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1. RESUMO  

 

O termo família não encerra um conceito universal, a atualidade tem discutido novas 

maneiras de se pensar os arranjos, respeitando sua pluralidade e contextos. Esse 

estudo concentra esforços nesse respeito e olhar positivo para as famílias mesmo 

em situações adversas. Como fundamento deste trabalho, foi escolhida a teoria 

sistêmica e estrutural de Salvador Minuchin e tem como objetivos: compreender e 

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

situação de vulnerabilidade psicossocial, além do processo de divisão de papéis e o 

estabelecimento das relações afetivas. Esta pesquisa é qualitativa e baseia-se num 

estudo de caso de uma família atravessada por fatores como pobreza e violência. 

Como resultados, verificou-se que o bairro possui casas aglutinadas, como também 

uma ampla organização comercial. Na família há centralização do poder de decisão 

e diversos conflitos relacionais oriundos da dificuldade de comunicação e do 

afastamento típico de famílias classificadas com fronteiras rígidas.  

 

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 esfera social garante a 

sobrevivência dos bebês humanos, assim como os prepara para a vida frente aos 

costumes, valores e crenças sociais.  

Para Gomes e Pereira (2004), o espaço familiar, independentemente de seu 

arranjo ou de sua estrutura 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 e, também, a decisão sobre a 

educação formal e informal. 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). 

Recentemente, novos questionamentos fizeram emergir o conceito de 

corresponsabilidade de outras figuras significativas enquanto atores sociais dentro 

da família, como os pais, irmãos, avós e até agregados, como babás. Com isso, a 

perspectiva sistêmica de família veio a expandir o conhecimento sobre a natureza 



dos vínculos para além da díade mãe-filho, propagando a qualidade dos vínculos 

formada numa teia mais complexa. 

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 nas 

instituições públicas não tem uma prática voltada para a compreensão de um 

indivíduo que está inserido num contexto social e, principalmente, familiar.  

Dentro dessa nova perspectiva, este trabalho baseia-se num estudo de caso 

de uma família em contexto de vulnerabilidade psicossocial. Embora o termo 

vulnerabilidade seja entendido por Moreira; Bedran; Carellos (2013) como 

característico de muitas fragilidades, pois tem uma definição difícil e multifacetada, 

esse trabalho limitou-se ao entendimento de vulnerabilidade enquanto sinônimo de 

contextos de maior exposição a pobreza, drogadição e violência. Pautado nesse 

ambiente, buscou-se entender também como os aspectos sociais refletem na 

relação familiar. 

 

3. OBJETIVO GERAL  

 

Compreender e caracterizar os mecanismos estruturais e modo de funcionamento 

(papéis, qualidade dos relacionamentos, atividades) na família em situação de 

vulnerabilidade psicossocial.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Caracterizar os micro contextos (casa-bairro) da família participante, 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  



 

Uma família foi indicada pela psicóloga assistente das creches de um bairro 

periférico da cidade de Salvador/Bahia. Para a participação, a família obedeceu a 

um critério de acessibilidade para inclusão, sendo que precisava ser identificada 

como família em vulnerabilidade, ou melhor, atravessada por fatores como pobreza, 

abuso de drogas e/ou violência. Todos os membros da família nuclear foram 

convidados a participar, no entanto, era condição para continuação no estudo a 

permanência de dois membros, no mínimo. 

Cabe citar, que antes do trabalho de campo, a pesquisa foi submetido à 

comissão de ética do Centro Universitário Jorge Amado e foram assinados, pelos 

membros da família participante, os termos de Consentimento Livre e Esclarecido e 

e de Consentimento para Uso de Imagem e Voz. Quanto a coleta de dados, foi 

utilizado um roteiro de observação com registro em diário de campo para colher 

informações acerca do espaço físico do bairro e da moradia da família. Além disso 

foi realizada entrevista semiestruturada e gravada em áudio, com duração de 45 

minutos, aproximadamente.  

Das visitas realizadas, duas tiveram caráter exploratório e a terceira foi 

dedicada à aplicação da entrevista. Após registro e transcrição do áudio, as falas 

foram analisadas minuciosamente, relacionando-as a pontos importantes da Teoria 

Estrutural de Salvador Minuchin e demais literaturas sobre os temas centrais, 

identificando assim, as funções que cada membro exercem dentro do grupo e modo 

como se relacionam, se comunicam e os problemas/conflitos vivenciados.  

 

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. 

