronto, eu vou também, a gente se 
encontra lá”. Eu falei: - ‘Lembre-se que eu não tô indo por causa de você, eu tô indo 
porque eu já ia’, eu falei assim. Ele falou: - “Não, a gente se encontra lá”. Eu fui, ele 
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não foi, passou de novo, eu fiz assim: ‘Vá você sozinho que eu não vou não’. Depois, 
outro dia, ele também ligou, não falava com ele: - ‘Diga que eu não tô’. Sabe, minha vó 
tem muita raiva; - “Mas menina, que filha pra ter tanta raiva do pai, não sei o que..” ‘Se 
ele merecesse ter o meu carinho, mais ele não merece’. Agora, assim, eu também, eu 
realmente não sei o que eu sinto quando fala esse negócio de separação, né, porque ele 
foi separado muito tempo, mas eu preferia que minha mãe tivesse com ele, assim, 
algumas ocasiões porque, talvez a gente não tivesse nem passando por isso tudo. Talvez 
a minha mãe não passasse por tudo que ela passa se tivesse com ele, né? Mas aí, eu 
também, é uma enrolada danada, ninguém fala porque separou, sabe, essa coisa assim, 
ninguém explica realmente. É, tem vezes que os pais escondem coisas da gente que não 
cabe nem mais lógica, é...  Quando eu era pequena, eu gostava muito do meu avô, 
meu avô por parte de não sei quem, só sei que era o meu avô. Aí, né, ele morreu... Fora 
que foi alguma coisa no coração que deu. Sabe o que elas disseram pra mim? Disseram 
que ele tinha ido no banheiro, tinha escorregado na bacia e morreu. E eu acreditava 
nisso, até meus doze anos de idade, ela ficou dizendo isso. Sabe, então é certos tipos de 
coisas que eles escondem da gente que também pra que a gente vai contar a verdade a 
eles, se eles escondem da gente também?

Périsson Dantas: O que vocês acham do que Taíze tá dizendo? Você concorda Tásio? 
Quem gostaria de falar um pouquinho sobre... Por que vocês não vêm diálogo nas 
famílias? Qual é a dificuldade?

Nailson: Bom, assim... Tipo como Taíze falou, assim, não adianta eu ter confiança 
numa pessoa que não tem confiança em mim. Mas eu acho o assim: se eu chegasse pros 
meus pais com dialogo, lógico que ia rolar. Mas eu não me chego, até hoje não me 
chego. Na minha vida, só quem sabe tudo da minha vida é meu primo, sabe tudo, que 
até hoje só conto pra ele mesmo. Tudo, cem por cento da minha vida ele sabe. 

Um Participante: Nem essa prima eu tenho, sabe? É com os amigos da minha rua, com 
a família não.

Périsson Dantas: Por que é difícil contar as coisas da gente pra família? Por que é 
difícil?

Uma Participante: Porque eles já vão nos repreendendo, sabe? Se falar uma coisa que 
eles não aceitam, não querem.

Périsson Dantas: Vocês acham também? Todo mundo concorda com isso? Por que é 
difícil dizer as coisas pra família?

Nailson: Já pensou se eu chegasse pra minha mãe, um exemplo: -‘Maínha, eu dei um 
back com a galera ontem’. - “Você é doido é?” (Uma Participante - Risos) ‘Aí, eu fui 
numa casa com os drogados, não sei o que, não sei o que...’ Aí, ela já ia levantar a mão, 
sabe? (Participantes - Risos) É, aí o cara já pensa: - ‘Pô, meu irmão, já que ela falou 
isso, então, vou pensar mais um pouco, eu vou pensar se isso é legal ou não, e eu 
mesmo tempo, né’? 

Uma Participante: Agora, assim, eu sempre falo assim que eu quero viver a minha 
vida sem me importar com que o pessoal da fa... com o que a minha família pensa, 
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sabe? Não é assim: eu tô numa festa, aí – ‘Eu não vou fazer isso porque minha família 
não quer.’, então eu não vou aproveitar nada, sabe? Agora, eu, se eu fizer, eu tenho a 
confiança do que é certo e o que é errado. Agora, se eu fizer, eu com certeza vou dar 
razão a isso, mas eu quero viver a minha vida, eu quero, eu sabendo, sabe? Sem... Ah, 
não é que eu não me importe com a minha família, não. Também não me importo muito 
não, mas aí... 

Uma Participante: E o que vocês acham que passa pela cabeça dos pais na hora que 
eles repreendem vocês? Vocês têm alguma idéia sobre isso? 

Uma Participante: Não. 

Um Participante: Eles tenta passar o bem pra nóis, né? Mas só que nóis não entende do 
jeito deles, né? Não entende diferente, né? 

Maria: Talvez o bem deles não é o que eu quero, não é o bem que eu quero pra mim. 

Périsson Dantas: Como é, Maria? O bem deles o que? 

Um Participante: O bem deles pode ser uma coisa que vai ser pior. (Périsson Dantas:
Como pra pior?) Duas vezes que eu falei, né, chegá pro meu pai: - ‘Pai, fui num back ali 
e cheirei maconha’. E... Aí, pronto, o bem dele é fazer o que? Pronto, é me botar numa 
casa de apoio que seja bem longe, mas não. Vai que nessa casa de apoio tenha uma 
plantação lá? (Participantes - Risos) O bem deles é fazer: “Ah, não meu filho tá muito 
bem é lá”. E eu lá no maior back lá, e ele sem saber de nada. Tá certo? 

