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1.RESUMO  

Este estudo traz uma reflexão acerca da família a partir de um olhar 

sistêmico, que considera está como um todo em constante inter-relação. Para 

embasar este estudo, foram utilizados referencias da teoria do apego e da 

comunicação e tem como objetivos: compreender e caracterizar os vínculos na 

família participante, além da análise dos recursos emocionais e comunicacionais 

para enfrentamento de problemas. Trata-se de um estudo de caso único e contou 

com a participação de uma família que reside em um bairro periférico da cidade do 

Salvador- BA. Como critério de participação, a família deveria ser identificada em 

situação de vulnerabilidade social, ou seja, atravessada por maior exposição à 

pobreza e violência (emocional e física). Os dados foram coletados através de diário 

de campo e do roteiro de entrevista semiestruturada, e a análise seguiu com a 

identificação temática nos discursos dos participantes como apego (vínculos, 

emoção e afeto) comunicação (linguagem, diálogo, regras, relação e conflitos). 

Verificou-se que além de problemas econômicos e sociais, a família é atravessada 

por problemas relacionais, ilustrados pelo comprometimento na comunicação e 

vínculos afetivos empobrecidos. A resiliência é o recurso utilizado pela família, ao 

identificar a “creche” como um referencial de apoio, mesmo diante de tantos 

indicadores negativos. 

2. INTRODUÇÃO 

O termo família não possui uma conceituação única, mas sim, possíveis 

descrições dos variados arranjos e estruturas que a família assumiu ao longo da 

história humana. Segundo Osório, esse “agrupamento humano está situado em um 

contexto histórico- evolutivo do processo civilizatório” (2013, p.65). Ou seja, a família 

enquanto grupo social influencia e é influenciada pela cultura, costumes, crenças, 

política, fatores ambientais e religiosos do seu tempo. Isso sugere, portanto, certa 

relatividade na definição do conceito família.  

 Para nortear este estudo, foi utilizada a perspectiva sistêmica, que “emergiu 

da teoria geral dos sistemas e também da cibernética”. A família é entendida neste 

modelo como um sistema “complexo, dinâmico e em constante inter-relação”. De 

modo, que a ação de um membro na família, pode afetar todo o sistema, 

provocando mudanças em sua organização e funcionamento. Nesse sentido, está 



deve ser vista de forma global, como um todo, constituída de elementos que estão 

em constante interação (CALIL,1987 apud GUIMARÃES, 2009 p.6) 

A psicologia se dedicou durante muito tempo ao entendimento do conceito   

“vínculo” em termos de origem e formação, com o objetivo se ter uma maior precisão 

do comportamento humano. No entanto, não existia um consenso entre as diversas 

terias da época, como: Teoria do Impulso Secundário, Teoria da Sucção, Teoria da 

Adesão ao objeto primário e Anseio primário de Retorno ao Ventre, todas numa 

tentativa de se conceituar a motivação da vinculação Humana. Nesse período a 

visão psicanalítica era a mais largamente utilizada. Porém John Bowlby  

revolucionou o meio científico ao fazer uma revisão dos conceitos psicanalíticos, 

acrescido do seu conhecimento adquirido da etologia e dos seus experimentos com 

primatas a cerca do tema,  postulando sobre a Teoria do apego, tendo está grande 

aceitação,  na psicologia , até os dias atuais. 

Seus achados a respeito desse aspecto do comportamento demonstrou que o 

vínculo tem sua origem instintiva e que a proximidade da criança com a mãe é algo 

“previsível”. Entendendo que os comportamentos: sugar, sorrir e chorar contribui 

para o apego. Sugerindo que todo comportamento que gere proximidade com uma 

figura de cuidado podem ser “componentes” deste. Com isso Bowlby definiu apego 

como: “Busca e a manutenção da proximidade de outro indivíduo” (2002, p. 240). 

No entanto, após alguns estudos Bowlby (2002) sugere que o ser humano 

tem uma forte disposição em interação social e que desde o nascimento os bebês 

experimentam o mundo através do contato com o outro. E que estas interações  

definirão a intensidade de apego com um determinado cuidador.   Ou seja, a 

maneira como este cuidador (figura de apego) responde de forma responsiva e 

interativa a essa busca por proximidade social, resultará na preferência do bebê por 

este, de modo que está persistirá mesmo em contexto de separação.  