Da mesma forma pode-se falar que as ciências humanas vêm estudando a família, 

sua importância e os impactos positivos e negativos da mesma na sociedade, 

levando-se em conta a transformação ao longo do tempo. 

Diante disso, pode-se dizer que a Teoria Sistêmica foi uma espécie de síntese 

sobre o entendimento do ser humano e de seus conflitos. Estes não eram mais 

encarados como responsabilidade individual, nem como culpa dos pais ou dos 



entes, mas como fruto da relação e de toda uma estrutura, onde os aspectos da 

personalidade de cada membro estavam envolvidos, assim como as questões mais 

coletivas e as relações interpessoais cultivadas (GUIMARÃES, 2010).  

A partir de então o ser humano passa a ser visto não como fruto de suas 

dificuldades pessoais e intrapsíquicas, mas como um ser social que para ser 

entendido melhor precisava estar inserido num contexto, ou seja, não era mais 

eficaz tentar ajudar alguém a resolver seus problemas com um olhar centrado na 

pessoa, mas sim compreendo-a nos contextos familiares e em suas relações 

interpessoais, pois muitos comportamentos são influenciados por essas dinâmicas. 

Portanto, “a vida psíquica do indivíduo não é apenas um fenômeno interno, mas 

também um processo que se modifica na interação com o mundo que o circunda” 

(MINUCHIN, 1988, p.9 apud GUIMARÃES, 2010, p.2). 

Para Salvador Minuchin (CARNEIRO, 1996), os conceitos de fronteira, 

alinhamento e poder são considerados fundamentais para entendimento dos 

quadros clínicos. Levando-se em consideração que cada sistema familiar tem 

subsistemas e as fronteiras é que determinam quem está dentro e quem está fora 

dele.  

As fronteiras de um subsistema são as regras que definem 
quem participa de cada subsistema e como participa. Para 
que o funcionamento familiar seja adequado, estas fronteiras 
devem ser nítidas. Quando as fronteiras são difusas, as 
famílias são aglutinadas; fronteiras rígidas caracterizam 
famílias desligadas. Famílias saudáveis emocionalmente 
possuem fronteiras claras (CARNEIRO, 1996, p.40).  

 

Portanto, a partir dessas considerações podem ser estudadas as relações de 

poder e a influência que cada membro exerce em dada atividade na família, sendo o 

poder relativo aos espaços familiares e dependente da ação e submissão de outrem. 

Nas famílias aglutinadas/emaranhadas, 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, acontecendo o contrário numa família de fronteira rígida, onde quase não 

há comunicação (PISZEZMAN, 2006). 

Além de Minuchin, Bowen, corrobora a ideia de que precisa haver um 

equilíbrio entre a necessidade de união com a família com a necessidade de 

encontrar o que a diferencia desta, buscando sua individualidade. Nesse aspecto 

cabe elucidar os conceitos de pertencimento e individuação. Ou seja, ao passo que 



o indivíduo internaliza crenças familiares, conceitos, regras e se sente acolhido e 

pertencente àquela família, ele também tem a necessidade de ter sua privacidade 

garantida, sendo reconhecido como um ser único e insubstituível. (CERVENY, 

2012). 

 

6. RESULTADOS 

 

A) A comunidade onde vive a família Leite 

Nas visitas exploratórias, verificou-se que na comunidade existem 19.407 

habitantes, segundo o site da Prefeitura Municipal de Salvador (2014). Através de 

observação das moradias, notou-se que os imóveis são simples e aglutinados, 

sendo que as famílias vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social, 

vivenciando diferentes conflitos na relação com a comunidade e própria dinâmica 

interna das famílias. 

  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. Segundo Lopes Júnior e Santos (2009), a organização 

comercial nos bairros distantes do centro, tem provocado discussões acerca dos 

termos centro e periferia nas grandes cidades.  

 Ainda segundo os autores, as discussões sobre centro-periferia evidenciam 

que a cidade passou a ser polinucleada, ou seja, há uma desconcentração 

comercial, de modo que tem crescido o comércio local. Acontecimento observado no 

bairro pesquisado. 

 

B) Caracterização, estrutura e organização da família Leite 

A família, residente no bairro foco, possui cinco membros que moram na 

mesma casa, sendo que os nomes citados aqui são fictícios, utilizados com o 

objetivo de facilitar o acompanhamento do caso. O família é composta por Luana, 32 

anos; Marcos, 37; Juliana, 15 e os gêmeos Bruno e Gustavo, 07 anos. Luana é mãe 

de Juliana, fruto da primeira relação conjugal; há um filho de 14 anos de idade, 

oriundo da segunda união, que mora com o pai e a avó paterna. Atualmente, Luana 

é casada com Marcos, com quem teve dois filhos, gêmeos. 