Um Participante (brinca): Meu filho vai sair curado! (risos).

Périsson Dantas: Leandro, por que você acha que tem falta de diálogo nas famílias? 

Leandro: Se lá. Agora, de me repreender assim, sei lá.

Uma Participante: Também é a comparação. 

Leandro: É, você tá falando em comparação, né, e no lugar de... é, muitas vezes assim, 
“Leandro, você devia parecia com os outros tem que parecer comigo”. Aí, eu digo: -‘Ao 
contrário, os outros é que tem que parecer comigo’. (Participantes - Risos) “Você tem 
que ser que nem o seu irmão, ficar em casa, não sei o que...” Minha irmã gosta muito de 
sair, andar... 

Uma Participante: Ai, eu acompanho ela. (Participantes - Risos). (Leandro: Ah, 
você é amiga dela.) Ah, eu sou muito amiga da sua irmã. (Leandro: É, de fato.)

Périsson Dantas: Mas o que eu tô perguntando na realidade, assim... O pessoal tá 
falando que tem falta de diálogo nas famílias, né, de uma maneira geral. Você acha que 
é por que? Por que você acha que acontece isso, que as famílias não conseguem 
dialogar?

Leandro: É, eu concordo com eles, que... É porque não foi acostumado desde pequeno. 
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Uma Participante: É muita falta de preparação, às vezes, os pais não tá nem... Às 
vezes, as pessoas não tão nem preparadas pra ter um filho, né, assim, e tem. Sem saber 
de que... Ah, engravidei, pronto, tô grávida. Ah, não...

Leandro: Às vezes, é uma menina tão novinha, né? (Uma participante: Não sabe nem 
criar.) Não sabe nem criar o filho, não sabe educar um filho, aí... 

Uma participante: Às vezes, ela não foi nem educada, sabe? A menina não é nem 
educada...

Um participante: Ela não quer saber de criar filho, quer saber de abortar. 

Uma participante: Porque os pais não apóiam, se os pais apoiassem... Se orientassem, 
não acontecia isso.

Périsson Dantas: E você Triali? 

Um participante (fala a Triali): Só escutando.

Périsson Dantas: O que você acha da dificuldade das famílias dialogar? 

Triali: Eu acho que uma parte, né, é culpa dos filhos também. Tem uma parte que é 
culpa dos pais também (Uma participante: Mamãe.) e tem outra parte que é culpa dos 
filhos. (Uma participante: É mãe.) (Participantes - Risos) Não sou mãe não. É porque 
eu também acho assim, né, cada um tem a sua família diferente da de cada um. Pelo 
menos a minha, é bem diferente da de vocês, a minha mãe sempre soube conversar 
comigo, sempre soube me entender, e eu sempre soube entender ela, e sempre foi assim. 
(Uma participante: Sempre foi sociável.) É, por isso que eu digo, tem umas partes que é 
culpa dos pais, e umas que é culpa dos filhos. (Périsson Dantas: Por que?) Assim, em 
cada família. 

Leandro: Porque todo mundo aqui é filho, né, então tá falando isso: “Porque a culpa é 
do pai”, mas se fosse perguntar ao pai aqui, e ele ia dizer que a culpa é do filho. 
(Participantes (concordam): É.) Aí, fala isso porque é filho, mas a gente também não 
pensa no que eles podem pensar. 

Périsson Dantas: Pronto, então deixa eu pegar essa aqui que Triali falou: No quê é 
culpa dos pais, e no quê é culpa dos filhos pra você? O que você acha? 

Uma participante / Triali: Eu acho assim culpa dos pais o quê: tem pais que também 
não ligam pros filhos, né, só briga, só briga, nunca entende, nunca quer entender o 
porquê do filho ser revoltado, nunca quer entender porquê o filho não quer aquilo, só 
quer que o filho faça, mas também não entende, só tá querendo a vez dele. (Périsson
Dantas: Sim, não pára pra escutar.) É, acho que essa é a parte da culpa dos pais, tem 
mais, né? E dos filhos também, quando a mãe chega pra conversar, que o filho também 
não aceita, não pára nem pra escutar a mãe, né, vai logo embora, não quer escutar e 
pronto, acabou, fica assim mesmo, certo? 
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Périsson Dantas: Então é uma falta de escutar um ao outro, às vezes? (Uma
participante / Triali: É.) O que o outro tá pensando? Ou qual a opinião do outro, né? 
Mas disse que concordava também que era culpa dos filhos, às vezes, foi? Você chega 
focou entusiasmado, o que você acha Nailson disso? Você acha que é culpa do filho 
também? 

Nailson: A questão do dialogo é. Porque assim, falo que vou pra uma festa. Se eu chego 
pra minha mãe e digo tudo, assim, no outro dia que fui numa festa, aí ela vai perguntar: 
- “E, aí, como é que foi?” Minha mãe é assim, não sei a de vocês. (Participantes -
Risos) Não, eu não sei, né? Mas pelo menos ela vai dizer isso: “E aí, como é que foi?”, 
agora eu não vou chegar e falar e tal, e tal e tal... Uma vez ela foi numa festa de Rock 
comigo, aí, a galera todinha afogando, né, aí eu fui chamado, “Por que a gente tava 
brigando?” (Participantes - Risos) É. <trecho não compreendido>

Uma participante: Ai que engraçado? 

