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1. RESUMO  

Para o termo família não há um conceito universal, portanto para nortear o estudo foi 

escolhida a teoria sistêmica e estrutural de Salvador Minuchin, visando compreender e 

caracterizar os mecanismos estruturais e o modo de funcionamento das famílias em 

situação de vulnerabilidade. Participarão da pesquisa até seis famílias atravessadas 

por fatores como pobreza, abuso de drogas, violência. Até o momento, verificou-se que 

o bairro possui casas aglutinadas, como também um modo de subsistir específico, o 

que possibilita que algumas famílias locais se organizem em torno do próprio bairro. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O tema família talvez seja um dos mais estudados pelas ciências humanas. Ao 

longo da história, essa estrutura ganhou importância e a Teoria Sistêmica surgiu 

dedicada especialmente ao seu estudo, visto que essa garante a sobrevivência dos 

bebês humanos, assim como os prepara para a vida frente aos costumes, valores e 

crenças sociais.  

Um dos pilares dessa teoria é Salvador Minuchin (1999), defendendo que os 

problemas encontrados no tratamento de famílias em situação de vulnerabilidade e/ou 

pobreza são encontrados na realidade, visto que os atendimentos públicos não tem uma 

prática voltada para a compreensão de um indivíduo que está inserido num contexto 

social e, principalmente, familiar; sendo que a conversação em família pode ser um 

elemento necessário para a resolução de problemas, mas não suficiente e o profissional 

de Psicologia pode ser um mediador dessas conversações, possibilitando uma 

reconexão afetiva entre os diferentes membros da família. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

Compreender e caracterizar os mecanismos estruturais e modo de funcionamento 

(papéis, qualidade dos relacionamentos, atividades) nas famílias em situação de 

vulnerabilidade.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar os microcontextos (casa-bairro) das famílias participantes, em termos 

de estrutura e funcionamento. 

 Compreender o processo de divisão de papeis em família e sua relação com o modo 

da família funcionar. 



 Caracterizar as relações afetivas intrasistêmicas (dentro da família) em termos de 

proximidade e afastamento diante de conflitos. 

 

4. METODOLOGIA  

Participarão da pesquisa seis famílias indicadas pela psicóloga assistente das 

creches de um bairro periférico da cidade de Salvador/Bahia. Essas obedecerão ao 

critério de acessibilidade para inclusão, sendo que precisam ser identificadas como 

famílias em vulnerabilidade, ou melhor, atravessadas por fatores como pobreza, abuso 

de drogas, violência. Todos os membros da família nuclear serão convidados, 

mantendo-se no estudo as famílias onde pelo menos dois membros aceitem participar. 

Para a coleta de dados será utilizado um roteiro de observação com registro em 

diário de campo acerca do espaço físico do bairro, moradia das famílias, caracterização 

das funções que cada membro exerce dentro da família e modo como se relacionam, se 

comunicam e os problemas/conflitos observados. Será também apresentado o projeto 

aos participantes da pesquisa e realizadas entrevistas semi-estruturadas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao longo da história da humanidade, a família sempre esteve presente nas 

discussões. Ilustrada nas artes plásticas, no teatro, no cinema, sempre esteve 

representada como uma estrutura fundamental para o desenvolvimento individual. Para 

Gomes e Pereira (2004), o espaço familiar é responsável pela sobrevivência e proteção 

dos filhos e de seus membros, favorecendo os afetos, os recursos materiais 

demandados para o desenvolvimento e bem estar dos seus integrantes. Silveira (2000) 

reafirma essa concepção ao dizer que “a família transforma um organismo biológico num 

ser social e, geralmente, é quem lhe dá o primeiro aporte de padrões culturais, valores e 

objetivos sociais” (p.59). 

Se a família é reconhecida como uma estrutura importante para o desenvolvimento 

da sociedade, partindo do pressuposto de que muitos problemas também emanam dos 

conflitos advindos dela, surgiu a Teoria Sistêmica, que vê a responsabilidade coletiva do 

sintoma, de modo que o paciente que o apresenta (paciente designado) exprime as 

dificuldades existentes no cerne de uma família, como preconiza Minuchin (2009) no 

livro “Famílias e casais – do sintoma ao sistema”. 

A abordagem estrutural busca compreender o ser humano dentro de um sistema 

social maior e do sistema familiar dos grupos menos privilegiados. Os conceitos de 



fronteira, alinhamento e poder são considerados fundamentais para entendimento dos 

quadros clínicos. Nas famílias aglutinadas/emaranhadas, por exemplo, as fronteiras e a 

relação de poder são muito difusas, de modo que um irmão mais velho pode ter atitudes 

que caberiam à figura paterna e, em vista disso, são necessários estudos das áreas de 

vulnerabilidade social. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos contatos iniciais com a psicóloga responsável por captar as famílias 

participantes e na visita ao bairro foco, foi verificado que o mesmo surgiu a partir de uma 

ocupação não autorizada pelo poder público, assim como outras comunidades do país, 

sendo notória uma precariedade na estrutura das moradias e ruas. 

A população em geral é de baixa renda e pequena escolaridade, o que não 

impossibilitou que o bairro se organizasse internamente frente às constantes ameaças 

de tomada do espaço pelo governo. O local possui uma variedade de comércios, como 

também algumas instituições não governamentais que prestam serviços à população. 

No local existem 19.407 mil habitantes, segundo o site da Prefeitura Municipal de 

Salvador (2014). Através de observação das moradias, nota-se que os imóveis são 

simples e aglutinados, sendo que as famílias vivem em situação de pobreza e 

vulnerabilidade social, vivenciando diferentes conflitos da relação com a comunidade e 

própria dinâmica interna das famílias. 
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