O apego, portanto, funciona como um comportamento que possibilita a 

comunicação e interação entre seus pares. É nesse sentido que está teoria norteará 

este estudo, possibilitando uma maior compreensão da comunicação através dos 

vínculos. Entretanto, utilizou-se também como suporte teórico, os conceitos da 

pragmática da comunicação Humana postulada por Paul Watzlawick. 

 

3. OBJETIVO GERAL 



Compreender e caracterizar os vínculos na família participante, dialogando com os 

recursos emocionais e comunicacionais para enfrentamento de problemas. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender como se formam os vínculos afetivos dentro da família no 

sentido de valorização, apoio e trocas recíprocas entre os membros. 

 Caracterizar os recursos comunicacionais e o modo como são utilizados pela 

família, em termos de diálogo, empatia e linguagem utilizada.  

 Identificar os recursos emocionais utilizados pela família participante para 

enfrentamento e resolução de problemas, em termos contato visual, 

proximidade  e confiança. 

4. METODOLOGIA 

Participantes: Participou deste estudo, uma família indicada pela Psicóloga de uma 

creche situada em um bairro periférico da cidade do Salvador- BA. Esta atua como 

rede de apoio a famílias em situação de fragilidade psicossocial. O vínculo da família 

e a creche foi possível pelo fato das crianças desta família terem estudado nesta 

instituição. Como critério de participação, a família deveria ser identificada em 

situação de vulnerabilidade social, ou seja, vivenciando pelo menos um dos fatores 

de risco, sendo estes: pobreza extrema, uso de drogas, morte e/ou violência. Para 

permanecer no estudo, pelo menos dois membros da família deveriam aceitar 

participar. Entretanto, todos os membros da família nuclear foram convidados. 

Participaram da entrevista a mãe e a filha mais velha de 15 anos. 

 Instrumentos: Foi utilizada a observação com registro em diário de campo acerca da 

família, para entender como se relacionam afetivamente, quais recursos 

comunicacionais são utilizados para enfrentamento de conflitos e como se dá a 

formação dos vínculos. 

 Procedimentos: Por se tratar de pesquisa realizada com pessoas, o estudo foi 

submetido a uma análise por parte do comitê de ética do Centro Universitário Jorge 

Amado, para a aprovação. Os membros participantes foram orientados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual foi descrito os 

objetivos e o não oferecimento de riscos a família. Utilizou-se também um Termo de 

autorização de Som e Imagem. Por motivos éticos, será garantido o sigilo dos 



membros da família participante, por meio do uso de pseudônimos. Aplicou-se um 

roteiro de entrevista semiestruturada, que constavam de dezesseis questões 

divididas em subtítulos como: estrutura, vínculos e comunicação/linguagem, para 

entender a dinâmica familiar, os tipos de vínculos estabelecidos entre seus 

membros, os recursos emocionais e comunicacionais vivenciados pela família. A 

aplicação do questionário teve uma duração de 46mim aproximadamente. 

Análise: A análise do conteúdo coletado foi feita a partir dos registros no diário de 

campo, em paralelo com as observações e a entrevista semiestruturada (após 

transcrição e interpretação de dados), que foram associados a temas demarcadores 

como: apego (vínculos e emoções) e comunicação (diálogo, gestos, relação e 

linguagem).  

5. DESENVOLVIMENTO  

 A família vem passando por grandes transformações no seu modo de 

funcionar, relacionar e se organizar ao longo da história da humanidade. Devido a 

influencia de fatores diversos, como aspectos sociais, políticos e econômicos. 

Tornando esta, foco de estudo das diversas áreas da ciência. De acordo com Osório, 

“a família é um grupo especializado na produção de pessoas com vínculos 

peculiares, que se constitui na célula primordial de toda e qualquer cultura”( 2013, 

p.66). No entanto, está só pode ser compreendida a partir do seu contexto 

sociocultural e político. Atribui-se a família à função de socializadora dos seus 

membros, por está ser o local onde se estabelecem os vínculos, característicos dos 

seres humanos.  É na família que se aprende os valores e papéis sociais. 