Um participante/ Leandro: Que mico! (Participantes - Risos) Que mico, maluco! 
Que mico, maluco. 

Uma Participante: Às vezes, acontece isso. Quando vai pra uma festa de Rock, 
primeira vez, que vê o povo dando, você pensa logo que é briga, se assusta e vai 
embora.

Um participante: Que mico, mãe! (Participantes - Risos). 

Um participante: E o mico do lado dela. (Participantes - Risos) 

Nailson: <trecho não compreendido> (Participantes - Risos) 

Uma participante (brinca): Aí ela vai denunciar lá na delegacia: - “Fui espancada por 
um bando de jovens”. (Um participante: De jovem? E ela ia dizer ‘jovem’?) Vândalos. 

Nailson: <trecho não compreendido> Quem picha na rua é o vândalo, né? (Uma 
participante: É.) Todo mundo pensa que... (Um participante (interrompe): Não pode 
ver um cara que passa o fio.) (Risos) Aqueles vândalos passaram por ali, não sei o que... 

Um participante: Uma vez, lá pra praça vermelha tem uma ruma de banco, o velho, 
coitado, sentado o skate foi mesmo bem na perna do velho. (Uma participante 
(lamenta): Coitado.) O velho foi subir, a skatetada na perna do velho. 

Périsson Dantas: Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? (Silêncio) Então eu 
vou pra outra pergunta: Por que você acha que existe família na sociedade?

Uma Participante: Porque se não tivesse família não teria a gente. (Participantes -
Risos)

Périsson Dantas: Como assim? Por exemplo, por que, eu pergunto assim, a sociedade 
se organiza por famílias, não é? E por que tem a família, né? Por que vocês acham que 
tem a família? Pra que serve a família na sociedade, o que vocês acham? Vamos pensar 
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um pouquinho sobre isso. Leandro? (Participantes - Risos) Você queria falar. 
(Participantes - Risos)

Uma Participante: Agora eu pergunto: Por que existe família na sociedade? Eu não sei. 

Um Participante: Eu também não. 

Um Participante: Eu acho que sei, só não sei como expressar.

Périsson Dantas: Então tá. 

Uma Participante: <trecho não compreendido> 

Périsson Dantas: Chuta aí, Nailson. 

(Participantes - comentários) 

Nailson – Silêncio.

Périsson Dantas: É, tá certo.

Uma Participante: Dei branco.

Périsson Dantas: Deu branco. Então, eu vou mudar a pergunta: Pra que existe família? 
Pra que? Se não tem porque, pra que existe então? A família serve pra que?

Leandro: Pra dar origem a cada um. 

Périsson Dantas: Pra dar o que? 

Leandro: Origem a cada um. 

Périsson Dantas: Origem. Origem, como assim? 

Leandro: Origem é... Uma origem, vamos supor é o que <trecho não compreendido>,
aí já tem mais ou menos como é que é um sistema de <palavra não compreendida>, e te 
dão uma formação.

Um participante: Mais cinco minutinhos. 

Uma participante: Era pra ter perguntado antes.

Périsson Dantas: Que mais? Tem a origem, né, que Leandro falou. Pra que serve mais 
a família?

Uma Participante: Em alguns casos nos apoiar, em outros não. Viu, tava tentando 
falar...

Um participante: E um falou.
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Périsson Dantas: <trecho não compreendido - Você pensou nisso, Claudinha?> 

Uma Participante: É mais difícil, e eu... em alguns casos, aí, ela foi e falou. 

Périsson Dantas: É. Em alguns casos serve pra apoiar. 

Um participante: Você pode criar um filho pra ele perceber, pra ele sacar que um dia 
ele vai ter uma família. (Périsson Dantas: Sim.) Que um dia ele vai ficar no lugar (Um
participante: Que eles tão.) 

Périsson Dantas: Sim, é como se fosse assim: a família... (Participantes – Risos, uma 
participante escorrega). 

Uma Participante: Eu não tava nem encostada direito. Aí que horror. (Participantes -
comentários)

Périsson Dantas: Se ajeite aí, Maria. (Participantes - comentários) Isso é interessante, 
isso que Nailson disse. A família ela serve, de uma certa maneira pra reproduzir novas 
famílias, não é? É isso que ele tava falando, que de uma certa maneira ela cria o filho 
pra que o filho também tenha uma família, né, seja pai também, ou mãe no caso da 
filha, não é isso, Nailson, o que você disse?

Uma Participante: Eu tenho uma mensagem linda, sabe, sobre mãe, aí, eu só lembro 
do final que é assim, a ultima frase que eu acho linda assim: “Eu virei tanto tempo pra 
saber o que ser mãe”, não é nem ter mãe, é o que é ser mãe. (Périsson Dantas: Ser 
mãe.) Sabe, eu acho linda a mensagem que eu tenho.

Périsson Dantas: E o que isso significa?

Uma Participante: A gente só... É isso que todo mundo diz, a gente só sabe dar valor 
quando a gente perde. A gente, eu tô aqui retomando um sonho da minha mãe, que ela 
faz tudo, embora eu não goste de alguma coisa que ela faz, mas aí, quando eu perdê-la, 
sabe, eu vou sentir muita falta. 

Um Participante: Eu tava me lembrando, minha mãe reclamava disso, disso, daquilo, 
agora não tá reclamando mais. (Uma participante: É.) Que eu discutia com ela... 