Luana estudou até o 4º ano do ensino fundamental e seu esposo até o 5º ano, 

sendo que Juliana cursa o 7º ano do ensino fundamental e seus irmãos gêmeos, 

Gustavo e Bruno, estão no 1º e 2º ano, respectivamente, pois Gustavo teve 

problemas na escola particular em que estudava e o pai transferiu o mesmo de 

instituição, deslocando-o para uma escola municipal, enquanto Bruno permaneceu 

no ensino privado. 

Para entender a problemática que a família vivencia, foi utilizada a Teoria 

Sistêmica, enquanto área da Psicologia que estuda os indivíduos em seu contexto 

relacional. Como parte desta abordagem, será citada aqui a Teoria Estrutural de 

Salvador Minuchin, pois, para o autor, dentro das famílias existe “uma estrutura 

subjacente que estabelece limites e organiza as formas das suas interações” 

(CERVENY, 2012, p.208). 

A entrevista foi realizada com Luana e Juliana na residência da família, 

localizada numa descida íngreme e sem pavimentação. O imóvel é pequeno, de 

alvenaria, porém inacabado e sem reboco. Existe uma sala pequena, dois quartos, 

um banheiro e uma cozinha, sendo os móveis antigos e envelhecidos.  

Na época do estudo, somente o esposo trabalhava e os filhos gêmeos 

recebiam um auxílio do Governo Federal. Luana já trabalhou com prestação de 

serviço, em alguns casos sem registro em carteira de trabalho. Seus últimos 

empregos foram como babá e diarista. Atualmente todos os filhos estudam em 

escolas públicas e, além do que foi citado, não existe nenhuma outra fonte de renda, 

de modo que o dinheiro recebido é usado para suprir as necessidades mais básicas. 

A estrutura da família é patriarcal que tem o homem como chefe e 

responsável pelas decisões. Luana, ao ser interrogada sobre quem é o chefe da 

casa e sobre quem toma as decisões responde repetidamente que é Marcos. 

“Porque eu, primeiro... qualquer coisa que for fazer aqui, eu primeiro falo com ele” 

(sic). Demonstrando não ter autonomia na residência. 

No caso da família Leite, sugere-se a existência de fronteiras rígidas, com 

desligamento relacional (CARNEIRO, 1996). Isso é evidenciado através da pouca 

comunicação existente e da tomada das decisões por apenas um dos cônjuges. 

Quando questionada acerca da realização de atividades em família, a mãe afirma 

que não costumam fazer muitas coisas juntos, saem pouco, limitando-se a visitas à 

casa da família do esposo ou à praia: “Geralmente eu fico mais dentro de casa, não 

gosto de sair não” (sic), diz Luana.  



 

C) Relacionamento interpessoal 

Foi perguntada a família acerca da relação conjugal e Luana afirma que tem 

uma relação distante com seu esposo, no que tange afeto, carinho e abraço. Infere-

se ainda, uma ligação mais intensa da mãe com os filhos gêmeos, pois a filha mais 

velha afirma repetidas vezes que a mãe só ama os filhos mais novos, estando 

Juliana e Marcos periféricos. Luana confirma quando diz existir um afastamento 

entre ela e a filha e entre ela e o esposo. A hipótese é de que crianças exigem maior 

disponibilidade e atenção as necessidades iniciais e, com isso, acabam 

demandando mais tempo da mãe. 

Além disso, a relação entre Juliana e a mãe é distante e a não proximidade 

ocorre, possivelmente, por conflitos da filha com o atual companheiro. Luana traz 

ainda afirmações como: “A gente nem parece que é mãe e filha [...] Eu e ela é uma 

relação parecendo que nós somos duas amigas, ou duas inimigas [...] porque ela 

acha que eu não gosto dela [...] mas eu já disse a ela que gosto dos meus quatro 

filhos” (sic).  

Os conflitos entre mãe e filha são intensificados pela crença da adolescente 

que a mãe não tem afeto por ela: “Ela não gosta de mim [...] ela só gosta dos três 

filhos dela” (sic).  