 Nesse sentido, o modelo sistêmico é o que melhor explica essa instituição 

chamada família, por acreditar que está é um sistema aberto, sendo  direcionada a 

totalidade, a organização, a padronização, a circularidade e autorregulação: 

Os eventos são estudados dentro do contexto no qual 
ocorrem, e a atenção é focalizada nas conexões e relações, mais do 
que nas características individuais [...] cada evento está ligado de 
maneira circular a outros eventos e partes de comportamentos. Esses 
eventos formam ao longo do tempo padrões constantes e repetitivos 
que funcionam para equilibrar a família e permitem que ela evolua de 
um estágio de desenvolvimento para outro. Todo comportamento, 
incluindo sintoma, estabelece e mantém estes padrões ( PAPP 1992, 
p.22 apud SILVEIRA; FEREIRA, 2005 p.42). 

 



Entende-se, que a teoria sistêmica surge com uma nova visão de 

compreender o ser humano. Alguns modelos teóricos da psicologia compreendiam o 

indivíduo ou pelo viés das características intrapsíquicas como (traços de 

personalidade, estrutura da mente e conteúdos inconscientes- recalcados) ou 

através da história de aprendizagens (reforço e punição). O indivíduo nesse modelo 

passa a ser entendido como um elemento que faz parte de um sistema e que está 

em constante interação, podendo este influenciar e ser influenciado, ou seja, é uma 

constante troca recíproca. Entretanto, este sistema só pode ser compreendido 

através de seu contexto histórico e social. 

 Silva; Souza e Nascimento (2011) acrescentam que é no sistema familiar, 

através da comunicação, que os valores e regras são transmitidos entre os seus 

membros. “É no processo de comunicação que surgem diferenças, incertezas, 

ambiguidades e conflitos, mas é também nele que estes podem ser resolvidos ou 

clarificados” (p.6). Nesse sentido, a Pragmática da comunicação Humana, trouxe 

consideráveis contribuições, definindo alguns aspectos da comunicação e a 

importância desta para as relações interpessoais. Paul Watzlawick; Beavin; Jackson 

postula sobre a impossibilidade de não comunicar:  

Todo comportamento, numa situação interacional, tem valor de 
mensagem, isto é, é comunicação [...] por muito que o indivíduo se esforce, é-
lhe impossível não comunicar. Atividade ou inatividade, palavra ou silêncio, 
tudo possui valor de mensagem; influenciam outros e estes outros, por sua 
vez não podem não responder a essas comunicações e, portanto, também 
estão comunicando (1967, p.45). 

 

Compreende-se, que as relações interpessoais são circundadas por 

comunicação, mesmo o silêncio, tem valor de mensagem.  Sugerindo que todo 

comportamento gera comunicação, podendo está ser expressa pelas esferas:  

analógica ou digital. A analógica refere-se a toda comunicação não verbal , 

abrangendo “postura, gestos, expressão facial, inflexão de voz, cadência das 

palavras”. Já a digital é toda expressão escrita ou verbal, sendo está uma aquisição 

do processo civilizatório da espécie. Nesse sentido, pode-se considerar a 

comunicação como um aspecto fundamental da expressão do comportamento 

humano, ao passo que esta caracteriza dentro do sistema familiar suas fragilidades, 

barreiras, vínculos e o seu modo de funciona (WATZLAWICK;BEAVIN; 

JACKSON,1967 p.57). 



É no núcleo familiar que o comportamento de apego se estabelece, através 

da interação bebê- objeto de apego, podendo este ser a mãe ou qualquer outro 

adulto substituto. O importante é que este possua sensibilidade em atender com 

eficiência e presteza as necessidades básicas do bebê, como: fome, medo, frio, 

sede, de modo a possibilitar interação social com este. É nessa direção que Bowlby 

com as contribuições dos experimentos de Ainsworth com bebês humanos, 

nomeando de Situação estranha, postula sobre os tipos de padrões de apego 

(seguro, inseguro e esquivo) enfatizando que esses devem ser entendidos através 

dos padrões de cuidados maternos e que esses padrões definirão as suas relações 

vinculares com os outros (BOWLBY, 2002). 