Uma participante: Agora, também eu, assim, esse negócio de perder, né, assim... Eu 
acho que todo mundo tem muito medo de perder a mãe, né? Mas eu também tenho 
muito medo de perder minha avó, apesar dela ser muito chata, assim, porque minha vó, 
(Um Participante (interrompe): <trecho não compreendido>) Não. Assim, ah, eu 
gosto muito da minha avó, mas ela tem uma Uma Participante:

FIM LADO B - FITA 1 

Périsson Dantas: Okay. E a gente tá continuando a discussão: “Pra que é que serve a 
família na sociedade?” Aí, ouvindo nossas opiniões, né? Taíse terminou falando um 
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pouquinho da questão da mãe, né, a perda da mãe, a perda da avó. Não foi? Antes do 
intervalo. Quem mais quer dar uma opinião sobre pra que serve a família na sociedade? 

(Silêncio...)

Périsson Dantas: Ninguém não quer nem dar uma arriscada, assim? 

Uma Participante: Eu só não sei falar. (Périsson Dantas: Eu falar?) Sim, porque 
<trecho não compreendido>.

Périsson Dantas: É uma longa história. 

Uma participante: (Riso) Eu vou ouvir. 

Périsson Dantas: Eu vou contar pra vocês em breve, certo? 

Um Participante: Começou com Adão e Eva... (Participantes - Risos) 

Uma participante: Ô, meu Deus. 

Um participante (continua): Eva mordeu a maçã... 

Périsson Dantas: E aí, meu filho, depois que morreu... 

Um participante: Aí, teve dois filhos. (risos) 

Uma participante (comenta): <trecho não compreendido>

Périsson Dantas: Foi, exatamente. 

Um Participante (continua): Tudo debaixo da cova. 

Périsson Dantas: Tá vendo, sabe. Quem mais acha assim, “Pra que serve a família”? 
Leandro falou que era a origem, né? Naílson falou que era a questão de reproduzir 
novas famílias, né, Taíse falou sobre apoio. Então, Taíse/Isabel, eu queria que você 
falasse um pouquinho mais sobre isso, essa questão de que “às vezes alguns casos/pais é 
pra apoio, às vezes, não”. Como assim? 

Taíse/Isabel: Porque tem umas famílias que apóiam, sabe, mas assim esse negócio de 
não apoiar, vai alguma coisa errada... Aí, pronto, eu faço alguma coisa errada, depois eu 
sei que eu errei, né. Então, em vês deles falarem, não. - “Tá vendo, eu não falei que não 
dava certo, não sei que... Então, tá vendo?” Agora, uma coisa assim, tem famílias que 
quando a menina fala de namoro, apóia, não sei o que pra você, não sei o que... Tenta 
animar, né? Quando passa de ano, sabe, em alguns casos, assim, apóia pra ela conseguir 
um trabalho: - “Você consegue, você tem capacidade”, Sabe? Em alguns casos, agora 
em outros tem não. 

Périsson Dantas: É interessante, e qual é, pra prestar atenção assim, que muitas vezes 
vocês colocam assim os erros, né, que as pessoas fazem, né, que sempre vocês colocam. 
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Naílson falou da história da falta de diálogo, né, você sempre fala da falta de diálogo, 
quando vocês erram, né, como se vocês tivessem feito alguma coisa errada. 

Uma Participante : Porque, pra família, a gente tá sempre fazendo alguma coisa 
errada.

Um participante: Pra nós mesmos. 

Périsson Dantas: Sim, é como se fosse assim... 

Uma participante (interrompe): A gente sempre tivesse aprontando. 

Périsson Dantas: É como se tivesse uma desconfiança. (Uma Participante: É.) E, ás 
vezes, o que é certo pra você, não é certo pra família, não é isso? 

Naílson: Como, meus amigos, uma vez Andrei chegou pra mim, aí eu lembrei que 
quando Andrei chegou lá em casa pra andar de skate, aí tava sem camisa e ele tem uma 
tatuagem, minha mãe: - “Esse bicho aí, com essa tatuagem aí, ele sem camisa pra gente 
olhar”. Aí, ela foi até a cozinha, olha a faca (demonstra o tamanho). (Participantes - 
Risos).

Um participante: Se você chegar aqui com essa tatuagem, é com a faquinha. 

Naílson: É, eu tiro tudinho, aqui. 

Um participante: Tudo, é no couro. 

Naílson: “Aquela ali vai demorar mais se fosse do tamanho da daquele menino, eu 
tirava todinha”. ‘Mãe, ó, não vai falar isso na frente do Andrei não, senão ele não vai 
voltar querer voltar nunca mais aqui’. 