Corroborando o que foi dito acima, observa-se que mãe e filha não 

conseguem se comunicar de maneira efetiva, aumentando o conflito relacional. Por 

conta disso, a adolescente não passa muito tempo em casa, evidenciando uma fuga 

por desinteresse, de modo que acaba não cooperando com as atividades por não se 

sentir pertencendo à família. Quando Juliana é interrogada sobre o que faz após a 

aula, ela relata “[...] tomar banho e ir pra rua [...] eu não fico em casa” (sic). De 

acordo com a jovem, ela fica a maior parte do tempo na casa de uma amiga do 

bairro, com a qual tem uma relação bem próxima.  

Embora haja afastamento e conflito entre mãe e filha, Luana apresenta-se 

disponível, demostrando expectativa e desejo de mudança no ambiente familiar. 

Afirma que gostaria que a relação melhorasse: “ela me entendesse como mãe e eu 

entendesse ela como filha” (sic). Além do desejo da mãe em melhorar a relação 

familiar, fica evidente o comprometimento da comunicação entre as duas.  

Mesmo não havendo uma relação harmônica, a mãe presta assistência à filha 

quando necessário. Luana relata duas cenas de preocupação com Juliana. A 



primeira expressa cuidados com a saúde da filha quando a mesma teve um 

problema com o piercing da língua, quando diz ter levado a jovem ao médico.  A 

segunda demonstração de cuidado se deu quando a mãe, após uma briga da filha 

com o namorado, proíbe o relacionamento, afirmando: “não quero mais ele na minha 

porta, porque ele agrediu ela aqui na minha casa” (sic). A mãe sugere preocupação 

com o relacionamento afetivo de Juliana devido à ocorrência de violência física. As 

cenas destacadas sugerem uma narrativa alternativa, potencializadora de afeto, 

cuidado e proteção materna.  

Com relação à possibilidade de crescimento social, foi observada uma 

ausência de sonhos, perspectivas e projetos, por parte da filha, o que pode ser 

percebido no discurso da mesma. “Não tenho sonho [...] nunca vai se realizar [...] 

correr atrás pra onde?” (sic). Essa ausência de sonhos é realçada por questões 

estruturais, financeiras e ausência de recursos. Juliana vê os sonhos como “conto de 

fadas” (sic), algo que jamais se realizará. 

Quando indagada sobre a importância do trabalho como instrumento que 

possibilita o acesso a recursos financeiros não disponíveis, ela diz: “pra não 

depender nem de mãe nem de pai [...] alguma coisa pra mim ganhar dinheiro e não 

ficar dependendo de ninguém” (sic). Percebe-se que Juliana demonstra um desejo 

por autonomia e independência, uma vez que, atualmente, a família carece de 

recursos financeiros, o que de certo modo dificulta o acesso a cursos em instituições 

privadas, por exemplo.  

Embora a adolescente esteja num momento de desesperança e sem muita 

perspectiva futura, ela demonstrou afinidade com artes, sendo que já participou de 

um grupo local de dança e já fez aulas de músicas, no entanto, também abandonou 

os cursos. Diante disso, foi percebido que o contexto social, no caso estudado, atua 

como ponto central no surgimento dos conflitos entre mãe e filha, tornando mais 

difícil uma reaproximação sem a continuação de um trabalho psicológico familiar 

interventivo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Embora o assunto vulnerabilidade social seja bastante explorado, este estudo 

permitiu a correlação deste tema à Teoria Sistêmica Estrutural, trazendo como ponto 

central a importância da pesquisa local, visto que o trabalho foi realizado num bairro 



da cidade de Salvador/Bahia. Além disso, ficou evidente o quanto a situação de 

vulnerabilidade social pode interferir nas relações interpessoais, potencializando 

conflitos. 

Embora fale-se em resiliência familiar, infere-se que os fatores sociais 

negativos podem se sobrepujar, estando as dificuldades econômicas associadas a 

rompimentos relacionais. Na família Leite, por exemplo, foi observada a situação de 

pobreza e a falta de recursos financeiros para alcançar algumas necessidades. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a caracterização do microcontexto (casa-bairro) 

está intimamente relacionada ao modo dos membros dessa família funcionar. 

No caso, há uma família rígida que tem o provedor como centralizador das 

decisões. Concomitantemente, as outras pessoas, principalmente mãe e filha, têm 

uma dificuldade muito grande de comunicação e de expressão do afeto, o que as 

mantêm num esquema rotativo, didaticamente falando: Evento – agressividade da 

mãe – agressividade da filha – desistência. Mas, apesar da problemática levantada, 

o estudo foi importante para a autopercepção dos membros familiares, trazendo a 

ideia de ampliação do trabalho, pautando-o numa metodologia interventiva, visando 

fortalecer e empoderar essa família e outras que vivem conflitos do gênero. 
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