Diante destes pressupostos e da importância que a família possui na história 

da humanidade, este estudo se fez necessário para compreender a qualidade das 

relações intrafamiliares, levando em consideração os tipos de vínculos, a 

importância da comunicação entre seus membros e como são resolvidos os 

problemas/conflitos em famílias atravessadas por vulnerabilidade psicossocial.  

6. RESULTADOS 

Este estudo baseia-se num estudo de caso com uma família em contexto de 

vulnerabilidade psicossocial. De acordo com o IPVS (Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social), a vulnerabilidade foi considerada uma “noção 

multidimensional, na medida em que afeta indivíduos, grupos e comunidades em 

planos distintos de seu bem-estar, de diferentes formas e intensidade” (SEADE apud 

CONVÊNIO MTE – DIEESE..., 2007, p. 15).  

Esse trabalho, no entanto, limitou-se a compreensão de vulnerabilidade 

enquanto sinônimo de contextos de maior exposição a fatores como pobreza, 

drogadição e violência. A indicação da família ocorreu por intermédio da psicóloga 

assistente da creche, onde os filhos menores estudaram. 

a) ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA FAMÍLIA “LEITE”  

 A estrutura da família “Leite” será descrita com objetivo de se compreender 

os padrões relacionais. Como forma de preservação da identidade e por motivos 

éticos, os nomes dos sujeitos participantes deste estudo foram substituídos por 

nomes fictícios. 



A família é composta por Paula, 32 anos; Roberto, 37; Daniela, 15 e os 

gêmeos Bruno e Gustavo, 07 anos. Paula é mãe de Daniela, fruto da primeira 

relação conjugal, há um filho de 14 anos de idade, da segunda união, que mora com 

o pai e a avó paterna. Atualmente, Paula é casada com Roberto, com quem teve 

dois filhos, gêmeos.  Paula estudou até o 4º ano do ensino fundamental e seu 

esposo até o 5º ano, sendo que Daniela cursa o 7º ano do ensino fundamental e 

seus irmãos gêmeos, Bruno e Caio, estão no 1º e 2º ano, respectivamente, pois 

Bruno teve problemas na escola particular em que estudava e o pai decidiu transferi-

lo para outra escola, deslocando-o para uma escola municipal, enquanto Bruno 

permaneceu no ensino privado por mais um ano. 

A primeira entrevista foi realizada com Paula e Daniela, na residência da 

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

recebiam um auxílio do Governo Federal. 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. 

b) NATUREZA DOS VÍNCULOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA FAMÍLIA 

 

Foi questionada a família acerca da relação entre seus membros, Paula diz 

ter uma relação distante com seu esposo, em termos de afeto, carinho e abraço. 

Quando pergunto sobre Daniela, ela é enfática em: [...] “Eu e ela é uma relação 

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

eu não gosto dela”(sic). Daniela reforça está afirmação ao dizer: “Ela não gosta de 

mim [...] ela só gosta dos três filhos dela”(sic).  

Observa-se que mãe e filha não conseguem se comunicar de forma 

harmônica, aumentando o conflito entre elas. Infere-se ainda uma baixa qualidade 

dos vínculos na díade mãe- filha, demonstrando fragilidade nessa relação, podendo 

ser percebido na falta de empatia, agressividade e pouco afeto entre as duas. Infere-

se uma maior aproximação entre a mãe e os filhos mais novos, por estes 

demandarem maior cuidado. 

Quando perguntado a família sobre a quem recorrem em caso de problemas, 

conflitos e apoio, a mãe prontamente responde: “à coordenadora da creche [...] 

quem dá socorro é Camila. Quem me socorre aqui é ela”(sic). Paula cita que a 



coordenadora da creche em que os filhos gêmeos estudaram, tanto aconselha, 

como também presta socorro em caso de necessidade de deslocamento para 

atendimento médico emergencial. Sugere que a creche funcione como um recurso 

externo na resolução de problemas quando a família não possui estratégias para 

dissolução dos conflitos. 

c) COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM NO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS 

NA FAMÍLIA “LEITE” 