Uma participante: Muitas vezes, a família quer escolher nossos amigos. Assim, lá na 
minha rua tem uns pintas, sabe, eu falo com tudinho, mas não sou daquelas amizades, 
sabe, sou ‘oi’, porque eu vou querer ter inimizades, pra que com eles? ‘Oi, tudo bom,” 
pronto. Passo, fico na minha. Agora, esse negócio da tatuagem, eu fiquei muito chateada 
com a minha mãe, muito chateada. Porque ela, assim, foi falar com o Engenho. Eu 
fiquei chateada e de certa forma muito triste, né, também, porque eu falei assim: - ‘Tá 
aquele, menino tem tatuagem’. - “Por causa da tatuagem, ela termina’. Aí, eu falei 
assim: - ‘Ah, eu vou fazer uma tatuagem e colocar um piercing no umbigo’. O piercing, 
tudo bem, agora a tatuagem... Porque maínha fez uma tatuagem no tornozelo, um beija-
flor, mas ela já tirou, né. Por exemplo: - ‘Eu quero fazer uma tatuagem’. Ela falou: – “É, 
mas não vai fazer não”. Mas eu disse assim: - ‘Eu ia comprar um a Engenho, mas 
você... Ah, pois eu vou fazer uma tatuagem, mostro a você como eu vou fazer’. - “Ah, 
pois se você fizer, você deixa de ser minha filha”. – ‘Ah, pois eu deixei de ser sua filha 
a partir de hoje.’ Aí, saí com raiva. Aí, depois, ela foi me adular. 

Um Participante: Já fez a tatuagem? 



226

Uma Participante: Ainda não. (Um participante: Risos) Mas eu vou fazer. Vou. É só 
ela me dar dinheiro. 

Périsson Dantas: Tá bom pra você pensar mais um pouquinho. 

Um Participante: Olha aí. 

Uma Participante: Mas não interessa se ela fora, uma bonitinha, mas... 

Nailson: Tipo, você tem dezesseis, dezessete, né? (Uma Participante: Dezesseis.) 
Você espera pra vinte, sua cabeça pode mudar. (Uma Participante: É.) Aí, você faz 
uma hoje, e quando tiver vinte vai querer tirar. 

Uma Participante: Faz tempo que ela fez, minha mãe fez e se arrependeu porque fez 
um beija-flor bem bonitinho na perna dela, aí, tirou. Mas aí, porque eu acho bonito. 

Naílson: Eu te digo uma coisa: quando o cara chegou com a agulha assim no (Uma
Participante: Eu vou.) ‘Eu não, já era’. (Uma Participante - Risos) Não, tava tudo 
certo, ‘Se eu não botar, eu dizia, sou o maior fresco do mundo, eu sou o não sei o que do 
mundo’... (Participantes – Ihhh!) Mas chegou na hora: - ‘Não, não. Deixa eu pensar 
um pouquinho’. 

Uma Participante: Agora, eu também não digo: ‘Vou colocar amanhã’, não. ‘Eu vou 
fazer’, não. Eu vou fazer, porque eu acho bonito, mas eu não tô dizendo que é esse ano, 
o próximo... Agora assim, eu disse aquilo porque na hora que eu tava falando da 
tatuagem: - “Você não é mais minha filha”, - ‘Pois eu deixei de ser agora’. 

Um participante: Se eu fizer uma tatuagem, vou fazer aqui perto da costela, fica mais 
bem feita. Fica mais bem feita, acho bonita. 

Um Participante: Vai fazer uma tatuagem perto da costela?>

Périsson Dantas: Aqui (mostra) no caso? 

Naílson: É hoje, não é amanhã. Ninguém fica fazendo só uma. O cara ia fazer daqui pra 
cá.

Um participante: Botava aqui nas costas, sabe o que? É... Como é?... 

Um Participante: Uma caretagem. 

Uma Participante: A<palavra não compreendido> dele. (Participantes - Risos) 

Um participante: <Trecho não compreendido> cara. 

Uma Participante: Lindo. (Participantes - Risos) 

Périsson Dantas: Pessoal, o que família acha dela? 
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Uma Participante: É. 

Naílson: O que a famí... Ah, feia, com certeza. - “Ah, só escuta música do demônio, não 
sei o que” (imitando uma voz feminina) (Uma participante - Risos) - “Olha, chegou 
mais um”... Como é que ela dizia? - “Discípulo do Satã!” (Participantes - Risos) - 
“Chegou um discípulo do Satã aqui”. Era, eu lembrei dessa palavra agora. Toda vez que 
chegava alguém lá, ela botava os pés: - “Chegou um discípulo do Satanás aqui, não sei o 
que”... Aí, peraí. A minha mãe, não, todas as vezes todo mundo julga pela aparência. 

Uma participante: É. Agora assim, que eu encontro uma com a minha mãe briga muito 
grande quando não aceita um namorado. Aí... 

Naílson: O que vai ser dessa menina lá em casa. Vixê, é doida? Minha mãe tira o couro 
dela. (Participantes - Risos) 

Périsson Dantas: Tira o couro, o nariz a boca, a língua. 

Uma Participante: A língua! 

Naílson: Coitada, vai ficar toda deformada. 

Uma participante: Em vez de limpar, cortava logo. 

Um Participante: Coitada da namorada de Naílson, a namorada toda cheia de tatuagem 
encontrar (risos) a mãe dele. Quando ela tirar a blusa, (risos) vai tomar um susto. 

Naílson: Mais o pai tem que fazer assim, tipo, se o filho tá gostando, se ele tá gostando 
agora. Depoiiss, que ele pode perceber que não era aquilo que ele queria. (Uma
participante: É.) Mas os pais não, vai dizendo: - “Não é o que você quer não. É, não dá 
certo não”. Peraí que já digo, já... 

