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RESUMO: 

O trabalho traz uma abordagem psicanalítica da importância da imagem 

paterna no desenvolvimento da criança, desde seu nascimento até a sua ida à 

escola. As famílias fragmentadas estão cada vez mais aparentes na atualidade 

e os filhos são submetidos a lares, e isso produz adversos efeitos sobre a 

criança, portanto  entender o papel paterno auxilia na identificação de possíveis 

problemas emocionais, assim como sugere uma intervenção em sua 

autoestima abalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO: 

Como a família é o agente primário de sociabilização da criança, 

toda e qualquer complicação em sua estrutura abalará todos os seus 

componentes. Na medida em que a família se desestruturou com o passar do 

tempo, novas formas de realidades se fundamentaram e tornou-se impossível 

conceber um modo único de concepção da família, como afirma a socióloga 

Maria Luiza Carvalho da Silva: 

O conceito de famílias conjugais e nucleares, chefiadas pelo 
provedor masculino, é, portanto, uma construção duplamente 
problemática para inúmeras sociedades, bem para o Brasil (...). 
Domicílios podem ser chefiados por uma ou mais pessoas, 
homens ou mulheres, e abrigar uma ou mais famílias, além de 
parentes e não parentes. (SILVA, 1998, p.77) 

 

A criança é submetida às mudanças em sua família, tendo que 

aprender a aceitá-las e conviver com sua nova realidade; entretanto, isso nem 

sempre produz um resultado positivo e, na maioria das vezes, acaba abalando 

o emocional dos filhos. O papel paterno tem grande contribuição para o 

desenvolvimento da criança, de acordo com Lacan (1998, p.279) “(...) a função 

paterna concentra em si as relações imaginárias e reais, sempre mais ou 

menos inadequados à relação simbólica que a constitui essencialmente”. 

Assim, a figura paterna colabora com o desenvolvimento da significação que a 

criança aplica ao mundo e às suas relações interpessoais e intrapessoais. 

O modo como os pais agem com os filhos, após a separação, acaba 

fazendo toda a diferença, até mesmo para detectar se há alguma diferença em 

seu comportamento ou em suas relações, como afirma Isabel Parolin: 

Ao serem cobrados por algo que podem fazer, ao serem 
rotulados, ou ameaçados de perderem o respeito e o afeto de 
seus pais, professores e amigos, essas crianças e jovens 
tornam-se incapazes de convívio social e inseguros diante de 
novas aprendizagens. (PAROLIN, 2005, p.59). 

 

Dessa forma, é preciso ter em mente que em famílias fragilizadas da 

figura paterna certo desenvolvimento da criança pode ser afetado e medidas 

para contornar o problema com sua autoestima podem ser adotadas, a fim de 



garantir sua estabilidade emocional e afetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OBJETIVOS: 

A partir de uma reflexão da composição familiar, seus objetivos e dificuldades – 

até a sua desfragmentação – será abordado o problema da monoparentalidade 

para o desenvolvimento da criança, considerando a imagem paterna como 

centro da problemática sendo ela a faltante. Dessa forma, é trabalhado a 

importância que essa figura tem para o desenvolvimento da criança, os efeitos 

de sua falta e uma possibilidade de abordar e identificar os problemas 

decorrentes para sua aprendizagem e autoestima. 

 

METODOLOGIA: 

O projeto irá dispor de consultas a autores, no qual auxiliará na formação da 

ideia central, e no desenvolvimento do trabalho; as pesquisas irão fornecer 

bases sólidas para que o projeto apresente um conteúdo rico em informações, 

passando maior confiabilidade no diálogo com os autores, apontando 

claramente o objetivo a ser alcançado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho se inicia com uma busca no entendimento das diversas realidades 

familiares, compreendendo os motivos para união e os que possibilitaram sua 

fragmentação, assim como as mudanças delas decorrentes; em seguida, será 

abordado, de acordo com a psicanálise, a imagem materna e a imagem 

paterna para o desenvolvimento infantil, assim como será investigado os 

efeitos da monoparentalidade para o emocional e afetivo da criança. Buscando 

entender como a falta de um dos cônjuges influí para o problema de autoestima 

e buscar uma abordagem que reverta esses efeitos.   

 

 

 



RESULTADOS : 

Tendo em consideração que a monoparentalidade abarca outros membros da 

família para auxiliar nos cuidados com a casa e com as crianças, o papel do 

pai, além de contribuir para a formação da significação que a criança fará ao 

resto de sua vida, ajudará no processo de apreensão do mundo e das relações; 

a falta da imagem paterna pode interferir nesses desenvolvimentos, podendo 

até mesmo causar um problema patológico. Em casos em que a figura do pai 

existe, mas sua presença é ausente, o que pode contribuir para que a criança 

crie um bloqueio em seu aprendizado e, consequentemente em sua 

autoestima. Dessa forma, o papel do pai, mesmo se perdurar pela 

monoparentalidade, é o de fazer-se presente, de acolher e educar, de 

perpetuar sua função no imaginário e no desenvolvimento da criança; em 

outras palavras: o pai deve fornecer amor; como afirma Isabel Polity: 

A verdadeira função do pai vem de dentro: vem da alma, vem 
do desejo de ter o filho, do calor de abraçar o filho, da 
possibilidade de se perpetuar no filho. A grande função do pai – 
como o da mãe – é amar, e amar é priorizar o bem estar do 
outro.  No caso da função paterna, o outro é o filho, e  o amor, 
nessa relação, é expresso pelos cuidados materiais, 
educacionais, emocionais e espirituais, prestados afetivamente. 
(PARLOYN, 2004, p.82). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista da possibilidade de permitir que a criança que possui um lar onde a 

presença do pai é fragilizada, ou inexistente, a reflexão em torno do papel dele 

e da autoestima proporcionada na carência desta imagem, chegou na 

conclusão que o amor é essencial para suprimir qualquer fragilidade. Seja o pai 

separado ou mesmo presente ele deve contribuir para o bem estar de sua 

prole, pois, esta que será a base para suas relações afetivas, tendo em vista a 

contribuição desse papel para a formação individual da criança, como nos 

aponta as teorias psicanalíticas. 
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