 Durante a entrevista, Paula foi interrogada sobre a sua comunicação com os 

demais membros da família, em termos de compreensão, diálogo e respeito. Ela 

responde que entre ela e Daniela não há comunicação, havendo com os filhos 

gêmeos e com o esposo. Infere-se neste caso uma falha na comunicação entre mãe 

e filha. Devido à relação de não proximidade entre ambas. Percebe-se que Juliana 

também não se sente compreendida pela mãe. O diálogo se inicia e retorna com 

agressividade, percebida na fala de Paula: “Quando eu chamo Daniela para 

conversar eu faço ignorância, ela faz ignorância, aí eu pego e fico na minha” (sic), 

impossibilitando, assim, uma comunicação eficaz.  Fica evidente o comprometimento 

da comunicação entre as duas pelo fato do dialogo ser bem restrito, baixa empatia 

nas falas, algumas vezes em tom ríspido e grosseiro. Sugerindo uma disfunção no 

processo de comunicação, pois está encontra barreiras entre o receptor e emissor 

da mensagem. 

Foi indagado também sobre como o seu esposo age com relação à Daniela, 

Paula prontamente respondeu que com a filha o esposo não “reclama”, sugerindo 

uma não autorização do seu cônjuge em termos de limites e educação da filha, 

demonstrando uma regra implícita no sistema familiar, de que deve obedecer 

apenas a mãe. E uma divisão da família em: (subsistemas mãe-filha / mãe-esposo-

gêmeos). 

Vê-se que se trata de uma família reconstituída, também chamada de 

recomposta. Que de acordo com Dias (2011), “famílias recompostas são 

constituídas por laços conjugais após o divórcio ou separações. É frequente a 

existência de filhos de casamentos anteriores  resultando em meios-irmãos” (p. 143). 

Embora Daniela não tenha convivido com o pai, percebe-se uma dificuldade na 



aceitação do atual núcleo familiar, de modo que os conflitos não são dissolvidos de 

maneira eficaz. 

A comunicação é entendida como aspecto determinante para intermediar as 

relações entre os membros da família e o meio social. Nesse sentido, comunicar 

possibilita a capacidade de expressão de afetos, crenças e valores. Porém na 

comunicação podem ocorrer restrições e barreiras de modo que gere 

desentendimentos e não compreensão entre ouvinte e falante. “A comunicação tanto 

pode servir como um mecanismo que auxilia nas resoluções de conflitos, como pode 

ser um meio de gerar diversas dificuldades” (MINUCHIN E NICHOLS, 1995 apud 

GUIMARÃES, 2009 p. 10). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A família como vista neste estudo não pode ser compreendida senão dentro 

de um determinado contexto sociocultural, político e econômico. Entende-se que 

fatores externos podem influenciar tanto a dinâmica, funcionamento e o modo de se 

relacionar. Compreende-se, também, que as questões econômicas vivenciadas pela 

família “Leite”, como a presença de baixos recursos financeiros e ausência de uma 

rede de apoio eficaz sobrepõem-se a questões relacionais. Esses fatores se 

agravam quando um sistema familiar não encontra recursos internos, em termos de 

vínculos consistentes e uma comunicação efetiva para enfrentamento de problemas, 

como no caso da família estudada, gerando um comprometimento em todo o 

sistema. 

A comunicação foi entendida neste estudo como um fator fundamental no 

funcionamento e manutenção do sistema familiar, podendo este facilitar ou instalar 

barreiras na relação. No caso da família “Leite” foi identificado certa fragilidade no 

sistema familiar, observado através da baixa qualidade dos aspectos 

comunicacionais como: pouca empatia, barreiras no diálogo, agressividade nos 

discursos, ausência de afetos e respeito mutuo, principalmente, na comunicação 

entre os subsistemas (mãe -filha) e (enteada- padrasto).  

Este estudo se limitou a compreender apenas um dos aspectos que envolvem 

o contexto familiar em situação de vulnerabilidade social, no caso, vínculos entre os 

membros e a comunicação utilizada entre eles, deixando, portanto, algumas 



questões para futuras reflexões e pesquisas. Entretanto, este estudo trouxe 

contribuições no sentido de facilitar a conversação e o entendimento dos conflitos 

vivenciados pela família estudada, contribuindo para possibilidades de intervenção 

em nível focal, como a discussão de políticas públicas e sociais para aproximação e 

apoio a outras famílias que vivem em condições similares. A resiliência é o recurso 

utilizado pela família, ao identificar a “creche” como um referencial de apoio, mesmo 

diante de tantos indicadores negativos. 
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