Uma participante: Agora, porque assim, se aí a mãe não gosta do namorado, da 
namorada do filho, gera mais desconfiança. – ‘Ah, vou pra festa’. – “Vai não. Vai não 
porque seu namorado vai, não sei o que...” Sabe? Aí, aí é que começa mais. Ah, já que 
você não deixa, então eu vou começar a mentir: - (voz manhosa) ‘Mãe, eu vou pra casa 
da minha amiga dormir lá’. (Um participante - Risos). Mentira, se ela não fizesse isso 
eu mentia na maior. Agora eu, em casa eu tenho sorte porque, aí meu Deus, mas que 
mulher pra gostar mais do meu namorado do que ela. Então, eu escolhi a pessoa certa, 
né, pra mim. Até a hora que eu tô com ele, depois que eu deixo, é erradíssimo. 

Um participante: Ele é errado, e você que escolheu errado (Uma participante: Foi.) 
na hora certa. 

Périsson Dantas: O que vocês acham disso? Da mãe, a relação da mãe com a filha e o 
namorado. 

Uma participante: Eu faço o mesmo. Eu namoro dois anos e dois meses e minha mãe 
detesta o meu namorado. Detesta, eu tenho um... Ela mesmo diz, assim: - “Eu não sei 
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qual mal que esse homem tem pra me fazer que eu já não gosto dele”. Eu não sei, mas 
ela já acha que ele vai fazer um mal pra ela. 

Uma participante: Agora, você não decidiu o que é. Então, nesse caso, você não mente 
muitas vezes pra sair com ele? 

Uma participante: Minto. 

Uma participante: Então, tá vendo? Se a mãe deixasse, não precisava mentir. 

Naílson: Como no caso daquele casal, é, seu não me engano é... Richtophen. Da filha. 
Ali, com certeza, em vários casos, é, tinha brigas antes dele morrer e tudo. Era diálogo, 
que não tinha diálogo. Aí, a mãe dela, já, eu ouvi falar, porque imprensa gosta muito de 
acrescentar, né? (Um participante: Acrescenta alguma coisa.) Aí, eu vi no jornal que 
ela não gostava do namorado, do irmão do namorado que era cheio de tatuagem. Aí, 
isso o que... (Périsson Dantas: Ela quem? A mãe?) A mãe, sim, se eu não me engano, a 
mãe era psicóloga ou era psiquiatra. (Périsson Dantas: Psiquiatra.) Aí, sei lá, não tinha 
diálogo com a filha. A filha ficava dizendo: - (resmungando) “Ah, a senhora tá doente. 
Não quer saber da minha vida”. Ela sempre falava isso, eu acho, né? 

Périsson Dantas: Mais aí tem uma coisa, né. Vou até... Vamos pras meninas primeiro, 
deixe as meninas pra lá, tá certo, depois as meninas. Porque uma coisa... 

Uma Participante: Ai, chega deu uma dor no útero. 

Périsson Dantas: Uma dor no útero, né. Uma coisa é a relação das meninas (Um 
participante começa a falar) Peraí... Uma coisa é a relação das meninas com o namorado 
e a família, né. E outra coisa é os meninos, eu acho. Não é? 

Uma participante: É. 

Périsson Dantas: Por exemplo, Claudinha, como é a história você com o namorado... 

Claudinha: Não, assim... Eu, com meu namorado, minha mãe gosta dele, né, fala com 
ele e tudo. Mas assim, se eu pensasse, pelo menos, em ir pra festa: - ‘Mãe, meu 
namorado vai pra festa’. - “Ah, vai não. Vai não porque eu não confio, os dos juntos, 
não sei o que”. E começa esse negócio: - ‘Então, eu não vou pra nenhum canto, não sei 
o que’. Aí, ela: - “Você é uma pessoa muito, assim, muito... ignorante, não sei o que. 
Qualquer coisa você explode, também tem que respeitar a minha opinião”. Eu disse 
assim,- “Ó, eu confio.”, aí, eu: - ‘Tem confiança não, senão você deixava. Porque não é 
obrigada eu sair com ele, e fazer o que a senhora tá pensando’. 

Um Participante: Aí, dá um pouco de revolta, porque, às vezes, o pai, a mãe pensa 
logo mal, e mesmo assim o cara pega e faz. Sabe, ela quis né, pensou mal, “Ah, vou 
fazer também”. 

Uma Participante: Aí, às vezes, eu penso assim: - ‘Ah, era bom que eu fosse uma 
menina bem ruim mesmo, dessas que dão bastante trabalho, aí, eu queria ver’. Ela não 
gosta do jeito que eu sou, imagine se eu fosse desse jeito como é essas meninas daqui da 
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rua. Aí, ela: - “Você fala demais, sendo assim você quebra a cara”. - ‘A cara é minha, se 
eu quebrar... Quebrei, né? Pra aprender, né.’ (Alguns participantes – Risos.) 

Um Participante: A gente aprende fazendo. 

Périsson Dantas: E ela falou um pouquinho dessa história não foi? Lá no encontro 
passado, da sua mãe, né, que tava muito presente, que às vezes ela não aceita que você 
ainda tá casada, não é? Como foi essa história com você? 

Uma Participante: Não, minha mãe sempre foi liberal, né, em casa assim ela sempre 
foi liberal. Assim, eu ia pra onde eu queria, com quem queria. É hora... Com certeza, 
sempre, quando tava melhor, a gente ligava pra saber eu tava lá, perguntando o que eu 
tava fazendo. E ela continua desse mesmo jeito, ela liga pra saber se eu tô em casa, pra 
saber onde eu fui, ver se eu cheguei logo, continua do mesmo jeito. Com meu marido, lá 
em casa, quando namorava também, era muito melhor/pior, às vezes ia lá em casa, 
conversava com ela, ela sempre foi assim, com ciúmes da minha irmã, tudo, marcava 
ela em tudinho/ todo dia. Sempre foi liberal, mas sempre foi amiga. 

Naílson: Só uma pergunta: sua mãe mora lá no... 

Uma Participante: Camarão. 

Naílson: Eu pensava que a mãe dela morava nos Guarapes. (Uma participante: 
Morava.) (Um participante: Guararapes? (risos)). 

Périsson Dantas: Qual era a diferença se ela morasse lá? 

Naílson: Não, porque se ela morasse lá, com certeza, nos Guarapes, eu acho que ela ia 
tá lá, do jeito que ela falou aí, acho que doze horas por dia ela ia tá lá. (Uma
participante: É, eu morava lá.) Mas direto, ela tava lá, então? 

Uma participante: Não, porque quando ela morava lá, antes, quando ela morava lá, eu 
não morava com Naldo. Porque eu morava com meu pai e com ela, aí fizeram a 
separação, aí, eu tô morando. Aí, foi quando eu conheci Naldo. 

Um participante: Ei, eu vou ter que ir embora, que eu vou ter que trabalhar. Onze e 
quarenta, né? (Um participante: É.) O ônibus demora que só a piula passar. 

Périsson Dantas: Tá certo. 

(Vários participantes falando) 

Périsson Dantas: Calma, peraí, peraí, eu vou fechar, tá certo? Acho que já tá... Deixa 
eu ver qual é a hora... 

Um Participante: Onze e quarenta. 

Périsson Dantas: Pronto, vamos dar uma fechada, tá certo? E eu queria que vocês, 
vamos fechar por hoje, né, e tudo. E assim, eu queria que vocês, como a gente também 
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terminou o encontro passado, tá certo? Que vocês pudessem falar, um pouquinho, de 
como estão saindo daqui. 

Um Participante: Um pouco aliviado. 

Périsson Dantas: Aliviado. 

Uma participante: Aqui já é como um desabafo de coisas que a gente não diz. O que 
quando a gente em casa, a gente não diz. Então, aí, também, mais aliviado, né? Mas 
quando eu chegar em casa, tiver outra discussão, eu vou ter que vim pra cá de novo pra 
me aliviar. (Participantes – Risos.)

Um Participante: Mais um motivo pra continuar, né? 

Périsson Dantas: É. Tásia? 

Tásia: Tudo bem, tá indo bem, bem melhor. 

Périsson Dantas: Claudinha? 

Claudinha: Um bom começo. 

Périsson Dantas: Um bom começo. Leandro? 

Leandro: Qual? (Participantes – Risos.)

Périsson Dantas: Tem outro Leandro? Só se for pelo H, entendeu? Vou fazer até um 
‘L’ no dedinho: Leandro? 

Leandro: Ave Maria, tem que ser pra matricular. 

Périsson Dantas: É, tem que ser assim, né, Leandro? 

Leandro: Diante da realidade de cada um. 

Périsson Dantas: Oi? 

Uma participante: Diante da realidade que cada um passa. 

Périsson Dantas: Sei. Giriali. 

Giriali: Eu acho que bem, vendo assim a realidade de cada um, né, conhecendo as 
coisas mesmo. Assim, o mundo lá fora, conhecendo o mundo lá fora, né? Sem ser o 
meu. 

Um Participante: Naílson. (Périsson Dantas: Pronto.) Só falta você Naílson. 

Giriali: Não.
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Périsson Dantas: Naílson e Leandro. 

Um Participante: E o Leandro não já falou? 

Naílson: Eu tô me sentindo bem, porque embora eu não tivesse o problema, eu me 
colocava no lugar dos outros. Eu tô me sentindo bem. E você, Leandro? 

Périsson Dantas: Leandro? 

Leandro: Eu tô me sentindo bem. Gostei de saber que todo mundo aqui participa, né. 
Se sente a vontade pra dizer... 

Uma participante: Eu tô me sentindo bem, assim... Eu gosto muito de escutar, então é 
ótimo escutar o que cada um tem pra dizer e eu acho que o meu papel aqui é esse 
mesmo de escutar, então, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, e com eu gosto, com 
um público que eu gosto de adolescentes, então, pra mim tá ótimo. Pra mim mesma tá 
ótimo. E pra você Périsson? 

Périsson Dantas: É... Eu tô me sentindo muito feliz por estar todos, praticamente, aqui, 
né? Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu isso, né, e eu queria dizer assim 
né, que é muito importante, certo? Assim... Acho que não é importante só pra mim, mas 
é importante pra vocês, pra nós enquanto grupo que vocês estejam aqui, certo? E eu 
queria muito que a gente pudesse continuar nesse clima legal que a gente tá tendo, de 
confiança, né? (Um Participante: Passar confiança.) Périsson Dantas: Isso, né? E a 
cada encontro, mais à vontade, tá bom? Por enquanto é isso. 
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Anexo 06 

DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES PARCEIRAS
DO FÓRUM ENGENHO DE SONHOS 

Centro de Direitos Humanos e Memória Popular – CDHMP: O Centro de Direitos Humanos 
e Memória Popular (CDHMP), é uma entidade da sociedade civil, comprometida com a 
democratização da sociedade brasileira cujas atividades são voltadas para a Defesa e Promoção 
dos Direitos Humanos. Foi fundado em 02 de dezembro de 1986, para dar continuidade aos 
desdobramentos das atividades desenvolvidas pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de Natal, criada em 1972. Sua missão é atuar junto a sociedade civil utilizando como estratégia 
sua preocupação com a violência e a compreensão desse fenômeno, no sentido de avançar na 
defesa e promoção dos Direitos Humanos, da Cidadania, Justiça e Segurança Pública, buscando 
estimular a consolidação de uma Política de Segurança Pública mais eficaz e democrática 

Centro de Documentação e Comunicação Popular – CECOP: Fundada em 1991, realiza um 
trabalho de educação e comunicação popular tendo desenvolvido experiências na área de 
planejamento estratégico, produção e utilização do vídeo e fotografia no trabalho 
educativo/cultural e assessoria no campo da comunicação radiofônica 

Centro de Estudos Pesquisa e Ação Cultural – CENARTE: Fundado em 1987, atuando com 
estudos, pesquisas e ações educativas nas áreas de Direitos Humanos, Comunicação, Arte e 
Cultura. principalmente com a democratização da informação na internet, www.dhnet.org.br. 
Tem como missão promover e difundir os Direitos Humanos; a valorização e disseminação da 
Educação e da Cultura e a utilização dos meios de comunicação de forma democrática, em 
especial os meios eletrônicos (vídeo, rádio e Internet, entre outros). 

Centro Social Comendador Câmara Cascudo: Fundado em 1967, localizado no bairro de 
Cidade da Esperança, tem como objetivo estimular os valores culturais do bairro, 
desenvolvendo projetos e programas sociais que visem a melhoria social, da saúde, cultura e 
educação dos seus moradores. Suas missão é desenvolver projetos sociais com os diversos 
departamentos de nossa entidade, na perspectiva de amenizar o sofrimento desta gente, que 
através do nosso trabalho entendam a necessidade do resgate da CIDADANIA, viver com o 
necessário para ter vida saudável, com a exigência dos seus direitos como cidadãos. Enfim 
reabilitá-los na medida do possível para que sejam exemplo à muitos outros na sociedade em 
que vivemos. 

Frente de Alfabetização Popular – FAP: Faz parte das entidades ligadas a Arquidiocese de 
Natal que desenvolve serviços pastorais cujo objetivo é garantir um processo de educação e 
alfabetização de jovens e adultos, bem como permitir a politização, através do domínio do 
código escrito e da leitura, para a conquista de direitos sociais e da dignidade humana. Atua em 
aproximadamente 72 Municípios do RN, especificamente nas periferias e áreas rurais. Tem 
como missão garantir um processo de educação e alfabetização de jovens e adultos, bem como 
permitir a politização, através do domínio do código escrito e da leitura, buscando, desse modo, 
a conquista de direitos sociais e característicos da dignidade humana. 

Fundação Fé e Alegria: Organização não governamental vinculada à Companhia de Jesus 
(S.J.) e à Federação Internacional do Movimento de Educação Popular Integral Fé e Alegria. 
Este movimento integra treze países da América Latina e Espanha e tem como lema: A melhor 
educação para os mais pobres. No Brasil foi fundado em 198l e, atualmente, estamos em nove 
Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Minas 
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Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Entende como missão promover uma educação integral de 
qualidade, comprometida com os princípios cristãos de igualdade, justiça solidariedade, capaz 
de tornar crianças e adolescentes em sujeitos autônomos, visando a transformação social, em 
parceria com as camadas populares. 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR: Trabalha no 
acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal, 
particularmente nas questões ligadas as formas de violência. 

Programa de Desenvolvimento Urbano de Natal – PRODURN: Criado em 1989 pela 
Primeira Igreja Batista de Natal e tem como missão "contribuir para uma melhor qualidade de 
vida das comunidade carentes, através de ações sociais, visando o exercício pleno da cidadania, 
motivado pelos princípios cristãos". No cumprimento de sua missão desenvolve atividades nas 
áreas de Saúde; Educação; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Comunitário nas 
comunidades de Novo Horizonte (Quintas) e Lagoa Seca. Sua missão é contribuir para uma 
melhor qualidade de vida das comunidade carentes, através de ações sociais, visando o exercício 
pleno da cidadania, motivado pelos princípios cristãos 

Projeto UNI-Natal: Uma Nova Iniciativa na formação e educação de recursos humanos para a 
saúde em parceria com a comunidade. Atua nos bairros de Cidade da Esperança, Felipe 
Camarão, Cidade Nova, Bom Pastor, Guarapes e no Hospital Giselda Trigueiro no bairro das 
Quintas, todos no Distrito Oeste do Natal. Faz parte do Programa UNI, da Fundação W. K 
Kellogg, que é composta de 19 projetos na América Latina e Caribe. Em Natal tem como 
parceiros institucionais a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as Secretarias de Saúde 
de Estado e Município e organizações comunitárias. 

Terra e Teto - Grupo de Assessoria Técnica e Estudos em Habitação e Urbanismo: Tem 
como missão prestar serviços que visem ao desenvolvimento humano e social, promovendo a 
ampliação e consolidação da cidadania. Criada em janeiro de 1991, com o propósito de prestar 
assessorias e consultorias nas áreas de comunicação, cultura, desenvolvimento rural e urbano, 
direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. Missão: prestar 
serviços que visem ao desenvolvimento humano e social, promovendo a ampliação e 
consolidação da cidadania. 


